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Abstract  
The staffing industry has recently expanded and established a strong position in the labor 
market. Consultant managers at an employment agency, together with client companies and 
consultants creates a triangular relationship. Consultant managers experience demands and 
expectations from client companies and consultants in their daily work. The purpose of this 
study is to examine how the consultant managers experience and handle their work situation 
based on their position in the triangular relationship. Central issues in this study are which 
demands and expectations consultant managers feel that they are exposed to from client 
companies and consultants, when consultant managers feel that it is difficult to reconcile the 
demands and expectations from client companies and consultants and when they perceive 
their work situation problematic and also how the consultant managers handle these demands 
and expectations. Previous research in this area shows that the triangular relationship is a 
complex phenomenon and that the consultant manager ends up between the client company 
and consultants and thus may act as a mediator between the two other parties. The theoretical 
starting points used in the study is role theory and mainly the concepts of role conflict and 
socialization. We have also used Erving Goffman and Georg Simmel's theoretical concepts of 
a mediator and Rosemary Stewart's model of a leader's demands, constraints and choices. The 
empirical material in this study have been collected through eight semi-structured interviews 
with consultant managers at various employment agencies. The results of this study shows 
that the consultant managers are experiencing a number of demands and expectations from 
both client companies and consultants. These demands and expectations are mainly about the 
consultant managers availability, to possess knowledge of the client companies services and 
to quickly deliver the right staff with the right skills. It also emerged that the consultant 
managers handle the demands and expectations from client companies and consultants by 
having a clear communication and act as a mediator. The consultant managers do not feel that 
the demands and expectations from client companies and consultants are difficult to reconcile. 
Despite this some consultant managers experience that they in certain situations are exposed 
to role conflicts. Consultant managers perceive their work situation problematic in situations 
where they are limited by various factors at work which may be money, time and 
geographical area.  
 
Keywords: staffing industry, the triangular relationship, consultant manager, demands and 
expectations, mediator, role conflict  
 
 



 
Sammanfattning 
Bemanningsbranschen har den senaste tiden expanderat och etablerat sig starkt på 
arbetsmarknaden. Konsultchefer på ett bemanningsföretag bildar tillsammans med 
kundföretag och konsulter en så kallad trepartsrelation. Konsultchefer möter i sitt dagliga 
arbete krav och förväntningar från kundföretag och konsulter. Syftet med denna studie är att 
få fördjupad förståelse för hur konsultchefer upplever och hanterar sin arbetssituation utifrån 
sin position i trepartsrelationen. De forskningsfrågor som ligger till grund för studien är vilka 
krav och förväntningar konsultchefer upplever att det finns från kundföretag och konsulter, 
när konsultchefer upplever att det är svårt att förena krav och förväntningar från kundföretag 
och konsulter och när de upplever sin arbetssituation problematisk samt hur konsultchefer 
hanterar dessa krav och förväntningar. Tidigare forskning inom området visar på att 
trepartsrelationen är ett komplext fenomen och att konsultchefen hamnar mellan 
kundföretaget och konsulter och därmed får fungera som en medlare mellan dessa parter. De 
teoretiska utgångspunkter som använts i studien är rollteori och då främst begreppen 
rollkonflikt och socialisation. Vi har även använt Erving Goffmans och Georg Simmels 
begrepp medlare och Rosemary Stewarts modell om en ledares krav, begränsningar och 
valmöjligheter i sitt arbete. Empirin har i denna studie samlats in genom åtta 
semistrukturerade intervjuer med konsultchefer på olika bemanningsföretag. Studiens resultat 
visar på att konsultcheferna upplever ett flertal krav och förväntningar från både kundföretag 
och konsulter. Dessa krav och förväntningar handlar främst om tillgänglighet, att besitta 
kunskap om kundföretagens tjänster och att snabbt leverera rätt personal med rätt kompetens. 
Det framkom även att konsultcheferna hanterar krav och förväntningar från kundföretag och 
konsulter genom att ha en tydlig kommunikation och fungera som en medlare. 
Konsultcheferna upplever inte att krav och förväntningar från kundföretag och konsulter är 
svåra att förena. Trots detta upplever några av konsultcheferna att de i vissa situationer utsätts 
för en rollkonflikt. Konsultcheferna upplever sin arbetssituation problematisk i situationer där 
de blir begränsade av olika faktorer i sitt arbete vilka exempelvis kan vara tid, pengar och 
geografiskt område.  
 
Nyckelord: bemanningsbranschen, trepartsrelationen, konsultchef, krav och förväntningar, 
medlare, rollkonflikt 
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1.	  Inledning	  
Arbetsmarknaden har den senaste tiden förändrats och genomgått en stor utveckling inom 
många områden. Bemanningsbranschens etablering är en anledning till arbetsmarknadens 
stora förändring. Bemanningsbranschen har dock funnits i Sverige i över 100 år. Det första 
uthyrningsföretaget etablerades i Sverige år 1953, där syftet var att hyra ut arbetskraft till 
olika kunder istället för att den anställda personalen skulle arbeta på uthyrningsföretaget 
(Granberg, 2011:409). Under denna tid var det enligt lag egentligen förbjudet med privat 
arbetsförmedling i Sverige. År 1993 blev det lagligt med uthyrning av arbetskraft och sedan 
dess har bemanningsbranschen expanderat. Bemanningsbranschen omfattar flera olika 
områden. Ett område inom bemanningsbranschen är rekrytering vilket innebär att 
kundföretaget tilldelar bemanningsföretaget ansvaret för rekryteringsprocessen när 
kundföretaget vill anställa ny personal. Den person som rekryteras anställs sedan av 
kundföretaget. Ett annat område som bemanningsbranschen innefattar är jobbförmedling där 
bemanningsföretaget förmedlar arbeten till arbetssökande. Ytterligare ett område är 
personaluthyrning vilket innebär att bemanningsföretaget anställer personal som de sedan hyr 
ut till ett kundföretag som är i behov av arbetskraft. När en person har börjat arbeta på ett 
kundföretag är det kundföretaget som står för arbetsledningen (Granberg, 2011:410). Det är 
det sist nämnda området, personaluthyrning, som är det centrala i denna studie.  
 
Genom att kundföretag hyr in personal från ett bemanningsföretag uppfylls 
bemanningsföretagets funktion på arbetsmarknaden. Denna funktion innebär att 
bemanningsföretaget ska uppfylla arbetsgivares önskan om flexibilitet. När ett kundföretag 
hyr in arbetskraft från ett bemanningsföretag erbjuds kundföretaget stor flexibilitet genom att 
det är lätt för arbetsgivaren att ersätta frånvarande personal eller att anpassa behovet av 
arbetskraft med kundföretagets variation i efterfrågan på tjänster och produkter. Denna 
strävan efter flexibilitet har bidragit till bemanningsbranschens, då främst uthyrning av 
arbetskraft, stora utveckling (Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007:14). 
 
Den person på bemanningsföretaget som är ansvarig för att förmedla arbetskraft till 
kundföretag benämns som konsultchef. En konsultchef har i sitt arbete en relation med 
kundföretag och den uthyrda personalen, även kallade konsulter. Det uppstår därmed en 
trepartsrelation som består av konsultchef, kundföretag och konsulter. Med anledning av 
denna trepartsrelation möter konsultchefen i sitt arbete krav från både kundföretag och 
konsulter, som kan vara svåra att förena. Konsultchefen måste ha förmåga att balansera sin 
arbetssituation och därmed veta vilka krav denne ska prioritera. Konsultchefen är 
konsulternas närmsta chef men är inte närvarande i konsulternas dagliga arbete på 
kundföretaget. För att konsultchefen ska kunna agera som en chef och få relationen mellan 
kundföretag och konsulter att fungera får konsultchefen således funktionen att förmedla 
information från den ena parten till den andra. Att konsultchefen utsätts för krav och måste 
förmedla information kan bidra till att konsultchefen hamnar i en svår position i 
trepartsrelationen (Olofsdotter, 2008). 
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1.1	  Syfte	  	  
Med anledning av konsultchefens komplexa arbetssituation där de möter krav och därmed 
även förväntningar från olika parter, finner vi det intressant att vidare studera hur 
konsultchefer upplever sin arbetssituation utifrån sin position trepartsrelationen. Vi finner det 
även intressant att studera hur konsultchefer faktiskt väljer att hantera sin arbetssituation med 
anledning av de krav och förväntningar som ställs på dem från olika parter. Syftet med denna 
studie är därför att få ökad kunskap om hur konsultchefer upplever och hanterar sin 
arbetssituation utifrån sin position i trepartsrelationen med kundföretag och konsulter.   

1.2	  Forskningsfrågor	  
• Vilka krav och förväntningar upplever konsultchefer att det finns från kundföretag och 

konsulter?  
• När upplever konsultchefer det svårt att förena krav och förväntningar från 

kundföretag och konsulter och när upplever de sin arbetssituation problematisk? 
• Hur hanterar konsultchefer krav och förväntningar från kundföretag och konsulter? 

1.3	  Avgränsning	  	  
Vi har valt att avgränsa oss till att de konsultchefer som medverkat i studien ska ha kontakt 
med både kundföretag och konsulter i sitt dagliga arbete. Konsultcheferna arbetar således inte 
endast mot en av parterna.  

1.4	  Disposition	  	  
Uppsatsen är indelad i sju kapitel och varje kapitel inleds med en beskrivning av vad det 
innehåller. I kapitel två redovisas tidigare forskning inom det aktuella området. I kapitlet 
beskrivs även hur vi fann den tidigare forskningen och hur vår studie kan bidra med ny 
forskning inom ämnet. Därefter följer teorikapitlet där relevanta begrepp och teorier redogörs 
för. Dessa är rollteori, medling och en modell som redogör för en ledares krav, begränsningar 
och valmöjligheter i arbetet. Kapitlet innehåller även en motivering till valt teoretiskt ramverk 
i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Sedan presenteras vårt val av metod och 
hur vi använt metoden för att nå studiens resultat och därmed kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. Vidare redovisas studiens analys och resultat. Avsnittet är uppdelat efter 
teman vi funnit i det empiriska materialet vilka är krav och förväntningar, konsultchefers 
svårigheter i arbetet och kommunikation och medling. Detta kapitel följs av en presentation 
av studiens slutsats där våra forskningsfrågor besvaras. Slutligen förs en slutdiskussion där vi 
diskuterar studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen som vi redovisat. Under 
studiens process har vi haft tankar och idéer kring intressant vidare forskning vilket 
avslutningsvis redogörs för i kapitlet. 

1.5	  Begreppsdefinition 
Nedan följer en definition av studiens centrala begrepp.  

1.5.1	  Kundföretag	  	  
Med kundföretag menar vi ett företag som hyr in arbetskraft från ett bemanningsföretag. 
Genom att hyra in personal från ett bemanningsföretag till vissa tjänster har inte 
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kundföretaget något personalansvar över den inhyrda personalen. Kundföretaget köper en 
tjänst av bemanningsföretaget och har därför enbart ett arbetsledaransvar över den inhyrda 
personalen.  

1.5.2	  Konsult	  
Med konsulter avser vi personer som är anställda av ett bemanningsföretag och är uthyrda på 
uppdrag till ett kundföretag. Uppdragen som konsulterna är uthyrda till kan vara allt från mer 
kvalificerade tjänster till arbeten där mindre krav på utbildning ställs. En konsult kan ha olika 
anställningsformer på bemanningsföretaget, vilka kan vara timanställning, tidsbegränsad 
anställning och tillsvidareanställning. En konsult är alltså anställd av ett bemanningsföretag 
men arbetar på ett kundföretag under kundföretagets ledning. Vi är medvetna om att ordet 
konsult kan associeras med en person som är specialist inom ett specifikt område som hyrs ut 
för kvalificerade tjänster. Vi har dock valt att benämna personer som är anställda på ett 
bemanningsföretag som konsulter eftersom det är det begrepp som används inom 
bemanningsbranschen. Ytterligare en anledning till valet av att använda begreppet konsult är 
för att det är språkligt enklare och skapar ett bättre flyt i texten att använda ordet konsult 
istället för uthyrd arbetskraft.  

1.5.3	  Konsultchef	  	  
Med konsultchef avser vi den person som arbetar på ett bemanningsföretag och är chef över 
konsulterna som är uthyrda till ett kundföretag. En konsultchef har hela personalansvaret över 
konsulterna. När ett kundföretag vill köpa en tjänst av ett bemanningsföretag är 
konsultchefens uppgift att rekrytera personal med rätt kompetens som stämmer överens med 
kundföretagets kravprofil. När konsultchefen hittat rätt person anställs denna person av 
bemanningsföretaget och sedan hyrs denne ut till ett kundföretag. Under den tid som 
konsulten är uthyrd till ett kundföretag ansvarar konsultchefen för allt från lön till 
arbetskläder.  

1.5.4	  Trepartsrelationen	  
Ett traditionellt anställningsförhållande består av två parter, vilka är arbetsgivare och 
arbetstagare. När en person blir anställd av ett bemanningsföretag för att sedan hyras ut till ett 
kundföretag består anställningsförhållandet därmed av tre parter. Dessa tre parter, 
konsultchefen (bemanningsföretaget), konsulten och kundföretaget, bildar tillsammans 
trepartsrelationen och utgör en specifik form av anställningsförhållande.  
 
 
 
 
 
 

Konsultchef 

Konsult Kundföretag 



	   4 

2.	  Tidigare	  forskning	  	  
Nedan redovisas relevant tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas sedan med en 
sammanfattning samt motivering till vad denna studie kan bidra med inom det aktuella 
området.  
 
För att få ökad förståelse för bemanningsbranschen och trepartsrelationen, det vill säga 
relationen mellan en konsultchef, en konsult och ett kundföretag, har vi sökt efter relevant 
forskning. Då vår studie syftar till att få ökad kunskap kring konsultchefers upplevda 
arbetssituation strävade vi efter att hitta forskning som berör ämnet. Vid sökning efter 
forskning noterade vi att det valda ämnet är förhållandevis outforskat. Det finns betydligt mer 
forskning som berör en konsults arbetssituation samt bemanningsbranschen i sin helhet. Det 
finns även mer nationell än internationell forskning som berör trepartsrelationen. Som 
konsekvens av detta krävdes ett kreativt tänkande kring både sökning och utformning av vår 
tidigare forskning. För att hitta forskning som var vetenskapligt granskad använde vi 
databasen Sociological Abstracts. De sökord vi använde var employment agency, consultant 
manage*, staffing companies, temporary agency work, och triangular employment 
relationship*. Det var vid det sist nämnda sökordet som vi fann relevant forskning. Övrig 
forskning fann vi genom tidigare uppsatser och avhandlingar. Sökningen resulterade i sex, för 
vår uppsats, användbara studier. Dessa tematiserades och resulterade i tre teman, vilka är en 
konsults arbetssituation i trepartsrelationen, en triangulär anställningsrelation samt en 
konsultchefs arbetssituation i trepartsrelationen.  
 
Vi finner den nedan presenterade forskningen relevant då studiens syfte är att få ökad kunskap 
om hur konsultchefer upplever och hanterar sin arbetssituation utifrån sin position i 
trepartsrelationen. Den tidigare forskningens resultat kan bidra till ökad förståelse för 
konsultchefens komplexa arbetssituation.  

2.1	  Konsultens	  arbetssituation	  i	  trepartsrelationen	  	  
Gunilla Olofsdotter och Gunnar Augustsson (2008) har gjort en studie där de studerat 
konsulters annorlunda arbetssituation när de är uthyrda till kundföretag. Forskarna har utfört 
en fallstudie på ett stort bemanningsföretag i Sverige. Empirin samlades in genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med uthyrda konsulter. Studiens resultat visar på att konsulterna 
upplever en osäkerhet gällande sin position på kundföretaget och ser sig själva som 
främlingar. Konsulterna uttrycker att det finns en skillnad mellan de ordinarie anställda på 
kundföretaget och de konsulter som är uthyrda från ett bemanningsföretag (Olofsdotter & 
Augustdotter, 2008:15). Något som förstärker skillnaden mellan ordinarie anställda och 
konsulter är de olika arbetsvillkoren som de arbetar under. Konsulterna upplever att de inte 
får likvärdig uppskattning som de ordinarie anställda får från kundföretaget. Studiens resultat 
visar även på att konsulterna uppfattar att kundföretaget ställer högre krav på dem än vad de 
gör på sina ordinarie anställda. Förutom att konsulterna upplever sig vara utsatta för högre 
krav än de ordinarie anställda menar de även att de utsätts för större risk att få avsluta sitt 
uppdrag. Detta placerar konsulterna i en sårbar position och skillnaden mellan konsulter och 
ordinarie anställda förstärks (Olofsdotter & Augustsson, 2008:18). När konsulterna upplever 
att de arbetar under andra och mer otydliga arbetsvillkor och får mindre uppskattning från 
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chefer än de ordinarie anställda på kundföretaget kan konsulterna uppleva en känsla av 
maktlöshet (Olofsdotter & Augustsson, 2008:23).  

2.2	  En	  triangulär	  anställningsrelation	  	  
Gunilla Olofsdotter (2008:iv-v) har i sin avhandling undersökt organisering av 
personaluthyrning. Olofsdotter (2008) har i sin undersökning utfört två fallstudier på företag 
som är placerade i Sverige. Den första fallstudien genomfördes på ett kundföretag medan den 
andra fallstudien utfördes på ett internationellt bemanningsföretag. Empirin samlades in 
genom kvalitativa intervjuer. Forskaren har i sin avhandling till viss del utgått från hennes 
tidigare artiklar, I skärningspunkten mellan motstridiga krav och intressen – om ledarskap i 
bemanningsföretag (2006) och hennes artikel hon skrivit tillsammans med Gunnar 
Augustsson, Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider? (2008). 
 
Bemanningsföretaget fungerar som en medlare mellan kundföretaget och konsulten. 
Konsultchefen måste som medlare ta hänsyn till både kundföretagets och konsultens krav och 
behov (Olofsdotter, 2008:13). Dessa krav kan vara motstridiga och det är vid sådana 
situationer som konsultchefen måste kunna hantera kraven de möter samtidigt som de måste 
ha förmåga att prioritera rätt. Detta är en aspekt av trepartsrelationen som gör att det 
triangulära anställningsförhållandet kan upplevas komplex och till viss del problematiskt 
(Olofsdotter, 2008:49). Olofsdotter (2008:53) poängterar att konsultchefen upplever att de 
motstridiga kraven från kundföretag och konsulter kan leda till att konsultchefen känner sig 
pressad, då denne måste prioritera och ta ställning till kraven.  
 
Även Christelle Havard, Brigitte Rorive och André Sobczak (2009) har studerat 
trepartsrelationen. Forskarna ville i denna studie söka förståelse för den komplexa 
arbetssituation som uppstår när ett kundföretag inkluderas i ett anställningsförhållande. Det 
empiriska materialet har samlats in på företag i olika sektorer där anställningsförhållandet 
inkluderat ett kundföretag. Företagen var verksamma i Belgien och Frankrike. Materialet 
samlades in genom tre olika metoder vilka är semistrukturerade intervjuer, observationer och 
dokumentanalys. Författarna benämner det Olofsdotter (2008) kallar bemanningsföretag som 
arbetsgivare och det Olofsdotter (2008) benämner konsult som arbetstagare. Artikeln berör 
därför förhållandet mellan ett kundföretag, arbetsgivare och arbetstagare. De använder det 
sociologiska begreppet makt för att studera de olika relationerna inom trepartsrelationen. 
Anledningen till att forskarna ville analysera de olika relationerna beror på att dessa 
inkluderar en viss underordnad och överordnad, vilket kan förstås som ett maktförhållande. 
Forskarna beskriver de tre relationerna som ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, ett affärsförhållande mellan arbetsgivare och kundföretag och ett 
tjänsteförhållande mellan arbetstagare och kundföretag (Havard, Rorive & Sobczak, 
2009:259-260). Det har i studien upptäckts sex olika maktsituationer över hur makten kan 
fördelas i trepartsrelationen. Makten förflyttas beroende på vilken situation det gäller. Detta 
innebär att varje enskild part kan besitta olika mycket makt beroende på situation. Flera av 
dessa maktsituationer kan identifieras i en och samma trepartsrelation beroende på kontexten 
(Havard, Rorive & Sobczak, 2009:263). Arbetsgivaren kan själv besitta makt över 
kundföretaget och arbetstagaren. Det kan dock uppstå situationer när kundföretaget besitter 
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den främsta makten då arbetsgivaren står i beroendeställning till kundföretaget. Detta beror på 
att arbetsgivaren är beroende av kunder för att själva uppnå lönsamhet (Havard, Rorive & 
Sobczak, 2009:259-272). Forskarna påpekar att det är mycket ovanligt att arbetstagaren 
dominerar trepartsrelationen och själv utövar makt över de två andra parterna. Det kan dock 
förekomma i situationer där arbetstagaren besitter expertis och kvalifikationer för en viss 
arbetsuppgift som kundföretaget och arbetsgivaren är beroende av. Studiens resultat visar att 
det är mer vanligt att arbetstagaren tillsammans med kundföretaget besitter makt över 
arbetsgivaren (Havard, Rorive & Sobczak, 2009:273).  
 
Forskarna John Burgess och Julia Connell (2006) har tillsammans gjort en litteraturstudie, där 
de undersökt ett antal studier som dels berör tillfällig arbetskraft genom bemanningsföretag. 
Forskarna förklarar att bemanningsföretaget hamnar i en position mellan arbetstagaren och 
kundföretaget. Denna trepartsrelation leder således till att det blir oklart vilken part av 
kundföretaget eller bemanningsföretaget som bär ansvaret gällande anställningsförhållandet. 
Som en följd av detta är det inte uppenbart vem som är den faktiska arbetsgivaren och hos 
vem av konsulten eller kundföretaget som bemanningsföretagets främsta lojalitetsplikt ligger 
(Burgess & Connell, 2006:129-130).  
 
Loril M. Gossett (2006) har gjort en kvalitativ studie där hon utfört semistrukturerade 
intervjuer med konsulter från tre olika bemanningsföretag i USA. Även Gossett (2006:379) 
menar att inkludering av en tredje part i det traditionella anställningsförhållandet komplicerar 
vetskapen om vem som är konsultens verkliga chef och har störst inflytande på konsulten. 
Konsulter är kontrollerade och styrda av två olika organisationer, vilka är kundföretaget och 
bemanningsföretaget. Detta kan leda till en problematik då regler och belöningssystem kan 
skilja sig mellan dessa två organisationer. Vid situationer där bemanningsföretaget och 
kundföretaget har motstridiga åsikter kring exempelvis regler uppstår svårigheter för 
konsulten då denne inte kan följa en regel utan att strida mot en annan (Gossett, 2006:378). 
Studiens resultat visar på att det är svårt för konsultchefen att kontrollera att 
bemanningsföretagets uppsatta regler följs av konsulten eftersom de inte är närvarande vid 
konsultens dagliga arbete. På grund av att konsultchefen saknar direkt insyn i konsultens 
arbete på kundföretaget är det sällan konsultchefen som upptäcker brister hos den uthyrda 
konsulten. Vid situationer då en konsult fått avsluta sitt uppdrag är det kundföretaget som 
uppmärksammat problemet (Gossett, 2006:394-395). Bemanningsföretaget förmedlar 
information från kundföretaget till konsulten, information förs således vidare genom en tredje 
part. Konsulten får alltså andrahandsinformation om hur denne presterar på arbetet. 
Kundföretaget talar om för konsultchefen vad denne ska förmedla till konsulten. 
Konsultchefen vet därför inte alltid hela bakgrunden till informationen de ska förmedla. 
Denna kommunikationsproblematik leder till att samtliga parter i trepartsrelationen påverkas 
på olika sätt (Gossett, 2006:402).   

2.3	  Konsultchefens	  arbetssituation	  i	  trepartsrelationen	  
De krav som konsultchefen ska hantera är av annan karaktär än de krav som en chef i ett 
traditionellt anställningsförhållande ska hantera. Det uppstår krav på konsultchefen från 
kundföretaget, enskilda konsulter samt bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget ställer 
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krav på lönsamhet medan kundföretagets krav handlar om att få rätt person till rätt 
arbetsuppgift. Samtidigt som detta ska tillgodoses ställer konsulten krav på att få arbeta med 
goda anställningsförhållanden (Olofsdotter, 2008:48). Konsultchefen hamnar därmed i en 
tvetydig arbetssituation där denne måste kunna avgöra vem av parternas krav och behov som 
bör prioriteras (Olofsdotter, 2008:49).  
 
Olofsdotter (2006) har i sin tidigare nämnda artikel berört konsultchefens arbetssituation i 
trepartsrelationen. Forskaren har utfört en fallstudie på ett stort bemanningsföretag i Sverige 
där hon även genomfört semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar på att en konsultchefs 
arbetsuppgifter består av fyra olika aspekter. Den första aspekten är försäljningsansvar där en 
konsultchef utsätts för höga krav då de ska fungera som en försäljare samtidigt som de ska 
vara chef över och ansvara för sin uthyrda personal (Olofsdotter, 2006;2008). Forskaren 
menar att konsultchefen måste agera som en försäljare när de ska sälja sina olika uppdrag till 
kundföretag (Olofsdotter, 2008:49). Konsultchefen ska sträva efter att sälja ytterligare 
uppdrag på aktuella kundföretag, samtidigt som denne ska sälja uppdrag till nya kundföretag. 
Detta innebär att det krävs att en konsultchef är uthållig, utåtriktad, säljande och har förmåga 
att hantera flera uppgifter samtidigt (Olofsdotter, 2006:14).  
 
Den andra aspekten i en konsultchefs arbetssituation är matchning av personal och 
kompetens. Kundföretaget ställer krav på konsultchefen då denne har som uppgift att hitta 
personer med rätt kompetens till rätt arbetsuppgift. Konsultchefen måste i och med 
matchningen ansvara för att antalet konsulter de anställer stämmer överens med antalet 
uppdrag de har från kundföretag. Det är även viktigt att den inhyrda konsulten besitter rätt 
kompetens, har rimlig lönenivå och en önskvärd bakgrund (Olofsdotter, 2006:10). 
Kundföretag kan ha krav och önskemål på vilka konsulterna är gällande exempelvis kön eller 
etnicitet, vilket bemanningsföretaget kan ha svårigheter med att bemöta (Olofsdotter, 
2008:49). Vid dessa situationer måste konsultcheferna välja mellan att möta kundföretagets 
krav eller att följa bemanningsföretagets likabehandlingspolicy. Detta medför en problematik 
då kundföretaget kan välja att anlita ett annat konkurrerande bemanningsföretag. När 
kundföretagets krav inte enbart handlar om kompetens måste konsultchefen sätta en gräns och 
tydliggöra att det är konsultens kompetens som avgör och inte andra faktorer som kön, ålder 
eller etnicitet (Olofsdotter, 2006:12-13).  
 
Den tredje aspekten av konsultchefens arbetssituation är personalansvar. Personalansvaret 
innebär att konsultchefen hanterar rekrytering, lönefrågor, sjukfrånvaro, ledigheter, 
arbetsmiljö och medarbetarsamtal. Konsultchefen ansvarar även för att konsulten är medveten 
om vad dennes uppdrag innebär. Eftersom konsultchefen är konsultens närmsta chef är det 
denne konsulten ska kontakta om det uppstår problem gällande arbetsmiljön eller 
anställningen i sin helhet (Olofsdotter, 2006:14-15). Personalansvaret kan ibland upplevas 
problematiskt då kontakten med konsulterna kan bli bortprioriterad på grund av hög 
arbetsbelastning. Konsulten förväntar sig att få ett arbete genom bemanningsföretag och då 
även med rimliga arbetsförhållanden, vilket ingår i konsultchefens personalansvar 
(Olofsdotter, 2006:15). Konsultchefens personalansvar i trepartsrelationen diskuteras även av 
Burgess och Connell (2006:129-130). Forskarna förklarar att ett bemanningsföretag tagit över 
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den HR-roll som tidigare fanns på kundföretaget. De menar, i enlighet med Olofsdotters 
(2006) resonemang, att det numer är bemanningsföretaget som hanterar bland annat 
rekrytering, urval och lönefrågor.  
 
Den fjärde och sista aspekten av konsultchefens arbetssituation är relationsutveckling. 
Konsultchefen måste prioritera vilka krav och förväntningar denne vill tillmötesgå samtidigt 
som de ska bevara goda relationer med kundföretag och konsulter. Konsultchefen ska besöka 
sina konsulter då de är ute på sina uppdrag för att få en inblick i hur konsultens arbete 
fungerar. Det förväntas även att konsultchefen ska besöka sina kundföretag för att behålla 
goda relationer och även agera lösningsfokuserat vid uppkomsten av eventuella konflikter och 
problem (Olofsdotter, 2006:19). Som tidigare nämnts saknar konsultchefen dock daglig insyn 
i konsultens arbete, vilket kan bli problematiskt om det uppstår konflikter mellan en konsult 
och kundföretaget. Detta är en del av konsultchefens komplexa arbetssituation och kan 
medföra en osäkerhet gällande vem konsultchefen ska lita på. Eftersom konsultchefen inte 
befinner sig på konsultens arbetsplats måste denne förlita sig på andrahandsinformation från 
kundföretaget och konsulten för att kunna lösa konflikten. Även i denna situation hamnar 
konsultchefen mellan kundföretaget och konsulten. Konsultchefen har ett ansvar mot 
kundföretaget och samtidigt ett ansvar för sina konsulter då denne är deras närmsta chef 
(Olofsdotter, 2006:20-23).  
 
Eftersom konsultchefens arbetsuppgifter består av dessa fyra nämnda aspekter uppstår det 
som tidigare nämnts krav och förväntningar från kundföretag och konsulter. En konsultchef 
måste förhålla sig flexibel gällande prioriteringar av parternas krav. Detta förhållningssätt 
innebär att konsultchefen ständigt måste anpassa sig och vara föränderlig vad gäller 
prioriteringar i arbetet (Olofsdotter, 2008:55). Konsultchefen måste ibland tillmötesgå 
kundföretaget och ibland konsulten, vilket kan möjliggöras med ett flexibelt förhållningssätt. 
Studiens resultat visar på att det är bemanningsföretagets lönsamhet som är avgörande för 
vilken parts krav som konsultchefen väljer att tillmötesgå. Konsultchefen måste agera på ett 
sätt som gynnar bemanningsföretaget mest (Olofsdotter, 2006:17).  

2.4	  Sammanfattning	  och	  motivering	  
Enligt tidigare forskning är trepartsrelationen ett komplext fenomen på arbetsmarknaden där 
konsultchefen hamnar mellan kundföretaget och konsulten och blir således en medlare mellan 
dessa parter. Trepartsrelationen skapar svårigheter då det kan vara otydligt vem av 
kundföretaget eller konsultchefen som är den faktiska arbetsgivaren. Det kan uppstå 
kommunikationssvårigheter i trepartsrelationen eftersom det ofta handlar om 
andrahandsinformation mellan de olika parterna. För att upprätthålla en lönsam verksamhet 
måste konsultchefen ta hänsyn till både konsultens och kundföretagets krav och 
förväntningar. Det kan samtidigt vara problematiskt för konsultchefen att avgöra vem denne 
främst ska vara lojal mot. Tidigare forskning visar även på att trepartsrelationen kan förklaras 
som ett maktförhållande vilket är ett mycket komplext förhållande då alla tre parter på olika 
sätt kan besitta makt. Utifrån tidigare redovisad forskning framkom även att konsultchefens 
arbetssituation består av fyra aspekter, vilket bidrar till arbetssituationens komplexitet.  
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Tidigare forskning om trepartsrelationen berör som tidigare nämnts främst konsultens 
arbetssituation och trepartsrelationens komplexitet ur en konsults perspektiv. Vi vill därför i 
denna studie belysa ett område som inte är lika utforskat. Vi menar att även konsultchefens 
arbetssituation är komplex och det ställs höga krav på denne. Tidigare forskning visar på att 
en konsultchefs arbetssituation i trepartsrelationen upplevs komplex och att konsultchefen bör 
agera på ett sätt som är mest lönsamt för bemanningsföretaget. Forskningen om 
konsultchefens arbetssituation i trepartsrelationen redovisar endast hur arbetssituationen 
beskrivs och vilka aspekter som ingår i arbetsuppgifterna. Det redovisas dock inte hur en 
konsultchef hanterar sin arbetssituation. Vi avser därför att i denna studie söka förståelse för 
och bidra med ny kunskap om hur en konsultchef upplever och hanterar sin arbetssituation 
och de eventuella motstridiga krav och förväntningar som konsultcheferna kan utsättas för.  
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3.	  Teoretiskt	  ramverk	  	  
I detta kapitel redovisas valda teoretiska begrepp som i vår studie kommer användas för att 
analysera det empiriska materialet. De teorier och begrepp vi valt som teoretiska 
utgångspunkter är rollteori och då främst begreppen rollkonflikt, socialisation och 
internalisering. Vi har även valt att använda Erving Goffmans (1959/2014) begrepp aktören 
som medlare, Georg Simmels (1908/2009) begrepp två- och tre-grupper samt Rosemary 
Stewarts (1982) modell gällande en ledares krav, begränsningar och valmöjligheter i 
arbetet. Kapitlet avslutas sedan med en motivering till valt teoretiskt ramverk i förhållande 
till studiens syfte och formulerade forskningsfrågor.  

3.1	  Rollteori	  	  
Rollteoretiker fokuserar på sociala rollers betydelse och hur dessa påverkar en individs 
beteende. De förväntningar en social roll har riktar sig mot en aktör i en bestämd position 
eller med en bestämd uppgift (Allardt, 1985:53).  

3.1.1	  En	  social	  roll	  	  
Den norska sociologen Vilhelm Aubert (1979:99-100) förklarar att position, roll och 
rollbeteende är tre viktiga aspekter inom rollteorin. En människas position är dennes formella 
befattning exempelvis kvinna, pappa eller lärare. Position är det mest grundläggande 
begreppet inom rollteorin eftersom vi genom att veta en aktörs position kan förstå vilka 
förväntningar som ställs på personen. När vi vet en aktörs position skapar vi därmed 
förväntningar på personen vad gäller både skyldigheter och rättigheter. Vi kan således förstå 
vilka förväntningar en person möter och även hur denne bör agera för att bemöta dessa. 
Förväntningar kan vara av olika karaktär och kan uppkomma från bland annat lagar och regler 
men även från informella normer skapade av omgivningen. De normer och förväntningar som 
ställs på en persons position skapar en social roll (Aubert, 1979:99).  
 
Olika människor i omgivningen har olika förväntningar på en specifik roll gällande hur 
aktören ska agera i rollen. Förväntningarna på en roll kan vara generella eller specifika, vilket 
innebär att vissa roller med generella förväntningar har större möjlighet att själva bestämma 
hur de ska leva upp till rollen. Roller med specifika förväntningar är mer detaljerade vad 
gäller hur rollen ska utformas. Förväntningarna på rollen kan även vara olika tydliga. Detta 
exemplifieras genom att det förklaras att förväntningarna på en student är förhållandevis 
tydliga jämfört med förväntningarna på en samhällsmedborgare som kan vara betydligt mer 
otydliga (Angelöw & Jonsson, 2000:32-33).  
 
En aktör har inte full kontroll över hur rollen är utformad och har relativt små möjligheter att 
själv påverka eller förändra en roll eftersom det är omgivningens förväntningar som ligger till 
grund för rollen (Svensson, 1992:83). Rollbeteende är hur personen uppträder för att 
upprätthålla sin roll genom att agera i enlighet med rollens normer och förväntningar när en 
viss position intas (Aubert, 1979:102).  
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3.1.2	  Socialisation	  	  
Ett centralt begrepp inom rollteorin är socialisation. Det handlar om att förväntningar på olika 
roller är relativt bestående oavsett vilken individ som befinner sig i rollen och vilka i 
omgivningen som har förväntningar på den. Detta innebär att trots att en aktör ersätts med en 
annan, kommer rollens önskvärda beteende vara förhållandevis oförändrat. Som tidigare 
nämnts är det normer och förväntningar som avgör det beteende som bör eftersträvas i en viss 
position (Svensson, 1992:84). En aktör vars beteende avviker från det önskvärda och därmed 
bryter mot normer och förväntningar kan utsättas för någon form av bestraffning från 
samhället i sin helhet eller från sin sociala omgivning (Svensson, 1992:80). Vetskapen om 
risken att utsättas för sanktioner får aktören att agera i enlighet med förväntningar på 
beteendet. Socialisationsprocessen tillför något ytterligare. Genom att socialiseras in i rollen 
känner aktören inte bara till de roller, rollförväntningar och normer en position kräver, 
personen upplever även detta som något verkligt. Aktören har således internaliserat rollen och 
normerna vilket innebär att dessa har blivit krav och förväntningar som aktören ställer på sig 
själv (Svensson, 1992:84-85). En individ som internaliserar rollen gör det omedvetet och 
oreflekterat (Angelöw & Jonsson, 2000:31). En aktör som har internaliserat rollen och 
normerna kommer agera enligt de förväntningar och normer som rollen kräver även i 
situationer då individen inte riskerar att utsättas för bestraffningar från sin omgivning 
(Svensson, 1992:84-85). Ibland uppstår konflikter när förväntningarna på rollen är 
motstridiga. Rollkonflikter kan uppstå på grund av oklarheter vad gäller förväntningar på en 
viss roll. Dessa oklarheter kan bero på att aktören inte lyckats med internaliseringen av en 
tydligt utformad roll. Det kan även uppstå en oklarhet på grund av att förväntningarna på 
rollen är otydliga (Forsén, 1978:121).  

3.1.3	  Rollkonflikt	  
Det kan uppstå situationer där en person i sin roll har svårigheter att bemöta de krav och 
förväntningar som omgivningen ställer. Det kan även uppstå en problematik i att personen 
inte har kännedom om hur denne ska agera för att det ska vara socialt accepterat (Aubert, 
1979:104). Det är denna problematik som i sociologin benämns rollkonflikt. En rollkonflikt 
kan yttra sig på två olika sätt. Antingen kan en aktör i en viss position möta olika 
förväntningar om vad som är det rätta rollbeteendet för just den positionen eller så kan samma 
aktör ha flera positioner och därmed flera motstridiga normer och förväntningar riktade mot 
sig. I den först nämnda rollkonflikten grundar sig problematiken i hur rollen ska utformas 
medan den andra rollkonflikten grundar sig i att samma aktör besitter olika roller (Aubert, 
1979:104-105). Bosse Forsén (1978:120) diskuterar i linje med Auberts (1979) resonemang 
om rollkonflikters olika yttranden. Forsén (1978:120) benämner dessa två rollkonflikter som 
intrarollkonflikter och interrollkonflikter. Med intrarollkonflikt menas att en aktörs roll utsätts 
för oförenliga förväntningar från omgivningen. Aktörer i mellanpositioner är exempel på 
roller som ofta utsätts för intrarollkonflikter. De möter motstridiga förväntningar från 
organisationens ledning och övriga medarbetare. Interrollkonflikt innebär att en aktör har 
olika roller vilka medför olika förväntningar. Interrollkonflikter uppstår när de olika 
förväntningarna som är riktade mot de olika positionerna är oförenliga och konkurrerande. 
Detta kan exempelvis innebära att en individs olika roller som mamma och som framgångsrik 
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chef möter motstridiga krav som bidrar till problematik gällande hur dessa ska bemötas 
(Forsén, 1978:120-121).  

3.2	  En	  individ	  som	  medlare	  
Många roller utsätts för problem på grund av olika förväntningar och krav. Dessa bör lösas för 
att inte rollkonflikter ska uppstå. En lösning för aktören kan vara att denne placerar sig själv 
mellan de olika parterna och därmed fungerar som en medlare. En aktör kan utsättas för olika 
krav från de olika parterna vad gäller hur denne ska agera och vilka uppgifter rollen innefattar 
(Aubert, 1979:107). Genom att fungera som en medlare får aktören båda parterna att inse att 
det ställs olika krav från olika parter och att aktören måste kunna ta hänsyn till den andra 
partens krav. Genom att få förståelse gällande situationen från de båda parterna kan de största 
konflikterna uteslutas (Aubert, 1979:108). Motstridiga krav och förväntningar måste inte 
nödvändigtvis leda till rollkonflikter utan det kan vara möjligt för en aktör att kunna hantera 
flera olika roller (Angelöw & Jonsson, 2000:36).  
	  
Goffman (1959/2014:9) skriver om det dramaturgiska perspektivet där han beskriver hur en 
aktör presenterar sig själv och sitt agerande inför andra människor. Goffman (1959/2014:130) 
introducerar begreppet diskrepanta roller för att beskriva motstridiga roller. En form av en 
diskrepant roll är medlaren eller även kallad mellanhanden. Medlaren befinner sig mellan två 
olika parter och får vara delaktig i båda parters information och hemligheter. Individen ger en 
uppfattning av att båda parters hemligheter kommer att bevaras (Goffman, 1959/2014:130). 
Medlaren kan ha svårigheter med att bevara den information och hemligheter som de båda 
parterna anförtrott denne med. Medlaren kan i vissa situationer fungera som en aktör som kan 
föra samman två skilda parter och hjälpa dem att nå gemensamma överenskommelser. I andra 
situationer kan medlaren förmedla information från den ena parten till den andra. Medlaren 
kan även vinkla parternas olika berättelser när de ska föra vidare informationen till den andra 
parten. Detta för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för att de båda parterna ska nå 
gemensam överenskommelse (Goffman, 1959/2014:133).  
 
Även Simmel (1908/2009) har studerat olika gruppbildningar och hur en individ kan fungera 
som medlare mellan olika parter i en grupp. Simmel (1908/2009:83) menar att individer i sitt 
dagliga liv vanligtvis ingår i en så kallad två-grupp som består av två olika parter. Om 
ytterligare en person inkluderas i en två-grupp uppstår en så kallad tre-grupp. I en tre-grupp 
förändras den intimitet och dynamik som en två-grupp vanligtvis har (Simmel, 1908/2009:83-
86). När en tre-grupp uppstår kan en av dessa tre parter få funktionen som medlare. Medlaren 
kan sammanlänka de båda andra parterna vid exempelvis en konflikt eller förstärka relationen 
mellan de två övriga parterna i tre-gruppen. Medlaren kan även vara opartisk och försöka få 
de två andra parterna att nå överenskommelse genom att befinna sig lika nära eller långt ifrån 
de övriga parternas intressen. De två övriga parterna i tre-gruppen förväntar sig att medlaren 
ska hjälpa dem nå överenskommelse och därför känner de förtroende för medlaren. Medlaren 
har som funktion i tre-gruppen att just medla mellan parterna, men det måste finnas intresse 
hos alla parter att nå överenskommelse för att medlaren ska lyckas (Simmel, 1908/2009:101-
103).  
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3.3	  Krav,	  begränsningar	  och	  valmöjligheter	  i	  ledarskapet	  	  
Vid sidan av rollteorin och begreppet medlare tar vi också avstamp i Stewarts (1982) modell 
om en ledares krav, begränsningar och valmöjligheter. I linje med att förväntningar och krav 
riktas mot olika roller kan Stewarts (1982) modell användas för att få kunskap om hur 
konsultchefen upplever sin roll som chef i trepartsrelationen.  
 
Stewart (1982:11) har utvecklat en modell som syftar till att förstå ledares flexibilitet vad 
gäller krav, begränsningar och val. Som ledare finns det en uppsättning krav som de ska ta 
leva upp till och kunna hantera. Kategorin krav innefattar vad en ledare måste göra. Kraven 
kan vara att en ledare måste uppfylla särskilda kriterier och följa det som uttrycks i 
arbetsbeskrivningen. Ytterligare krav som en ledare utsätts för är exempelvis byråkratiska 
procedurer som måste följas eller möten där närvaro krävs. Begränsningar är ytterligare något 
som en ledare måste ta hänsyn till i sitt arbete. Detta innebär att en ledare är begränsad av 
interna och externa faktorer som inskränker vad en ledare kan göra. Begränsningar i en 
ledares arbete kan vara exempelvis resursbegränsningar, rättsliga och fackliga begränsningar, 
organisationsförändringar och tekniska begränsningar (Stewart, 1982:9-11). Ledare inom 
vissa yrkeskategorier utsätts för mer begränsningar än andra (Stewart, 1982:10). En ledare har 
även valmöjligheter i sitt arbete som gör att de själva till viss del kan styra över sitt arbete. 
Val är vad en ledare kan välja göra men som denne inte är tvungen att utföra. Det handlar 
alltså om vilket arbete en ledare väljer att utföra och hur en ledare väljer att utföra arbetet. Det 
kan vara fråga om att ledaren väljer att utföra vissa uppgifter och väljer att ignorera eller 
delegera andra. De val en ledare kan välja att göra påverkas av begränsningar och krav. Krav, 
förväntningar och begränsningar är föränderliga och kan ändras över tid eftersom situationen 
och kontexten påverkar dessa. Det kan även vara så att ledaren har möjlighet att förändra 
vissa krav och begränsningar. Enskilda ledare kan ha sina egna krav gällande uppgifter de tror 
de måste utföra, sina egna begränsningar som exempelvis bristande kunskap samt egna åsikter 
gällande val (Stewart, 1982:9).  

3.4	  Motivering	  till	  valt	  teoretiskt	  ramverk	  	  
Rollteorin kan hjälpa oss få större förståelse kring hur en konsultchef upplever sin roll i 
trepartsrelationen och hur de bemöter de krav och förväntningar som ställs på rollen som 
konsultchef. I och med att förväntningar på en roll kan vara motstridiga från olika parter i 
omgivningen blir rollteorin och dess tillhörande begrepp centrala i vår fråga om hur 
konsultchefer upplever och hanterar krav och förväntningar från både kundföretag och 
konsulter. Goffmans (1959/2014) och Simmels (1908/2009) begrepp medlare blir av relevans 
då vi kan få förståelse för hur konsultchefen verkar i trepartsrelationen mellan kundföretaget 
och konsulten. Stewarts (1982) modell blir aktuell eftersom vi då lättare kan få en förståelse 
för konsultchefers arbetssituation. Valda teorier och begrepp kommer senare tillämpas i 
analyskapitlet i relation till det empiriska materialet.  
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4.	  Metod	  
I följande kapitel presenteras studiens metod där vi redogör för valet av forskningsmetod och 
metodansats. Därefter beskrivs hur det empiriska materialet samlats in, hur urvalet av 
intervjupersoner genomförts och sedan följer en beskrivning av intervjuprocessen. En 
redogörelse för hur det empiriska materialet analyserats och tolkats följer sedan. Studiens 
reliabilitet, validitet och etiska principer redogörs för. Avslutningsvis följer en 
metoddiskussion.  

4.1	  Metodval	  	  
Vi avsåg i vår studie att få en djupare förståelse för hur konsultchefer upplever och hanterar 
krav och förväntningar från både kundföretag och konsulter. Vi har därför i vår studie valt att 
använda en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009:18-
19) innebär kvalitativ forskning att forskaren försöker förklara verkligheten genom språkliga 
yttranden. Det språkliga kan vara intervjuinspelningar, nedskrivna anteckningar eller andra 
inspelningar av exempelvis en vardaglig situation. Genom att utföra en kvalitativ studie avsåg 
vi skapa en förståelse för det som analyserats genom att tolka materialet och närma oss det på 
en djupare nivå. Genom att använda en kvalitativ metod har vi lättare fångat konsultchefernas 
upplevelse av fenomenet.  
 
Då vi ville få ökad kunskap om konsultchefers upplevelser av trepartsrelationen är det av 
betydelse att vi förstår den kontext de befinner sig i och samtidigt försöker förstå och tolka 
vad de faktiskt säger utifrån deras perspektiv. Vi har därför använt en hermeneutisk 
metodansats. Hermeneutik innebär att vi ska tolka, förstå och förmedla en persons upplevelse 
av ett specifikt fenomen (Fejes och Thornberg, 2009:30). Den hermeneutiska ansatsen blev 
aktuell att tillämpa i vår studie då den syftar till att få ta del av en individs egna upplevelser av 
det som studeras (Jfr Fejes & Thornberg, 2009:62). Det väsentliga i den hermeneutiska 
ansatsen är att vi ska anta den studerades perspektiv och därmed försöka förstå meningen i 
personens uttalande (Bryman, 2011:507). I hermeneutiken är vår förförståelse av fenomenet 
av relevans eftersom vår förförståelse påverkar hur vi uppfattar och tolkar det empiriska 
materialet. Den förförståelse vi har om ämnet vi har studerat har vi tillägnat oss genom att 
läsa tidigare forskning som berör en konsultchefs upplevelser av trepartsrelationen. 
Förförståelsen är viktig eftersom den hermeneutiska ansatsen beskrivs som en spiral där vi 
dels sökt ny förståelse och dels fördjupat oss i den förståelse vi haft sedan tidigare (Fejes & 
Thornberg, 2009:64-71). Vi har i studien försökt finna en enighet mellan delar och helhet i det 
empiriska materialet för att på så sätt öka rimligheten på tolkningen i studien (Jfr Fejes & 
Thornberg, 2009:68-69). Vi har således pendlat mellan helheten och delarna.  
 
Vi har i vår studie utgått från en abduktiv ansats då vi pendlat mellan teori och det empiriska 
materialet (Fejes & Thornberg, 2009:24-25). Vi har således inte utgått från en specifik teori 
som vi prövat, vi har heller inte låtit vårt empiriska material generera teorier. De teoretiska 
begrepp vi utgått från har hjälpt oss tolka det insamlade empiriska materialet men då en 
växelverkan mellan dessa skett kunde vi under processens gång finna ytterligare begrepp som 
kunde förklara det empiriska materialet.  
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För att samla in det empiriska materialet har vi utfört semistrukturerade intervjuer. Vi har 
under intervjuerna använt en intervjuguide som innehöll olika teman. Semistrukturerade 
intervjuer gör det möjligt för intervjupersonen att utforma sina egna svar (Bryman, 2011:415). 
De personer vi valt att intervjua har haft stor frihet att utifrån sig själva ge sin upplevelse, 
vilket bidragit till att vi fått mer djupgående och subjektiva svar. Vi har genom att utföra 
semistrukturerade intervjuer kunnat fånga en specifik persons upplevelser, vilket var vår 
önskan med studien. Vid utformandet av intervjuguiden formulerade vi frågor där vi utgick 
från studiens forskningsfrågor. Vi utgick från våra forskningsfrågor för att få en uppfattning 
om vad vi skulle fråga intervjupersonerna men också för att sedan kunna besvara 
forskningsfrågorna. Det är av betydelse att forskaren vid utformandet av en intervjuguide 
relaterar till studiens frågeställningar för att senare ha lämpligt material som kan besvara dem 
(Jfr Bryman, 2011:419). Utifrån de frågor vi formulerade i intervjuguiden skapade vi teman 
för att försäkra oss om att vi täckt studiens forskningsfrågor. De teman som användes i 
intervjuguiden var konsultchefens arbetssituation, konsultchefens relation till konsulten, 
konsultchefens relation till kundföretaget samt trepartsrelationen (Se bilaga 2). 
Intervjuguiden inleddes med ett antal inledande bakgrundsfrågor som syftade till att dels 
kunna sätta in intervjupersonens svar i en kontext (Bryman, 2011:420) och dels till att starta 
ett bekvämt samtal för båda parter. 

4.2	  Urval	  av	  intervjupersoner	  
För att besvara studiens forskningsfrågor ansåg vi att konsultchefer var de mest lämpliga 
intervjupersonerna. Vi kontaktade 13 bemanningsföretag i en medelstor stad i Mellansverige 
som vi funnit när vi sökt på Google på sökorden ”bemanningsföretag i Mellansverige”. I ett 
första steg kontaktade vi bemanningsföretagen via mail där vi presenterade oss själva och vår 
studie (Se bilaga 1). Vi önskade att ha samtliga intervjuer under samma vecka och därför 
skickade vi även de datum då intervjuerna skulle vara aktuella. Vi fick återkoppling från tio 
bemanningsföretag. Av dessa var åtta bemanningsföretag intresserade av att medverka i vår 
studie. Vi har därför intervjuat åtta konsultchefer på olika bemanningsföretag i en medelstor 
stad i Mellansverige. Då vi kontaktade intervjupersoner som vi ansåg ha relevant information 
om studiens ämne använde vi ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att forskaren 
kontaktar personer som denne anser kan bidra med väsentlig information för att kunna 
besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011:434). Kriterier på de vi intervjuade, som även 
fungerande som mål i det målstyrda urvalet, var att de skulle arbeta som konsultchefer och i 
sitt dagliga arbete ha kontakt med både kundföretag och konsulter. 
 
Våra intervjupersoner arbetar som konsultchefer på olika bemanningsföretag i en medelstor 
stad i Mellansverige. Några av intervjupersonerna har förutom konsultchefsrollen även andra 
arbetsuppgifter som ingår i deras befattning som konsultchef. Bemanningsföretagen är av 
olika storlek och det finns variation i vilka yrkesområden de olika bemanningsföretagen riktar 
sig mot. Det kan även skilja sig i om bemanningsföretagen tillhandahåller tjänster till 
kollektivarbetare eller tjänstemän. Det framkom även att vissa av bemanningsföretagen 
anställer både kollektivarbetare och tjänstemän. Intervjupersonerna bestod av sex kvinnor och 
två män och deras ålder varierade mellan cirka 30 och 50 år. Flertalet av intervjupersonerna 
hade en universitetsexamen inom personalarbete eller annat område, medan andra läst 
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fristående kurser på universitet eller endast hade en gymnasieutbildning. Intervjupersonerna 
hade även arbetat som konsultchef olika lång tid.  

4.3	  Intervjuernas	  genomförande	  
Vi lät intervjupersonerna bestämma var intervjun skulle utföras. Detta för att vi ville att de 
skulle känna sig trygga i intervjumiljön men också för att underlätta intervjuns genomförande. 
Samtliga intervjupersoner bjöd in oss till deras arbetsplats för att utföra intervjun. Om en 
konsultchef önskat att intervjun skulle hållas på en annan plats hade vi tillgodosett detta 
önskemål. Innan intervjuerna genomfördes, gjorde vi en så kallad pilotintervju vilket Bryman 
(2011:258) förespråkar eftersom intervjuaren då kan kontrollera hur intervjufrågorna förstås 
och ge möjlighet att förändra intervjuguiden innan övriga intervjuer genomförs. Vi gjorde 
därför en pilotintervju för att kontrollera om frågorna i intervjuguiden uppfattades korrekt och 
om frågorna var lättförståeliga. Efter pilotintervjun upptäckte vi vissa brister med 
intervjuguiden vilket medförde att vi reviderade denna. Detta innebar att vissa frågor togs 
bort, andra lades till och en del omformulerades för att blir mer lättförståeliga. Anledningen 
till att vi tog bort vissa frågor var för att de upplevdes vara upprepande. Intervjuguiden 
reviderades även till viss del efter att några av intervjuerna genomförts. Detta gjorde vi för att 
vi såg vissa brister och vi ville förenkla frågorna ytterligare. En vecka innan intervjuerna 
skulle utföras kontaktade vi samtliga intervjupersoner via mail för att påminna om intervjun. 
Detta mail syftade även till att konsultcheferna skulle få möjlighet att fråga oss om det 
uppkommit eventuella funderingar.  
 
Vi genomförde samtliga intervjuer tillsammans där en hade huvudansvaret för att ställa 
frågorna och den andra hade då som uppgift att lyssna och vara observant på 
intervjupersonernas svar och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor. Var och en av oss 
hade huvudansvaret för varannan intervju, vilket resulterade i att vi ansvarade för fyra 
intervjuer var. Under samtliga intervjuer följde vi den formulerade intervjuguiden. Det 
förekom dock att vi vid vissa tillfällen under intervjuerna avvek från intervjuguidens 
ordningsföljd. Detta för att vissa frågor redan var besvarade och vissa frågor passade bättre att 
ställa vid ett annat tillfälle än vad som stod i intervjuguiden (Jfr Bryman, 2011:415).  
 
Vi inledde intervjuerna med att presentera oss själva och studiens syfte. Sedan förklarade vi 
de etiska principerna som vi tagit hänsyn till under studiens hela process. Innan vi började 
med intervjuns inledande frågor, frågade vi om deras medgivande till att intervjun spelades in. 
Detta accepterades av samtliga intervjupersoner, vilket underlättade för oss då vi lättare kunde 
fånga deras upplevelser. Intervjuerna avslutades med att vi frågade om intervjupersonerna 
ville klargöra eller tillägga något. Vi frågade även om vi fick kontakta dem om vi skulle 
behöva komplettering på svaren. Intervjuernas längd varierade mellan 40 och 60 minuter.  

4.4	  Analysmetod	  
Efter intervjuernas genomförande transkriberade var och en av oss de intervjuer som vi varit 
huvudansvariga för. Varje intervju transkriberades ordagrant en kort tid efter att intervjuerna 
avslutats. Detta för att intervjuns sammanhang skulle finnas nära. Vid transkriberingarna 
noterade vi inte kroppsspråk eller gester men vi noterade skratt och längre pauser. Vi noterade 



	   17 

också om intervjupersonen ändrade tonläge. Vi gjorde detta för att fånga både vad 
intervjupersonerna sa och hur de sa det, vilket Bryman (2011:428) framhåller som viktigt vid 
transkribering av kvalitativa intervjuer.  
 
Vi började med att läsa samtliga transkriberingar var för sig och fokuserade då på det 
empiriska materialets helhet. Sedan diskuterade vi tillsammans hur vi tolkade helheten av 
intervjupersonernas uttalanden. Vi läste sedan igenom transkriberingarna ytterligare en gång 
och fortsatte därefter med att fokusera på delar av det empiriska materialet, eftersom det i 
hermeneutiken är viktigt att pendla mellan helhet och delar i analysarbetet (Fejes & 
Thornberg, 2009:68-69). När vi fokuserade på materialets delar kodade vi materialet genom 
att markera olika stycken i olika färger efter styckenas innebörd (Jfr Bryman, 2011:525-526). 
Under detta tolkningsarbete sökte vi ökad kunskap om den förståelse vi hade sedan tidigare 
samtidigt som vi var öppna för nya tolkningar och ny förståelse. De koder vi hittade i 
materialet mynnade sedan ut i tre olika teman, vilka är krav och förväntningar, 
konsultchefernas svårigheter i arbetet samt kommunikation och medling. Dessa teman blev en 
viktig del i analysarbetet för att sedan kunna besvara våra forskningsfrågor. Temana krav och 
förväntningar och konsultchefernas svårigheter i arbetet var på förhand givna utifrån studiens 
forskningsfrågor medan temat kommunikation och medling framkom utifrån det empiriska 
materialet.  

4.5	  Reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  
Inom kvalitativ forskning uttrycks ett antal olika kvalitetskriterier. Det första kvalitetskriteriet 
är extern reliabilitet vilket innebär huruvida en studie kan replikeras eller inte. Det 
förekommer svårigheter i att upprepa en kvalitativ studie eftersom en social miljö kommer 
förändras och inte se likadan ut vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011:352). Det kan vara 
problematiskt att replikera vår studie och få samma resultat eftersom vi intervjuat 
konsultchefer för att få förståelse för deras subjektiva upplevelser av deras komplexa 
arbetssituation. Skulle studien upprepas, med andra konsultchefer vid senare tillfälle, skulle 
resultatet förmodligen skilja sig från vårt resultat då olika människor har skilda upplevelser 
gällande fenomenet.  
 
Det andra kvalitetskriteriet är intern reliabilitet som innebär att vid tillfällen då det är flera 
forskare i ett och samma forskarlag ska dessa gemensamt enas om hur de ska tolka fenomenet 
de studerar (Bryman, 2011:352). Vår studies interna reliabilitet upplevs vara relativt god då vi 
båda medverkade vid samtliga intervjuer. Detta medförde att vi efter varje intervju stämde av 
det som intervjupersonerna uttryckt för att försäkra oss om att vi tolkat det empiriska 
materialet på liknande sätt. Ytterligare en faktor som bidragit till studiens interna reliabilitet är 
att vi under hela processens gång tillsammans bearbetat studiens alla kapitel. Detta innebär att 
vi har diskuterat de olika kapitlen och hur materialet skulle tolkas. Det finns enligt Fejes och 
Thornberg (2009:221) risk att en forskare påverkas av sina subjektiva värderingar. Vi har 
varit medvetna om denna risk men då vi gjort studien tillsammans och ständigt diskuterat och 
reflekterat över materialet och tolkningsprocessen har vi ökat möjligheten att i så stor 
utsträckning som möjligt eliminera våra subjektiva värderingar och därmed har vi nått 
överenskommelse gällande hur materialet skulle tolkas.  
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Det tredje kvalitetskriteriet är intern validitet som innebär att forskaren undersöker det som 
avses undersökas i studien och att det finns enlighet mellan det empiriska och teoretiska 
materialet (Bryman, 2011:352). För att öka vår studies interna validitet har vi kontinuerligt 
utgått från våra forskningsfrågor i studiens alla kapitel. Detta har medfört att vi kunnat 
upprätthålla en överensstämmelse mellan våra forskningsfrågor, det teoretiska ramverket och 
det insamlade empiriska materialet. Vid utformandet av det teoretiska kapitlet var våra 
forskningsfrågor styrande då vi avsåg att det skulle finnas en samstämmighet mellan dessa. 
Även då vi utformade vår intervjuguide avsåg vi att formulera frågor som utgick från både 
våra forskningsfrågor och det teoretiska ramverket. Detta för att ha material som kunde 
analyseras och besvara studiens forskningsfrågor. Genom att vi ständigt upprätthållit en 
överensstämmelse mellan vårt empiriska material och teoretiska ramverk har vi undersökt det 
vi avsåg att undersöka vilket därmed har ökat vår interna validitet. Vi har även utfört en 
pilotintervju som syftade till att kontrollera att intervjuguidens frågor uppfattades i enlighet 
med vår avsikt och att de var relevanta i förhållande till våra forskningsfrågor. Detta kan ha 
bidragit till att öka studiens interna validitet.  
 
Det fjärde kvalitetskriteriet är extern validitet som handlar om huruvida en studies resultat kan 
generaliseras till andra sociala kontexter eller inte (Bryman, 2011:352). Den externa 
validiteten i vår studie är relativt låg på grund av att urvalet är förhållandevis begränsat och 
inte heller slumpmässigt då vi medvetet har valt ut intervjupersoner som är relevanta för 
studien. Det målstyrda urvalet gör resultatet svårare att generalisera till andra sociala miljöer. 
Detta är i enlighet med Brymans (2011:392) resonemang om att ett målstyrt urval inte kan 
generaliseras till en population. Vi avsåg att fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelser 
av fenomenet vilket leder till att generaliserbarhet blir svår att uppnå. Däremot kan vi i vår 
studie göra en analytisk generalisering. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014:312-314) 
förklarar att detta innebär att forskaren gör en uppskattning om huruvida studiens resultat kan 
fungera som vägledning för vad som kan hända i en annan situation och kontext. Analytisk 
generalisering kan ske oavsett om studiens urval är slumpmässigt eller inte. Vi kan i vår 
studie tillämpa analytisk generalisering och anta att vårt resultat kan bidra till att få förståelse 
för hur andra konsultchefer upplever det fenomen vi undersökt. Det kan alltså förstås som att 
den externa validiteten är relativt låg då vi inte kan generalisera resultatet till hela 
populationen, däremot kan vi göra en analytisk generalisering där vårt resultat fungerar som 
vägledning för vad som kan inträffa i en annan situation gällande en konsultchefs 
arbetssituation utifrån sin position i trepartsrelationen.  

4.6	  Etiska	  principer	  	  
Bryman (2011:131) nämner att det i forskning existerar fyra etiska principer som en forskare 
måste ta hänsyn till. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 
och nyttjandekravet. Under hela studiens process har vi haft dessa etiska principer i åtanke. 
När vi kontaktade intervjupersonerna talade vi om syftet med studien, att deras medverkan var 
frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Detta är det Bryman 
(2011:131) benämner som informationskravet. Även vid genomförandet av intervjuerna 
informerade vi om detta och talade om att de fortfarande hade möjlighet att avsluta sin 
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medverkan. Vi påpekade vid första kontakten med konsultcheferna att de själva fick 
bestämma över sitt deltagande, vilket enligt Bryman (2011:132) är en del av samtyckeskravet. 
Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna och de uppgifter de lämnar ska 
behandlas med anonymitet. Vi har både vid första mailkontakten och vid intervjuerna 
informerat intervjupersonerna om att deras svar, personuppgifter och bemanningsföretaget 
kommer behandlas konfidentiellt. Vi har därför i studien använt fiktiva namn på 
intervjupersonerna och nämner aldrig bemanningsföretagens namn. Vi har valt att inte 
beskriva bemanningsföretagens storlek, vilka områden de riktar sig mot och 
intervjupersonernas arbetsuppgifter på grund av att vi vill att de ska behålla sin anonymitet i 
så stor utsträckning som möjligt. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in 
endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2011:132). Uppgifterna som samlats in har 
förvarats där ingen obehörig kunde få tillgång till materialet. Vi talade även om att 
uppgifterna de lämnat endast kommer användas för vår studie. Då vi under intervjun inte ställt 
frågor som kan upplevas vara obehagliga eller kränkande menar vi att intervjupersonerna inte 
påverkats negativt efter att de medverkat i vår studie.  

4.7	  Metoddiskussion	  
Studiens forskningsfrågor syftar till att undersöka hur konsultchefer upplever och hanterar sin 
arbetssituation gällande trepartsrelationen. Vi ansåg därför att en kvalitativ metod lämpade sig 
bäst för att kunna besvara forskningsfrågorna. Vi avsåg i denna studie att fånga konsultchefers 
subjektiva upplevelser kring deras arbetssituation. Med en kvantitativ metod hade det funnits 
svårigheter att, i den omfattning vi önskade, besvara forskningsfrågorna. Semistrukturerade 
intervjuer valdes på grund av att den flexibilitet som medförs och att konsultcheferna fick 
svara relativt fritt. Vi är medvetna om att det inom kvalitativ metod finns alternativa metoder 
att samla in empiri på, men att exempelvis genomföra observationer hade försvårat vår 
möjlighet att fånga subjektiva upplevelser och därmed besvara studiens forskningsfrågor. 
Observationer är relativt tidskrävande och med tanke på att studiens tidsomfattning var 
begränsad var därför inte observationer ett bra alternativ.  
 
Vad gäller den hermeneutiska ansatsen var vi medvetna om att det kan vara svårt att utgå från 
de studerades perspektiv, då vi är påverkade av våra egna subjektiva värderingar och 
förförståelse för ämnet. Det är därför viktigt, som Fejes och Thornberg (2009:221) menar, att 
vi förhållit oss reflexiva och således reflekterat över våra val relaterade till studien, våra 
värderingar, förförståelse samt hur vi påverkar eller påverkas av det som studerats. Vår 
förförståelse om ämnet medförde att vi inför intervjuerna hade en uppfattning om hur 
konsultcheferna upplevde sin arbetssituation. Vid intervjuerna upptäckte vi att deras 
upplevelser till viss del skiljde sig från vår förförståelse. Om vi hade haft en annan 
förförståelse eller haft förståelse som liknade konsultchefernas upplevelser hade vi kunnat 
ställa annorlunda frågor och därmed fått en ännu djupare förståelse för konsultchefernas 
arbetssituation.   
 
Vi utförde samtliga intervjuer tillsammans vilket medförde att vi hade möjlighet att 
tillsammans diskutera och reflektera över intervjupersonernas svar och hur dessa skulle 
tolkas. Detta kan, som vi tidigare beskrev, öka den interna reliabiliteten. Då vi var två 
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personer närvarande vid varje intervju fanns risk att konsultcheferna upplevde detta som en 
maktaspekt som påverkade intervjusituationen. Vi ansåg trots detta att fördelen med att vi 
båda närvarade vid samtliga intervjuer vägde tyngre för studiens resultat. Ytterligare en fördel 
med att utföra intervjuerna tillsammans upptäckte vi under intervjuernas gång. Det 
underlättade att vara två då det var svårt att ha huvudansvar för att ställa frågorna och 
samtidigt uppmärksamma eventuella följdfrågor. Då en av oss endast lyssnade och 
observerade hade den personen större möjlighet att vara lyhörd och upptäcka svar som 
intervjupersonen skulle utveckla. Vi uppfattade att samtliga intervjupersoner upplevde 
intervjun som positiv då de gav utförliga svar på våra frågor. Detta kan ha bidragit 
fördelaktigt till vår studies resultat då vi med hjälp av dessa utförliga svar lättare kunnat 
besvara våra forskningsfrågor.  
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5.	  Analys	  och	  resultat	  
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Kapitlet inleds med en kort presentation av våra 
intervjupersoner. Resultatet redovisas sedan genom tre teman vilka är krav och 
förväntningar, konsultchefernas svårigheter i arbetet samt kommunikation och medling. 

5.1	  Presentation	  av	  intervjupersoner	  
Nedan presenteras samtliga intervjupersoner med fiktiva namn och en ungefärlig ålder.  
 
Isabella är i 30-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i 
Mellansverige. Hon har arbetat som konsultchef på sin nuvarande arbetsplats i cirka tre år 
vilket också är den tid som hon arbetat i bemanningsbranschen överlag. Isabella har en 
universitetsexamen inom personalarbete.  
 
Kasper är i 30-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i 
Mellansverige. Han har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget i tre år och i 
bemanningsbranschen i totalt sex år. Kasper har gymnasieutbildning.  
 
Monica är i 35-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i 
Mellansverige. Hon har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget i ungefär ett år och 
varit verksam i branschen i åtta år. Monica saknar utbildning inom hennes arbetsområde men 
har däremot en universitetsexamen inom ett annat område.  
 
Lisa är i 50-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i Mellansverige. 
Hon har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget i cirka två år och har arbetat i 
bemanningsbranschen i 16 år. Lisa saknar utbildning inom personalområdet men har en 
universitetsexamen inom ett annat område.  
 
Selma är i 30-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i 
Mellansverige. Hon har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget i cirka ett halvår 
men har arbetat två år i bemanningsbranschen. Selma har en universitetsexamen inom 
personalarbete.  
 
Elsa är i 35-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i Mellansverige. 
Hon har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget i cirka tio år. Elsa saknar utbildning 
inom personalarbete men har studerat fristående kurser på universitet.  
 
Lucas är i 30-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i 
Mellansverige. Han har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget i fyra år och har varit 
verksam i branschen i fem år. Lucas har en universitetsexamen inom personalarbete.  
 
Ellinor är i 30-årsåldern och arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i 
Mellansverige. Hon har arbetat som konsultchef på bemanningsföretaget och i 
bemanningsbranschen överlag i cirka ett halvår. Ellinor har en universitetsexamen inom 
personalarbete.   
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5.2	  Krav	  och	  förväntningar	  
Nedan analyseras vilka krav och förväntningar konsultcheferna upplever från kundföretag 
och konsulter.  

5.2.1	  Tillgänglighet	  och	  effektivitet	  
Samtliga konsultchefer är eniga vad gäller vilka krav och förväntningar de upplever från sina 
kundföretag och konsulter. Under intervjuerna framkom att framförallt en förväntning från 
konsulter berör konsultchefens tillgänglighet. Tillgängligheten handlar om att konsultcheferna 
förväntas vara lätta att nå och att de ska kunna leverera snabba svar på frågor eller andra 
funderingar vad gäller konsultens anställning. De frågor och funderingar som kan uppkomma 
från konsulterna till konsultcheferna kan gälla allt från löner och ledighetsansökningar till 
byte av arbetsskor och nya arbetskläder. Oavsett om det gäller viktiga eller mindre viktiga 
frågor förväntas konsultcheferna vara lättillgängliga och ge svar inom en kort tidsperiod.  
 

Ja, först och främst skulle väl jag vilja säga att det är att vara tillgänglig för 
konsulten. /.../ För att jag ska vara tillgänglig så är det så att får jag ett mail halv 
sju en fredag kväll, där det faktiskt är frågor och funderingar, man kanske är 
upprörd eller undrar något, då svarar jag då. För det känns som att det är 
tillgänglighet, för mig. Då får de ett svar på en gång och slipper fundera över 
helgen. /.../ För mig är att vara tillgänglig viktigt för att leva upp till 
förväntningarna (Ellinor). 

 
I citatet ovan uttrycks betydelsen av att vara tillgänglig för sina konsulter. Det framkommer 
att tillgängligheten inte endast gäller under arbetstid utan det upplevs att konsulterna förväntar 
sig svar från sin konsultchef även efter arbetstid. I citatet framkommer även att 
tillgängligheten innebär att ge svar snabbt för att förhindra eventuella oklarheter för 
konsulterna i så stor utsträckning som möjligt. Tillgänglighet framhålls som den största 
förväntningen på en konsultchef från konsulterna som konsultcheferna uttrycker vilket 
belyses med följande citat ”Ja, framförallt tillgänglighet tror jag. /.../ framförallt konsulter 
förväntar sig att få ett svar direkt” (Kasper). Att konsultcheferna förväntas vara tillgängliga 
kan förstås som ett krav enligt Stewarts (1982) modell. Tillgänglighet på arbetstid kan enligt 
denna modell förstås vara något konsultcheferna måste leva upp till eftersom ett krav enligt 
Stewart (1982) är något som en ledare måste följa. Det Ellinor uttrycker i det tidigare nämnda 
citatet, gällande att hon väljer att vara tillgänglig och besvara sina konsulter efter arbetstid, 
kan däremot enligt Stewarts (1982) modell förstås som en valmöjlighet hon har i sitt arbete. 
Att svara på arbetstid kan tolkas som ett krav medan att svara utanför arbetstid kan tolkas som 
ett val Ellinor gjort för att på bästa sätt kunna bemöta sina konsulters förväntningar. Det 
behöver inte endast vara ett val att svara sina konsulter utanför arbetstid utan det kan även 
förstås som att omgivningen, det vill säga konsulterna, förväntar sig att konsultchefen ska 
finnas tillgänglig oavsett om det är arbetstid eller inte. Detta kan förstås utifrån Auberts 
(1979) resonemang kring att omgivningen skapar förväntningar på olika roller. 
Konsultcheferna förklarar att tillgängligheten inte bara handlar om att vara kontaktbar via 
mail och telefon utan det handlar även om att både kundföretag och konsulter ställer krav på 
tillgänglighet via fysisk kontakt. Denna form av tillgänglighet belyses i följande citat ”Det 
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handlar om att vara tillgänglig genom att svara på frågor och att man syns, att man åker ut och 
hälsar på” (Isabella).  
 
De krav som konsultcheferna upplever att kundföretagen ställer på dem skiljer sig till viss del 
från de krav som de upplever att konsulterna ställer. Det framkommer i intervjuerna att det 
finns vissa likheter gällande förväntningar vilket är att konsultchefen ska vara tillgänglig även 
för kundföretagen. Kundföretagens förväntan om tillgänglighet uttrycks enligt följande citat 
”Om man tänker från kundernas perspektiv så förväntas man nog att vara tillgänglig och 
snabbt kunna lösa de behoven som de har” (Monica). Monica förklarar vidare att behoven 
främst handlar om att kunna leverera arbetskraft utan hinder.  
 
Konsultcheferna upplever en skillnad gällande krav och förväntningar från kundföretag och 
konsulter. Samtliga konsultchefer menar att kundföretagen, utöver krav på tillgänglighet, 
ställer krav på att konsultcheferna ska leverera kompetent arbetskraft på kort tid.  

 
Jag tror det främsta kravet kunderna ställer det är ju just att vi ska leverera rätt 
personal till dem. Vi ska leverera bra folk och går det åt pipsvängen så ska vi 
lösa problemet snabbt åt dem och det tror jag har att göra med att man köper ju 
av oss en tjänst och den tjänsten förväntar man ju sig vara problemfri (Lucas). 

 
I ovanstående citat belyser Lucas förväntningen och kravet från kundföretagen att 
konsultchefen ska hitta och leverera rätt person med rätt kompetens eftersom det är det 
kundföretaget betalar för. Det framhålls också att det hör till en konsultchefs arbete att 
ha förmågan att göra detta och även lösa eventuella problem som kan uppstå. ”Har de 
ett behov så vill de helst ha någon på plats i förrgår. Det ska gå väldigt, väldigt fort, så 
det är en förväntning” (Lisa). I detta citat av Lisa menar hon att kundföretagen 
förväntar sig att hon som konsultchef ska lösa kundföretagets bemanning snabbt. I 
nedanstående citat framkommer att den främsta förväntningen från ett kundföretag 
handlar om att konsultcheferna ska kunna hjälpa kundföretaget med kompetent 
personal. Ellinor påpekar vikten av att hon som konsultchef är tillgänglig för 
kundföretaget när hon väl levererat personal till kundföretaget.  
 

Ja, alltså vi ska ju leverera. Vi ska leverera en produkt i form av en person som 
ska komma och jobba, så de förväntar sig nog att vi ska ge kundföretaget det 
dem har på sin kravprofil, till att börja med. Sen när konsulterna väl är på plats 
så är det nog mer att de vet att om det är något bekymmer så, att man då finns 
där och att man kan lösa det (Ellinor).  
 

Återigen blir Stewarts (1982) modell av relevans då det kan förstås som att 
tillgänglighet och att leverera rätt arbetskraft med rätt kompetens är något som 
konsultcheferna måste förhålla sig till. Detta kan därför förstås som krav som 
konsultcheferna styrs av i sin arbetssituation. Även rollteorin där Aubert (1979) 
förklarar att det existerar olika förväntningar på en roll och hur aktören ska agera i 
rollen blir användbar för att förstå att konsultchefen upplever olika krav och 
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förväntningar från kundföretag och konsulter. Det kan förstås som att omgivningen, 
vilka i detta fall är kundföretag och konsulter, har förväntningar på hur konsultchefen 
ska agera i sin roll som konsultchef. Dessa förväntningar från omgivningen är således 
främst tillgänglighet och att rätt kompetens ska levereras på kort tid. Eftersom samtliga 
intervjupersoner upplever att de utsätts för liknande förväntningar kan det förstås som 
att rollen som konsultchef har relativt tydliga förväntningar på sig från omgivningen 
(Jfr Angelöw & Jonsson, 2000). Svensson (1992) menar att en roll är svår att förändra 
eftersom det är förväntningar från omgivningen som påverkar rollens utformning. 
Eftersom samtliga konsultchefer upplever liknande förväntningar från kundföretag och 
konsulter och att det är relativt tydliga förväntningar, kan det förstås som att 
konsultcheferna själva har svårt att förändra sin roll som konsultchef. Om 
förväntningarna från kundföretag och konsulter inte hade varit lika samstämmiga och 
tydliga kan det förstås som att rollen som konsultchef möjligen hade varit enklare att 
förändra. De tydliga förväntningarna från omgivningen gör att konsultcheferna vet hur 
de bör agera i sin roll som konsultchef. Detta kan förstås i enlighet med Aubert (1979) 
som menar att förväntningar på en roll gör det möjligt för en individ att veta hur den 
ska agera i rollen. Konsultcheferna utsätts ständigt för förväntningar från två parter 
vilket kan innebära att konsultcheferna måste tillmötesgå fler förväntningar och 
därmed har omgivningen en betydande påverkan på utformningen av konsultchefens 
roll.  

5.2.2	  Vikten	  av	  att	  ha	  kunskap	  
Flertalet av intervjupersonerna poängterar att de bör ha grundläggande kunskaper om 
hur arbetet fungerar på de olika kundföretagen där de har konsulter uthyrda. Det 
innebär att det förväntas att konsultcheferna bör ha grundläggande kunskaper om 
tjänsterna de ska tillsätta för att hitta rätt personal. Grundläggande kunskap om 
tjänsterna menar konsultcheferna är ett krav som både kundföretag och konsulter 
ställer på dem. Kasper framhåller att för att kunna bemöta konsulterna och kunna agera 
som deras chef krävs en viss kunskap om konsulternas dagliga arbete. 
 

Det gäller att ha lite koll på själva arbetsuppgifterna och det hänger ju lite ihop 
med krav från konsulterna också, de kanske vill känna att man fattar lite när de 
kommer in och pratar om sina problem i den dagliga verksamheten, vad det är 
som faktiskt händer (Kasper). 
 

Elsa talar istället om vikten av att ha kunskap om arbetet utifrån kundföretagens 
perspektiv. För att kunna tillsätta en tjänst med rätt kompetens är det viktigt att besitta 
viss kunskap om just den tjänst som de ska tillhandahålla personal till.  
 

Förväntningarna är ju att man ska ha en kunskap om det som man tillsätter och 
det skiner ju igenom ganska snabbt. Kunderna ser ju det om man ställer rätt 
frågor och skickar rätt kandidater och så vidare, så det är väl det som är det 
grundläggande (Elsa).  
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Utifrån dessa ovanstående citat kan det förstås som att kraven på kunskap om arbetet 
yttrar sig på olika sätt beroende på om det är kundföretag eller konsulter som ställer 
kraven. Trots att kraven yttrar sig på olika sätt kan det enligt Stewarts (1982) modell 
förstås som att kunskap om de olika tjänsterna är något som konsultcheferna måste ha. 
Det är alltså ett krav enligt Stewarts (1982) resonemang.  
 
Det framgår i det empiriska materialet att konsultcheferna upplever att det ställs olika och 
flera krav och förväntningar på dem. Däremot upplever konsultcheferna inte detta som en 
svårighet i deras arbete och som något som de inte kan bemöta eftersom de inte upplever att 
kraven och förväntningarna är motstridiga. Det kan förstås som att även konsultcheferna 
själva tycker att kundföretagens och konsulternas krav och förväntningar är viktiga och därför 
gjort dessa till krav och förväntningar som de ställer på sig själva. Detta kan kopplas till 
begreppen socialisation och internalisering (Svensson, 1992) och det kan förstås som att 
konsultcheferna har internaliserat rollen som konsultchef och därmed omedvetet och 
oreflekterat agerar i enlighet med de krav och förväntningar som ställs på rollen från 
omgivningen. Eftersom konsultcheferna har internaliserat rollen och förväntningarna från 
omgivningen kan det tolkas som att det är därför konsultcheferna inte upplever krav och 
förväntningar från omgivningen som en problematik.  

5.3	  Konsultchefernas	  svårigheter	  i	  arbetet	  
Nedan analyseras när konsultcheferna upplever svårigheter i sitt arbete och hur dessa yttrar 
sig. 

5.3.1	  Begränsningar	  
Samtliga konsultchefer förklarar att det finns vissa aspekter och faktorer som begränsar deras 
arbete med kundföretag och konsulter. De begränsningar som konsultcheferna upplever 
skiljer sig till viss del från varandra. Lucas menar att pengar är en väsentlig begränsning han 
upplever i sitt arbete.  
 

Ja, alltså resurser, pengar naturligtvis är en begränsning. Om inte resurser var 
någon begränsning så skulle ju alla få dyraste jobbarkläderna och få dyraste 
gymkortet och få friskvårdsbidrag varje dag om det är så, men det är 
naturligtvis en fråga om resurser (Lucas). 

 
Lucas talar i citatet ovan om att han dels måste arbeta för att bemanningsföretaget ska 
uppnå lönsamhet och dels om att om pengar inte vore en begränsning skulle han vilja 
ge konsulterna möjlighet till bättre förmåner.   
 
Lisa framhåller däremot att hon upplever en begränsning i att leda sina konsulter på distans. 
Hon menar att hon begränsas av att vara konsulternas närmsta chef utan att vara delaktig i 
deras dagliga arbete.  
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Nej, eller begränsningen är ju det här med distansen. Jag är ju chef. Men ändå 
inte fullt ut, det blir en begränsning. Det är det som gör att vi nog inte kommer 
kunna få en så nära relation som när man är chef på plats (Lisa). 

 
Lisa förklarar i citatet ovan att det inte enbart är en begränsning att hon som 
konsultchef inte är med i konsulternas dagliga arbete. Hon menar även att denna 
begränsning leder till att relationen mellan henne och konsulterna inte kan utvecklas på 
samma sätt som om Lisa varit närvarande på samma sätt som en ”vanlig” chef som är 
stationerad på arbetsplatsen där dennes anställda arbetar. 
 
En aspekt som flera av konsultcheferna upplever som en begränsning är tiden. Kasper 
menar att det som begränsar honom mest i sitt arbete med kundföretag och konsulter är 
tiden. Han förklarar vidare att om tiden skulle vara obegränsad skulle han åka ut till 
sina kundföretag och konsulter oftare men han menar att den möjligheten blir 
begränsad av att tiden inte räcker till. Även Selma upplever tiden som en stor 
begränsning och menar att mycket tid för henne spenderas genom att färdas till olika 
kundföretag som kan vara placerade långt ifrån varandra och från hennes arbetsplats. 
Detta belyses i citatet nedan. 
 

En stor begränsning är ju att vi har ett stort geografisk område. Många timmar 
tickar iväg när jag åker till olika ställen och så har jag kanske bara en konsult 
just där. Tiden bara går och jag tycker inte att jag gjort något av värde. Det är 
väldigt begränsande och frustrerande (Selma). 
 

Utifrån konsultchefernas ovan redovisade upplevelser vad gäller aspekter som 
försvårar deras arbete med kundföretag och konsulter kan det förstås som en 
begränsning i Stewarts (1982) termer. Konsultchefernas upplevelser av att pengar, att 
sakna insyn i konsulternas dagliga arbete, tiden och det stora geografiska området 
begränsar dem i deras arbete kan förstås enligt Stewarts (1982) begrepp begränsningar 
i en ledares arbete. Stewart (1982) menar att vissa yrkesgrupper utsätts för mer 
begränsningar än andra. Konsultcheferna befinner sig i en trepartsrelation vilket 
innebär att konsultcheferna har fler parter att ta hänsyn till, till skillnad från vad en 
chef i ett traditionellt anställningsförhållande har. Detta gör konsultchefernas 
arbetssituation svår och de har förväntningar från olika håll. Det kan därför förstås som 
att yrket som konsultchef är en yrkeskategori som utsätts för många begränsningar. 
Kasper resonerar kring att om möjligheten att besöka sina kundföretag och konsulter 
vid fler tillfällen hade funnits hade han valt att prioritera det. På grund av att Kasper 
upplever att denna möjlighet begränsas av tiden kan han inte göra detta val. Detta kan 
förstås i enlighet med det Stewart (1982) förklarar om att en ledares val påverkas av 
bland annat begränsningar. Stewart (1982) menar att en ledare kan påverka eller 
förändra vissa begränsningar men det kan förstås som att de begränsningar 
konsultcheferna upplever är svåra att påverka eller förändra eftersom det är svårt för 
konsultcheferna som enskilda individer att påverka de aspekter som de upplever som 
begränsande.  
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5.3.2	  Rollkonflikt	  
Som tidigare nämnts måste konsultcheferna förhålla sig till flera olika krav och förväntningar 
från kundföretag och konsulter. Utöver detta ställer även det egna bemanningsföretaget krav 
på dem vad gäller lönsamhet, vilket är en bidragande faktor till att konsultchefens 
arbetssituation i trepartsrelationen blir komplex. ”Det innebär ju att man ska tillvarata både en 
kunds intressen men även sina anställdas intressen och någonstans i detta ska man också 
skapa en lönsamhet för det företag man jobbar åt” (Lucas). I detta citat belyses att det ibland 
kan vara svårt att bemöta alla tre parters krav och förväntningar som ställs på en konsultchef. 
Detta citat kan förstås som en intrarollkonflikt (Forsén 1978). Lucas förklarar att han i sin roll 
som konsultchef utsätts för olika förväntningar och krav från flera olika parter vilket kan 
skapa en problematik och därför även en rollkonflikt. De olika parterna ställer till viss del, 
som vi tidigare nämnt, olika krav på konsultcheferna vilket kan förstås som att parterna har 
olika åsikter gällande hur konsultcheferna ska agera och vilka krav och förväntningar de ska 
bemöta. Det kan alltså tolkas som att samma roll, det vill säga rollen som konsultchef, utsätts 
för olika förväntningar och krav från aktörer i omgivningen, vilket kan uttryckas som en 
intrarollkonflikt. Konsultchefsrollen hamnar ofta i en mellanposition i trepartsrelationen. 
Detta kan förstås i enlighet med Forséns (1978) resonemang om att aktörer i mellanpositioner 
ofta utsätts för intrarollkonflikter eftersom mellanpositionen har krav på sig från olika parter.  
 
Ytterligare en svårighet i konsultchefernas arbetssituation är hur de ska arbeta för att 
inte riskera att utsättas för en rollkonflikt. Selma förklarar att hon ser sig själv ha två 
olika roller beroende på om hon är på arbetet eller om hon är privat.  
 

Alltså jag har lärt mig att skilja på jobb-Selma och privat-Selma. Förut tog jag 
sådana saker väldigt personligt och tog med det hem och ältade och nu, som 
sagt det är 50 konsulter och om jag ska engagera mig personligt i alla så skulle 
jag gå under. Jag måste tänka att om de blir arga på mig så är det ju på min roll 
som konsultchef. Det är ju inte på mig som person, för de känner inte mig. Det 
har hjälpt mig väldigt mycket. Men sen tar jag åt mig mycket ändå (Selma). 

 
Det kan enligt citatet ovan förstås som att Selma skiljer sina roller som konsultchef och som 
människa utanför arbetet åt. Då Selma har olika roller kan det även tolkas som att hon utsätts 
för olika förväntningar beroende på vilken roll hon befinner sig i. Selma förklarar att hon 
numer vet att konsulterna ställer krav och förväntningar på henne som konsultchef och inte på 
henne utanför arbetet. Tidigare då Selma upplevde svårigheter med att skilja på 
konsultchefsrollen och privatpersonsrollen kan det förstås som att Selma utsattes för en 
interrollkonflikt som Forsén (1978) menar innebär att en person besitter olika roller med olika 
krav riktade mot sig. Det kan förstås som att Selma nu lärt sig hantera de två rollerna och 
därför upplever hon inte längre detta som ett problem och därmed inte heller som en 
interrollkonflikt. Selma förklarar vidare att hon tidigare utsattes för förväntningar från 
familjen och från konsulterna. Då hon hade svårigheter med att skilja på rollerna tog hon med 
sig förväntningarna från konsulterna hem och tog eventuell missnöjdhet personligt. Numer, 
när Selma kan skilja på sina roller, utsätts hon fortfarande för olika förväntningar från 
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familjen och konsulterna men eftersom hon lärt sig hantera det kan det tolkas som att det inte 
längre leder till en rollkonflikt.  

5.4	  Kommunikation	  och	  medling	  
Nedan analyseras hur konsultcheferna använder strategierna kommunikation och medling för 
att hantera krav och förväntningar från kundföretag och konsulter.  
 
Det framgår av konsultchefernas berättelser att förmågan att kunna kommunicera är viktig för 
att kunna hantera krav och förväntningar från kundföretag och konsulter. Det saknar betydelse 
för konsultcheferna om kraven från kundföretagen och konsulterna är motstridiga eller inte. 
Kommunikation är i båda fallen ett viktigt redskap för att kunna bemöta och hantera krav och 
förväntningar. I citatet nedan förklarar Lisa att trepartsrelationen bygger på tydlig 
kommunikation och att kommunikation används för att kunna hantera de krav och 
förväntningar som kundföretag och konsulter ställer. I citatet nedan menar Lisa att det krävs 
tydlig kommunikation med båda parter för att lyckas i sitt arbete. 
 

Först får man ju lyssna vad förväntningen är eller vad det är för krav, så man 
förstår och sen får man ju tillgodose det man kan och det man inte kan 
tillgodose det får man förklara väldigt tydligt. /.../ Man måste ha en väldigt 
tydlig kommunikation och liksom be om ett kvitto att de tagit till sig och 
förstått så att de liksom inte har fel förväntningar eller tror att vi kan göra något 
som vi inte kan (Lisa). 
 

Samtliga konsultchefer menar att deras roll innebär att de måste kommunicera med 
både kundföretag och konsulter. När konsultcheferna kommunicerar med båda parter 
upplever de att de hamnar i en konstellation mellan dessa och på så sätt kontinuerligt 
förmedlar information från den ena parten till den andra. I citatet nedan förklarar 
Selma svårigheten med att förmedla information och menar att det kan uppstå 
missförstånd eftersom det är tre parter som är delaktiga i den information som 
förmedlas.   

 
Överlag så är det nog mer påfrestande än vad det är lättsamt att vara mellan i en 
sån här trepartskonstellation för att det blir så att konsulten sa det och så 
berättar jag det för kundföretaget och så får jag höra något annat från det. Jag 
blir liksom bryggan mellan hela tiden.. så att det, det är mycket att tänka på. /.../ 
Det kan lätt bli missförstånd.. Det vet man ju själv att redan när två människor 
pratar så kan det ju bli missförstånd och nu ska jag gå och förmedla vad en sa 
till en annan och den tolkar mig och kommer kanske sen tillbaka och det kan 
vara svårt (Selma).  
 

Citatet ovan kan tolkas i enlighet med Goffmans (1959/2014) teori om diskrepanta roller. Det 
kan förstås som att en konsultchef är medlare mellan kundföretaget och konsulten och får 
väsentlig information från båda parter som konsultcheferna antingen ska bevara eller 
förmedla från den ena parten till den andra. Selma belyser detta i ovanstående citat där hon 
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uttrycker att hon fungerar som en brygga mellan kundföretaget och konsulten. 
Kommunikationen blir i den här situationen svår eftersom konsultchefen ska tala med alla 
inblandade parter och försöka hitta fungerande lösningar. Det kan förstås som att 
konsultcheferna ska sammanlänka kundföretaget och konsulten och hjälpa dem att komma 
överens. Detta är något Goffman (1959/2014) menar är centralt för en medlare. Lisa 
förstärker detta resonemang då hon uttrycker ”Man får ju hjälpa till med kommunikationen 
mellan kundföretaget och konsulten. /.../ Man måste ju försöka hjälpa dem att förstå varandra 
på något sätt” (Lisa). Detta citat kan även förstås i enlighet med Simmels (1908/2009) 
begrepp om medlaren i en tre-grupp. Konsultcheferna måste försöka hjälpa kundföretaget och 
konsulterna att nå överenskommelse, vilket kan förstås som att konsultcheferna således får 
fungera som en medlare och sammanlänka kundföretaget och konsulten. Genom att 
sammanlänka och hjälpa kundföretaget och konsulten att nå överenskommelse kan 
konsultchefen som medlare även förstärka relationen mellan de två parterna (Jfr Simmel, 
1908/2009).  
 

Man är ju en konsultchef, en konsult och ett kundföretag och då är det ju tre 
parter som hela tiden ska samarbeta på något sätt...Det förväntas nog av mig 
som konsultchef att jag ska lösa problem som uppstår mellan konsulten och 
kundföretaget (Ellinor). 

 
I citatet ovan belyses att konsultcheferna ska lösa eventuella problem som uppstår 
mellan kundföretag och konsulter. Detta kan förstås i enlighet med Simmels 
(1908/2009) resonemang om att de två övriga parterna utöver medlaren i en tre-grupp 
förväntar sig att medlaren ska hjälpa till att lösa problem och hjälpa parterna att nå 
gemensam överenskommelse. Eftersom kundföretaget och konsulterna förväntar sig att 
konsultchefen ska medla kan det förstås som att de båda parterna känner förtroende för 
att konsultchefen ska lyckas lösa deras problem. För att konsultchefen ska lyckas lösa 
problemet och få kundföretaget och konsulterna att nå överenskommelse krävs, i 
enlighet med Simmels (1908/2009) resonemang, att samtliga parter har ett intresse av 
att ha ett fortsatt samarbete. I citatet nedan berättar Ellinor om en situation där hon 
skulle medla mellan ett kundföretag och en konsult men där kundföretaget inte hade 
något intresse av att lösa problemet. Det framgår i citatet ovan att konsultchefen kan ha 
svårt att lyckas med medlingen om inte alla parter har ett intresse av att nå 
överenskommelse och lösa problemet.  
 

Ett exempel är när ett kundföretag inte var nöjd med konsulten och ville att hon 
skulle plockas bort och konsulten trivdes väl inte heller jättebra men hon ville 
ju ändå ha kvar sitt jobb. Då fick jag försöka prata med båda och försöka lösa 
problemet men kundföretaget ville ändå att hon skulle bytas ut mot någon 
annan konsult (Ellinor).  

 
Flertalet av konsultcheferna menar att det kan uppstå situationer där konsulten talat om något 
för konsultchefen som konsulten inte vill att kundföretaget ska få reda på. Konsultcheferna 
påpekar att det kan vara svårt att göra en avvägning om hur mycket de kan behålla för sig 
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själva och hur mycket de måste förmedla till kundföretaget. Konsultcheferna menar att 
konsulterna förväntar sig att konsultcheferna ska bevara informationen medan kundföretagen 
förväntar sig få informationen de behöver. Detta kan förstås enligt Goffman (1959/2014) som 
förklarar att en medlare kan ha svårigheter att bevara information som parterna anförtrott 
denne med. Konsultcheferna menar att kommunikation är viktigt för att kunna hantera krav 
och förväntningar men framhåller också att all information inte alltid får förmedlas från en 
part till en annan, vilket belyses i följande citat ”Det är det här med att prata, lyssna in men 
ibland kan man inte framföra all information som man sitter på” (Ellinor).   
 
Konsultcheferna poängterar att det är viktigt att de försöker få kundföretagen och konsulterna 
att förstå att de båda parterna utsätter konsultchefen för krav och förväntningar. 
Konsultcheferna menar att när det uppstår krav och förväntningar från både kundföretag och 
konsulter måste de vara tydliga och tala om att de har olika krav att förhålla sig till och 
därmed söka förståelse från de båda parterna. Flera av konsultcheferna menar att de genom att 
medla och få förståelse från kundföretag och konsulter klarar av att hantera de krav och 
förväntningar som uppstår. Detta kan kopplas till det Aubert (1979) förklarar om att 
rollkonflikter kan elimineras genom att aktören fungerar som en medlare och får de olika 
parterna att förstå att det ställs krav på aktören från olika parter.  
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6.	  Slutsatser	  
I kapitlet nedan besvaras studiens forskningsfrågor som skapats utifrån studiens syfte, vilket 
är att få ökad kunskap om hur konsultchefer upplever och hanterar sin arbetssituation utifrån 
sin position i trepartsrelationen med kundföretag och konsulter.   

6.1	  Vilka	  krav	  och	  förväntningar	  upplever	  konsultchefer	  att	  det	  finns	  från	  
kundföretag	  och	  konsulter?	  
I den presenterade analysen av det empiriska materialet framkom att samtliga konsultchefer 
upplever att de utsätts för krav och förväntningar från både kundföretag och konsulter. De 
upplever däremot inte kraven och förväntningarna som ett problem de inte har möjlighet att 
bemöta och hantera eftersom de har funnit fungerande strategier för hur de ska hantera krav 
och förväntningar. Detta eftersom det kan förstås som att konsultcheferna har internaliserat 
rollen som konsultchef. 
 
De krav och förväntningar som konsultcheferna upplever att konsulterna ställer på dem är 
främst att de ska vara lättillgängliga och ge snabba svar på eventuella frågor och funderingar 
kring konsulternas anställning. Konsultcheferna förväntas vara tillgängliga på mail och 
telefon men de förväntas även besöka sina konsulter när de är ute på uppdrag. Vår studie har 
visat att konsultcheferna upplever att även kundföretagen har krav och förväntningar på att 
konsultcheferna ska vara lättillgängliga. Kundföretagen förväntar sig även att konsultcheferna 
snabbt ska kunna leverera personal och därmed lösa kundföretagets behov av arbetskraft. Den 
personal konsultcheferna ska leverera till kundföretagen måste besitta rätt kompetens som 
motsvarar den kravprofil som kundföretaget formulerat. Detta är något som konsultcheferna 
upplever att kundföretagen förväntar sig av dem. Konsultcheferna upplever att både 
kundföretag och konsulter ställer krav på att konsultcheferna ska ha kunskap om den tjänst 
som de hyr ut. Detta innebär att konsultcheferna utifrån kundföretagets perspektiv ska förstå 
vilka kvalifikationer tjänsten kräver och utifrån konsulternas perspektiv ska konsultcheferna 
ha en uppfattning om vad deras dagliga arbete innebär.  

6.2	  När	  upplever	  konsultchefer	  det	  svårt	  att	  förena	  krav	  och	  förväntningar	  från	  
kundföretag	  och	  konsulter	  och	  när	  upplever	  de	  sin	  arbetssituation	  problematisk?	  
Vår undersökning visar på att konsultcheferna inte upplever att det är svårt att förena krav och 
förväntningar från kundföretag och konsulter. Däremot upplever de andra svårigheter i sitt 
arbete. Konsultcheferna upplever att pengar, tid och geografiskt område begränsar dem i deras 
arbete. Som tidigare nämnts kan det faktum att konsultcheferna måste förmedla information 
från en part till en annan leda till att konsultcheferna upplever sin arbetssituation 
problematisk. Detta för att informationsflödet i trepartsrelationen blir komplext eftersom 
information går från den ena parten till den andra genom ytterligare en part. Samtliga 
konsultchefer menar att begränsningar i deras arbete kan leda till att deras arbetssituation 
upplevs problematisk. De begränsningar som konsultcheferna upplever skiljer sig till viss del 
från varandra. Något som begränsar konsultcheferna är när de måste förhålla sig till vissa 
ekonomiska ramar på grund av att bemanningsföretagets lönsamhet måste beaktas. När tiden 
inte räcker till för att bland annat besöka sina kundföretag och konsulter kan konsultcheferna 
uppleva sin arbetssituation som begränsad. Ett stort geografiskt område och att inte ha 
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möjlighet att vara delaktig i konsulternas dagliga arbete är begränsningar som konsultcheferna 
upplever kan göra deras arbetssituation utifrån deras position i trepartsrelationen 
problematisk. En ytterligare aspekt som kan göra att konsultchefernas arbetssituation upplevs 
komplex är när konsultcheferna utsätts för rollkonflikter. Trots att några av konsultcheferna i 
vissa situationer upplever att de utsätts för rollkonflikter är arbetssituationen i 
trepartsrelationen hanterbar vad gäller krav och förväntningar från kundföretag och konsulter.  

6.3	  Hur	  hanterar	  konsultchefer	  krav	  och	  förväntningar	  från	  kundföretag	  och	  
konsulter?	  
Vår undersökning har visat att konsultcheferna hanterar krav och förväntningar från 
kundföretag och konsulter genom att skapa en tydlig dialog mellan alla parter i 
trepartsrelationen. Det vill säga för att hantera krav och förväntningar ska en god 
kommunikation finnas mellan konsultchef, kundföretag och konsult. Det framgick i analysen 
av det empiriska materialet att samtliga konsultchefer agerar som medlare för att kunna 
hantera de krav och förväntningar som kundföretag och konsulter ställer på dem. 
Konsultcheferna måste hjälpa och stötta kundföretagen och konsulterna att förstå varandra 
genom att kommunicera med båda parter. Konsultcheferna agerar inte enbart som medlare för 
att hjälpa kundföretagen och konsulterna att förstå varandra, utan även för att få 
kundföretagen och konsulterna att förstå konsultchefens arbetssituation. Konsultcheferna vill 
därmed få båda parter att förstå att konsultchefen utsätts för krav och förväntningar från 
kundföretag, konsulter och bemanningsföretaget. Trots att konsultcheferna agerar som 
medlare för att hantera krav och förväntningar upplevs det inte alltid som oproblematiskt 
eftersom det kan finnas svårigheter med att förmedla information från en part till en annan.  
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7.	  Slutdiskussion	  	  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till den tidigare presenterade forskningen 
inom ämnet. Avslutningsvis följer förslag på vidare forskning.   
 
Vi avsåg i denna studie att få ökad kunskap om hur konsultchefer upplever och hanterar sin 
arbetssituation utifrån sin position i trepartsrelationen med kundföretag och konsulter. Vi har i 
och med denna studie fått ökad kunskap och större förståelse för konsultchefernas 
arbetssituation och därmed kunnat besvara våra forskningsfrågor. Studiens resultat visar på att 
det är en komplex arbetssituation vilket till stor del stämmer överens med den tidigare 
forskningen vi presenterat. De konsultchefer vi intervjuat upplever att måste agera som en 
medlare och i vissa situationer tillgodose kundföretagets krav och i andra konsulternas krav. 
Detta stämmer överens med Olofsdotters (2008) resonemang kring att konsultchefen måste 
fungera som en medlare och kunna prioritera vilken parts krav denne ska bemöta. Olofsdotter 
(2008) menar att krav och förväntningar från kundföretag och konsulter kan vara olika och 
motstridiga. Detta stämmer till viss del överens med vår studies resultat då konsultcheferna vi 
har intervjuat upplever att det finns olika krav från kundföretag och konsulter. 
Konsultcheferna upplever dock inte dessa krav och förväntningar som motstridiga i hög grad. 
Vår studie visar alltså på att konsultcheferna upplever olika krav och förväntningar från 
parterna men de upplever inte att kraven och förväntningarna är motstridiga och oförenliga. 
Anledningen till att vårt resultat skiljer sig från den tidigare forskningen kan möjligen bero på 
att Olofsdotters (2008) studie utfördes för cirka tio år sedan. Trots att bemanningsbranschen 
vid den tidpunkten var relativt etablerad har bemanningsbranschen sedan dess förändrats och 
utvecklats ytterligare, vilket kan ha bidragit till att verksamma konsultchefer numer vet hur de 
ska arbeta för att uppnå en lyckad arbetssituation utifrån sin position i trepartsrelationen.   
 
De konsultchefer vi intervjuat menar att de saknar insyn i konsulternas dagliga arbete vilket 
bekräftar det Olofsdotter (2006) och Gossett (2006) konstaterat i sina studier. Vår studies 
resultat visar på att eftersom konsultcheferna saknar daglig insyn i konsulternas arbete måste 
de förmedla information från en part till en annan. Gossett (2006) menar att eftersom det är en 
tredje part som är inblandad i relationen där andrahandsinformation ska förmedlas kan 
kommunikationsproblematik uppstå, vilket bekräftats av de konsultchefer vi intervjuat. Våra 
intervjuade konsultchefer menar att de hamnar mellan kundföretaget och konsulterna och 
ständigt får hantera andrahandsinformation som de fått från en part och ska förmedla till den 
andra. Konsultcheferna menar, i enlighet med tidigare forskning, att det kan uppstå en 
kommunikationsproblematik när de tvingas förmedla andrahandsinformation och förklarar att 
detta kan leda till missförstånd och svårigheter i deras arbetssituation.   
 
Det framkom i vår studie att konsultcheferna har ett försäljningsansvar då de måste arbeta för 
bemanningsföretagets lönsamhet. Detta stämmer överens med det Olofsdotter (2006;2008) 
konstaterat gällande att konsultchefer i sitt arbete måste hitta nya kundföretag att sälja 
uppdrag till men även behålla sina befintliga kundföretag. Konsultcheferna i vår studie 
upplevde att de ska rekrytera personal med rätt kompetens och snabbt leverera denna 
arbetskraft till kundföretag. Detta visade även tidigare forskning av Olofsdotter (2006;2008) 
som en väsentlig del i en konsultchefs arbete. Förutom att leverera arbetskraft till kundföretag 
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upplever konsultcheferna i vår studie att de har ett personalansvar då de förväntas vara 
tillgängliga och kunna besvara konsulternas frågor och funderingar angående exempelvis 
löner, ledighet och sjukfrånvaro. Detta visar tidigare forskning av Olofsdotter (2006) och 
Burgess och Connell (2006) som en viktig del i en konsulchefs arbete. Olofsdotters (2006) 
forskning visar även att en konsultchef ska arbeta med relationsutveckling genom att besöka 
sina kundföretag och konsulter. De konsultchefer vi intervjuat arbetar ständigt med 
relationsutveckling genom att de kontinuerligt besöker och på olika sätt har kontakt med 
kundföretag och konsulter.  
 
Olofsdotter (2006) menar att konsultchefer ibland prioriterar bort kontakten med konsulterna 
när de utsätts för hög arbetsbelastning. Detta är något som bekräftas av konsultcheferna i vår 
studie då de menar att om det funnits mer tid hade de prioriterat att besöka sina kundföretag 
och konsulter vid fler tillfällen. Konsultcheferna menar dock att tillgängligheten är en viktig 
aspekt i deras arbete vilket gör att de i så stor utsträckning som möjligt försöker prioritera 
kontakten med kundföretag och konsulter trots hög arbetsbelastning.  
 
Som tidigare nämnts är en konsultchefs arbetssituation i trepartsrelationen med kundföretag 
och konsulter förhållandevis outforskad. Vi har med denna studie bidragit till att få förståelse 
för hur konsultchefer både upplever och hanterar krav och förväntningar från kundföretag och 
konsulter. Då vi studerat hur konsultcheferna hanterar krav och förväntningar från 
kundföretag och konsulter kompletterar vår studie den tidigare forskningen som främst 
fokuserat på hur konsultchefer upplever krav och förväntningar från kundföretag och 
konsulter. Denna studies resultat stämmer delvis överens med tidigare forskning vi funnit 
inom området, men vi har i studien uppmärksammat att kommunikation är en väsentlig aspekt 
i en konsultchefs arbete i trepartsrelationen.  

7.1	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Tidigare forskning inom ämnet har inte berört kommunikation som en strategi i en 
konsultchefs arbete. Av denna anledning finner vi det intressant att vidare studera hur 
konsultchefers kommunikationsförmåga påverkar konsulternas arbetsprestation på 
kundföretaget. Detta skulle förslagsvis kunna studeras med kvantitativa metoder där det kan 
uppmärksammas om det finns ett samband mellan konsultchefers kommunikationsförmåga 
och konsulters arbetsprestation på kundföretag. För att tillföra ett genusperspektiv i frågan 
skulle det vara av intresse att även undersöka om det finns några skillnader mellan kvinnor 
och mäns upplevelser av arbetssituationen i trepartsrelationen och om 
kommunikationsförmågan därmed skiljer sig mellan de olika könen. 
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Bilaga 1 – Mailutskick till intervjupersoner 
 
Hej! 
Vi heter Linnéa Källgren och Sofia Svensson och studerar nu femte terminen på 
Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet. Under höstterminen skriver vi vårt 
examensarbete där vi avser att undersöka hur konsultchefer på ett bemanningsföretag 
upplever sin arbetssituation gällande trepartsrelationen med konsulter och kundföretag. Vi vill 
få en ökad förståelse för hur konsultchefer upplever krav och förväntningar från konsulter och 
kundföretag och därför önskar vi att intervjua konsultchefer som i sitt dagliga arbete har 
kontakt med båda parter. Vi vänder oss därför till dig och hoppas du vill bidra med 
information till vår studie.  
 
Intervjuerna är tänkta att genomföras under veckorna 48-49 (23 november – 4 december) och 
uppskattas ta cirka 30-45 minuter.  
 
Din medverkan är frivillig och du har när som helst rätt att avbryta din delaktighet i 
processen. Du och ditt företag kommer i studien att vara anonyma och dina uppgifter kommer 
behandlas konfidentiellt. För att lättare fånga din upplevelse av situationen önskar vi ditt 
samtycke till att intervjun spelas in. Inspelningen kommer endast användas i forskningssyfte. 
 
Vi hoppas att du vill medverka i vår studie eftersom din erfarenhet och upplevelse är 
betydelsefull för oss!  
 
Vi önskar att du svarar på detta mail för att få vidare information. Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
Linnéa Källgren och Sofia Svensson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Intervjuguide 
Inledning  
Presentera oss själva och att vi läser femte terminen på Personalvetarprogrammet vid Örebro 
universitet. Vi skriver just nu vår c-uppsats i sociologi och syftet med denna studie är att få 
ökad kunskap om hur konsultchefer/bemanningsansvariga upplever sin arbetssituation och det 
att befinna sig i relationer med såväl kundföretag som konsulter/bemanningsanställda. Vi 
önskar att ta del av din upplevelse om hur det är att arbeta som 
konsultchef/bemanningsansvarig.  
 
Förklara syftet med studien. 
Förklara de etiska aspekterna: 

• Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas under studiens gång. 
• Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 
• Materialet som samlas in kommer endast användas i forskningssyfte.  

Fråga om det är okej om intervjun spelas in.  
Är det något du undrar över innan vi sätter igång? 
 
Inledande frågor  

• Kan du berätta lite om dig själv och vad du jobbar som? (ålder, utbildning m.m.) 
• Kan du berätta lite om bemanningsföretaget? 
• Hur länge har du arbetat på bemanningsföretaget och i bemanningsbranschen överlag? 
• Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 
Konsultchefens arbetssituation 

• Vad innebär det att vara konsultchef, enligt dig? 
• Hur upplever du att det är att arbeta som konsultchef? 
• Trivs du med ditt arbete? (Hur kommer det sig?) 
• Vilka förväntningar ställs på dig som konsultchef? 
• Hur anser du att en ”bra” konsultchef bör arbeta?  
• Hur ser ditt samarbete med dina kollegor ut? Är ni flera konsultchefer på din 

arbetsplats? 
 
Relationen med konsulter 

• Hur ser din kontakt med konsulter/bemanningsanställda ut? (Hur ofta? I vilka 
situationer? Hur tas kontakten?) 

• Vilka förväntningar tror du att dina konsulter ställer på dig som konsultchef? 
• Upplever du att du har möjlighet att bemöta dessa förväntningar och krav? 

Varför?/varför inte? 
• Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan dig som chef och kundföretaget gällande 

konsulterna? Vem bär, enligt dig, det största ansvaret för konsulterna? 
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• Upplever du svårigheter med att bemöta en konsults krav och förväntningar? Kan du 
berätta om en situation då du upplevt detta? Hur agerade du?  

 
Relationen med kundföretag 

• Hur ser din kontakt med kundföretag ut? (Hur ofta? I vilka situationer? Hur tas 
kontakten?) 

• Vilka förväntningar tror du att dina kundföretag ställer på dig som konsultchef?  
• Upplever du att du har möjlighet att bemöta dessa förväntningar och krav? Varför?/ 

Varför inte? 
• Upplever du svårigheter med att bemöta ett kundföretags krav och förväntningar? Kan 

du berätta om en situation då du upplevt detta och hur agerade du?  
 
Trepartsrelationen 

• Kan du berätta lite om hur relationen mellan dig, en konsult och ett kundföretag ser 
ut?  

• Upplever du att det finns några svårigheter i denna relation? Om ja, vad är det för 
svårigheter? Om nej, vad tror du det beror på? 

• Hur arbetar du för att undvika eventuella problem i relationen mellan konsulter och 
kundföretag? 

• Händer det att du ställs inför olika, och motstridiga, förväntningar och krav från 
kundföretag och konsulter? Hur hanterar du detta? 

• Vilka begränsningar upplever du att du ställs inför i ditt arbete med konsulter och 
kundföretag? (Ex. resurser, teknik och formella regler osv?) 

• Kan du berätta om ett tillfälle där konsulter och kundföretag ställt olika krav gällande 
samma situation? 

• Hur hanterar du sådana situationer? 
• Har du någon att rådfråga vid sådana tillfällen? 

 
Avslutning 

• Är det något som kommit upp under intervjun som du vill klargöra? 
• Är det något du vill tillägga? 
• Är det okej om vi kontaktar dig om vi behöver få komplettering på dina svar? 
• Vill du ta del av den färdiga uppsatsen? 

 
Tack för din medverkan!  
	  


