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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Delat ledarskap från ett interorganisatoriskt perspektiv 

 

Författare: Liza Andersson och Josefin Kristiansson 

 

Högskolan i Halmstad 

 

Vårterminen 2011 

 

Syftet med undersökningen är att studera och öka förståelsen för relationen mellan 

bemanningsföretagens konsultchefer och deras kontaktpersoner vid kundföretagen. Genom att 

beskriva och analysera hur kontakten mellan konsultchefer och kundföretag ser ut är målet att 

besvara följande frågor: vem som ansvarar för vad, hur ser konsultchefen respektive 

kundföretaget på sin och den andra partens roll samt hur de ser på den överlappning som 

uppstår i ansvar och ledning av konsulterna.  

 

Undersökningen är kvalitativ och intervjuer har används för att samla in empiri. Fem personer 

intervjuades: tre konsultchefer på bemanningsföretag och två kontaktpersoner på kundföretag 

som hyr in personal av bemanningsföretag.  

 

I intervjuerna framkom att faktorer som har betydelse för hur relationen mellan konsultchef 

och hans eller hennes kontakt vid kundföretaget utvecklas är tid och volym på antalet 

konsulter som hyrs in. I vilken utsträckning konsultchef och kontaktpersonen vid 

kundföretaget delar ledarskap tycks hänga samman med om relationen över tid förblir formell 

eller om det tillkommer mer informellt utbyte. Undersökningen visar att när kundföretagen 

hyr in konsulter från samma bemanningsföretag under längre tid eller hyr in många konsulter 

finns större möjlighet till ömsesidigt utbyte i betydelsen att de kan diskutera fram beslut, dela 

på arbetsuppgifterna och ansvaret gentemot konsulterna samt byta erfarenheter som ökar 

lärandet. 

 

Nyckelord: delat ledarskap, interorganisatoriskt perspektiv, konsultchef, kundföretag, 

”boundary spanners” 



 

ABSTRACT 

 
Title: Shared leadership from a interorganizational perspective 

 

Authors: Liza Andersson and Josefin Kristiansson 
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Spring term 2011 

 

The purpose of this study is to analyze and increase the understanding of the relationship 

between consultant managers in temporary work agencies (TWA) and their contacts in the 

client companies. The study aims to describe and analyze how they stay in contact with each 

other, who is responsible for what, how they view their own and the other's role and how they 

see the overlap that occurs in the responsibility and guidance of the agency workers.  

 

The study is qualitative and interviews were used to collect empirical data. Five people were 

interviewed: three consultant managers in TWA and two contacts who work in the client 

companies that hire TWA. 

  

The interviews revealed that the factors that are relevant to how the relationship between the 

consultant manager and his or her contact at the client company is developing are time and 

volume of the number of agency workers. The extent to which the consultant manager and 

contact person at the client company share leadership appears to be related to if the 

relationship over time remains a formality, or if there will be more informal exchange. The 

study shows that when the client companies hire agency workers from the same TWA for a 

longer time or hire many consultants, there are greater opportunities for mutual exchange in 

the sense that they can discuss the decisions, share tasks and responsibilities with regard to 

consultants, and share experiences that increase learning. 

  

Keywords: shared leadership, inter-organizational perspective, consultant manager, client 

companies, "boundary spanners"  
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1. Inledning 

Under de senaste åren har globaliseringen och den utökade kapaciteten i organisationer, 

genom bland annat tekniska framstegen, blivit viktiga element för arbetsmarknaden (Robbins 

& Judge, 2009:57). Dessa element gör det nödvändigt för organisationer att vara snabba och 

flexibla om de ska överleva. Resultatet av detta är att många chefer och anställda arbetar i ett 

klimat som präglas av tillfälligheter. Tidigare var arbetsmarknaden relativt permanent då man 

jobbade med samma människor och i samma grupp. Denna förutsägbarhet har ersatts med 

tillfällig arbetskraft från olika sektioner. I dag blir jobb omgjorda; uppgifter utförs av flexibla 

grupper istället för av individer; företag förlitar sig i större utsträckning på tillfällig 

arbetskraft; jobbtillfällen överlämnas till underleverantörer; och fast anställda ersätts av 

tillfällig arbetskraft. Arbetstagare måste hela tiden uppdatera sina förmågor för att fungera på 

ett nytt jobb (Robbins & Judge, 2009:57). För att möta marknadens förändring har 

etableringen av bemanningsföretagen blivit ett bra hjälpmedel för att organisationer ska kunna 

anpassa sig till dagens krav på att var flexibla.  

 

Anledningen till att företag använder sig av bemanningsföretag anses vara en följd av 

arbetsgivarnas ökade behov av flexibilitet. Personalen som hyrs in kan erbjuda organisationen 

en större flexibilitet när det kommer till att kompensera för frånvarande personal eller vid 

variation i efterfrågan på företagets tjänster och produkter, speciellt vid 

konjunktursvängningar (Bergström, Håkansson, Isidorsson, & Walter, 2007:14). 

 

Bemanningsbranschen i Sverige har funnits i över 100 år. Det första bemanningsföretaget, 

Göteborgs kvinnliga kontoristförening, startades av kvinnor som ville försörja sig och 

försökte hitta jobb. De arbetade med maskinskrivning och bokföring i egna lokaler och kom 

då i kontakt med arbetsgivare som erbjöd dem anställning. År 1953 bildades 

bemanningsföretaget Stockholms Stenografservice, och kort därefter startades ännu ett, 

Snabbstenografen. Dessa var grunden till två av dagens största bemanningsföretag i Sverige, 

Manpower och Proffice. Det var via skrivbyråer och kontorsserviceföretag som dagens 

personaluthyrnings- och bemanningsföretag utvecklades, men det är först under de senaste 

femton åren som bemanningsföretagen har expanderat i Sverige. År 1993 ändrades lagen och 

Arbetsförmedlingens monopol avskaffades. I och med detta upphörde kravet på tillstånd från 

Arbetsförmedlingen för att bedriva privat arbetsförmedling och möjligheterna att hyra in 

personal från bemanningsföretag öppnades upp. Antal årsanställda i bemanningsföretag har 

ökat från ca 5000 personer år 1994 till ca 60 000 år 2008 (Johansson, 2010:7, 16). Idag finns 

det ca 400 auktoriserade bemanningsföretag i Sverige som konkurrerar med varandra om 

kunder som vill hyra eller rekrytera personal (www.bemanningsforetagen.se). 

 

Bemanningsföretag kan vara utformade på olika sätt, men det är vanligt att 

bemanningsföretag har en kontorschef, en eller flera säljare/kundansvariga, konsultchefer och 

konsulter. Kontorschefen ansvarar för sitt kontors budget och för sin personal. Säljarens 

huvudansvar är att få in nya kunder till verksamheten. Det är inte alla kontor som har en 

säljansvarig, då har konsultchefen detta ansvar utöver sina andra arbetsuppgifter. Även om det 

finns en säljare innehar konsultchefen någon form av säljansvar då han eller hon jobbar med 

merförsäljning och att upprätthålla kontakten med kunderna. När kunden har utfört en 
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kravspecifikation på vad de vill ha, överlämnas uppdraget till konsultchefen. Dennes uppgift 

blir då att matcha konsulter med kundens uppdrag. Konsulten är den som är anställd av 

konsultchefen, och som åker ut till kunderna för att utföra uppdragen, dvs. arbetsuppgifterna. 

Inom kundföretaget som köper in bemanningsföretagets tjänster kan kontakten i 

kundföretaget ha olika positioner inom verksamheten, men oftast är det en mellanchef med 

personalansvar som är kontakt till konsultchefen. 

 

Idag används begreppet bemanningsföretag som en samlingsbenämning på företag som 

arbetar med branschens huvudsakliga verksamhetsområden: bemanning, omställning och 

rekrytering. Med bemanning menas personaluthyrning, det vill säga att bemanningsföretagen 

hyr ut sina anställda till kundföretagen, där kunden står för arbetsledningen. Vid omställning 

hjälper bemanningsföretaget till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens 

medarbetare omplaceras inom företaget eller till andra företag, medarbetarna kan också 

utbildas i förberedelse till nytt jobb. Med rekrytering menas att bemanningsföretaget sköter 

hela rekryteringsprocessen åt kundföretaget, sedan anställs personen av kunden (Johansson, 

2010:17). Bemanningsföretagens konsultchefer är ofta inriktade på kunder inom antingen 

industriområdet eller tjänstemannaområdet. I denna undersökning kommer vi att studera 

konsultchefer som arbetar med att hyra ut personal till kundföretag inom industrisektorn. 

 

Det finns en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom 

bemanning, omställning och rekrytering som kallas Bemanningsföretagen. 

Bemanningsföretagen är medlem i Svenskt näringsliv och ingår i Almega, som är en 

organisation för tjänsteföretagare i Sverige. Organisationens främsta uppgift är att främja en 

fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. 

Bemanningsföretagen har tagit fram en handbok för de som jobbar på ett bemanningsföretag 

och hyrs ut till kundföretag som heter: Handbok för dig som jobbar på bemanningsföretag. 

Den tar upp vad konsulterna ska tänka på i olika faser av anställningen, grundreglerna för 

anställningen samt olika tips och råd. I handboken beskrivs att konsulter inom ett 

bemanningsföretag jobbar på en annan plats än sin arbetsgivare. På så vis har konsulten två 

chefer där konsultchefen ansvarar för konsulternas anställning, rättigheter och skyldigheter 

och arbetsledaren på kundföretaget är chef över konsulternas arbetsuppgifter 

(www.bemanningsforetagen.se).  

1.1 Problemformulering 

Till skillnad från arbetstagare som är anställda i en direkt tvåpartsrelation med sin 

arbetsgivare, kännetecknas bemanningsföretag av en trepartsrelation. I en tvåpartsrelation är 

arbetstagaren anställd av och får sina arbetsuppgifter tilldelade av en och samma arbetsgivare. 

Oftast utför arbetsgivaren och arbetstagaren sina arbetsuppgifter på samma arbetsplats. I en 

trepartsrelation ingår bemanningsföretaget som anställer arbetstagaren (konsulten), kunden till 

bemanningsföretaget som arbetstagaren (konsulten) arbetar hos samt arbetstagaren 

(konsulten), som visas i figur 1 (Biggs & Swailes, 2005). Här är arbetstagaren (konsulten) 

anställd av bemanningsföretaget, men får sina arbetsuppgifter av kunden och utför dem på 

kundens arbetsplats.  

 

 

 

 

 

http://www.bemanningsforetagen.se/
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Figur 1: trepartsrelation för anställda inom bemanningsbranschen 

Källa: Biggs och Swailes 2005:131, Figure 1.   
 

 

Forskning om konsultens roll i bemanningsföretaget och konsultens relation till konsultchefen 

har gjorts där resultat bland annat har visat att det ställs stora krav på konsulters förmåga till 

flexibilitet (Olofsdotter, 2008). Fokus i denna undersökning har därför hamnat på relationen 

mellan konsultchefen och kundföretaget. Vi kommer fortfarande att utgå från 

trepartsrelationen, men istället för att ta konsultens perspektiv vill se på hur konsultchefen och 

kundföretaget integrerar med varandra samt kring konsulten. Även om vi inte alltid 

omnämner konsulten är denna indirekt närvarande på grund av att det är konsulten som är 

upphovet till att relationen mellan konsultchefen och kundföretaget uppstår.  

 

Det är en komplex process att organisera personaluthyrning eftersom aktörer från skilda 

organisationer med varierande positioner inom organisationerna ska samarbeta. Olofsdotter 

beskriver processen som ett organisatoriskt sammanhang där chefer och anställda tillsammans 

ska arbeta över organisatoriska gränser. De organisatoriska gränserna blir därmed otydliga då 

det blir svårt att avgöra var den ena organisationen slutar och den andra börjar. Som en följd 

av detta blir även anställningsrelationen till en specifik arbetsgivare mer svävande. Genom att 

anställda i bemanningsföretaget arbetar inom kundföretagens väggar inkräktar 

organisationerna på varandras områden. Gränserna mellan organisationerna definieras därmed 

inte rumsligt utan kontraktsmässigt. Detta kan ses i Figur 2 som visar de interorganisatoriska 

relationerna mellan bemanningsföretag och kundföretag samt vilka aktörer som finns inom 

dem (2008:10-11). Interorganisatoriskt perspektiv handlar om samverkan mellan olika 

organisationer. Enligt Huxman (1993) kan ett interorganisatoriskt samarbete beskrivas som ett 

samarbete mellan olika organisationer. Författaren menar att organisationer som är 

involverade i ett interorganisatoriskt samarbete ingår i symbios med varandra vilket innebär 

att de kompletterar varandra.  
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Figur 2: Interorganisatoriska relationer mellan bemanningsföretaget och kundföretagens chefer och anställda.   

Grafik efter källa: Olofsdotter 2008:11 figur 1 (Författaren har omarbetat figuren efter Grimshaw m.fl. 2005:17). 

När cheferna arbetar i interorganisatoriska relationer kan det liknas vid boundary spanners 

(gränsöverbryggare). I interorganisatoriska relationer är gränsöverbryggare de personer som 

integrerar med klienter från en motsatt organisation eller en leverantörs organisation. 

Gränsöverbryggaren är formellt och informellt ansvarig för att upprätthålla kontakten med 

dessa organisationer över tid. Uttrycket gränsöverbryggare hänvisar till chefer som integrerar 

med sina egna och minst en annan organisations aktörer för att utföra en tjänsterelation 

(Augustsson, Olofsdotter & Wolvén, 2010:4). Det betyder att man delar på ledarskapet, men 

hur fördelningen ser ut kan variera. Problematiken med att ha ett delat ledarskap menar Döös, 

Wilhemson och Backström (2010:36) handlar om att innan man utvecklat ett gemensamt sätt 

att leda kan det vara svårt för de som delar på ledarskapet att veta vad som är gemensamt och 

vad som är uppdelat. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera och öka förståelsen för relationen mellan 

bemanningsföretagens konsultchefer och deras kontaktpersoner vid kundföretagen. Genom att 

beskriva och analysera hur kontakten mellan konsultchefer och kundföretag ser ut är målet att 

besvara följande frågor: vem som ansvarar för vad, hur ser konsultchefen respektive 

kundföretaget på sin och den andra partens roll samt hur de ser på den överlappning som 

uppstår i ansvar och ledning av konsulterna. Närmare bestämt vill vi öka förståelsen för den 

komplexitet deras interorganisatoriska samarbete verkar innebära.  
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1.3 Disposition 

I inledningen av uppsatsen presenteras arbetsmarknadens förändring samt 

bemanningsbranschens etablering och tillväxt i Sverige. Inledningen avslutas med att 

presentera uppsatsens syfte och det problemområde som uppsatsen syftar till. I kapitel 2 

presenteras de teoretiska utgångspunkterna som vi ansåg var betydelsefulla för 

undersökningens syfte och som vi valt att använda för att analysera empirin. I detta avsnitt har 

vi vissa delar som kan betraktas som tidigare forskning, men som innehöll teoretiskt viktiga 

begrepp, därför har vi valt att benämna kapitlet teoretiska utgångspunkter. I kapitel 3 

behandlar vi metoden där vi presenterar val av metod, hur vi tog kontakt med fältet, 

intervjusituationerna, hur vi analyserade det empiriska materialet, etik samt för en 

metoddiskussion. Kapitel 4 redovisar det empiriska materialet utifrån de intervjuer som gjort 

med konsultchefer och konsultchefernas kontakter på kundföretagen. I kapitel 5 analyseras 

det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna som presenterades i det 

andra kapitlet. I kapitel 6 presenteras en analysdiskussion där vi diskuterar analysen utifrån 

våra egna reflektioner. Uppsatsen avslutas med en reflektion över undersökningen i stort samt 

ger förslag på vidare forskning.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Positioner och roller  

Organisationer kan förstås som sociala system i vilka människor integrerar med varandra i 

situationer som definieras av att de finns i samma fysiska eller miljömässiga kontext (Ritzer, 

2007:73). Människors relationer till varandra och till den sociala situation där de möts 

definieras och förmedlas till andra med hjälp av olika kulturella symboler, bland annat 

gemensamt språk, kläder m.m. I sociala system finns positioner, status och roller. Positioner 

säger något om platsen i sociala systems struktur medan begreppet roll syftar på hur personen 

agerar och på så sätt levandegör positionerna de har (Ritzer, 2007:73). Positioner blir tydliga 

med befattningsbeskrivningar om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Människors 

handlingsvillkor i organisationer påverkas av vilka positioner de har inom organisationen 

(Ahrne & Hedström, 1999:50). Aktören har en viss position och möter förväntningar från 

andra, vad gäller både vad han eller hon ska göra och hur den ska bete sig, det vill säga hur 

den ska utöva sin roll. En viktig position i det sociala systemet är chefspositionen. Det finns 

förväntningar och mönster för hur chefer ska bete sig och vad som ska göras i positionen som 

chef. Till exempel förväntas konsultchefen i egenskap av sin position i bemanningsföretaget 

ta kontakt med en ny kund för förhandlingar om personaluthyrning. Likaså förväntas 

kundkontakten i egenskap av sin position i kundföretaget kontakta konsultchefen när de 

behöver hyra in konsulter eller är missnöjd med en konsult.  

 2.2 Delat ledarskap 

I dag finns det nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som har 

försökt att definiera begreppet. Ledarskap har bland annat definierats i termer av egenskaper, 

beteenden, inflytande, interaktionsmönster, roller, relationer och besittandet av en 

administrativ position. De flesta definitioner återspeglar antagandet att ledarskapet innebär en 

process där inflytande avsiktligt utövas över andra människor för att vägleda, strukturera och 

underlätta aktiviteter och relationer i en grupp eller organisation (Yukl, 2010:19-21). Till 

exempel visar ledarskapsforskning att ett sätt att förstå ledarskap är att lyfta fram en 

personinriktad dimension och en mer uppgifts- eller produktionsinriktad sida. För en 

personrelaterad ledare ligger fokus på interpersonella relationer. Som produktorienterad 

ledare betonas tekniska eller uppgiftsinriktade aspekter av jobbet. För att skapa ett bra 

ledarskap behövs båda dimensionerna (Robbins & Judge, 2009:424).  

 

Eftersom föreliggande undersökning handlar om ledarskap i två organisationer, konsultchefen 

i bemanningsföretaget och kontakten i kundföretaget, har vi valt att se på teorier om delat 

ledarskap. I teorierna nedan (2.2.1 och 2.2.2) presenteras delat ledarskap inom en och samma 

organisation, men vi väljer att tolka dessa ur ett interorganisatoriskt perspektiv.  

2.2.1 Äkta och oäkta dubbelkommando 

Delat ledarskap har sedan länge funnits i olika tillämpningar inom politiken, militären och i 

styrningen av åtskilliga andra slags organisationer. Lambert-Olsson (2004:21-25) beskriver i 
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boken Delat ledarskap att företeelsen kan betecknas med termerna äkta och oäkta 

dubbelkommando. 

 

I ett äkta dubbelkommando måste parterna vara överens innan beslutet kan fattas och därför 

kännetecknas beslutsprocessen av att parterna börjar med att undersöka hur väl deras intressen 

sammanfaller eller om de står långt ifrån varandras. Är intressena långt ifrån varandra kan det 

bli svårt för parterna att komma överens och måste då kompromissa. Parterna som ska ta 

beslutet vet inte i förväg hur kompromissen kommer att se ut, utan uppgiften är att komma 

överens och därefter komma fram till ett beslut. I ett äkta dubbelkommando ska de två 

beslutsfattarna vara formellt jämställda och ansvara för varsitt område. Ofta handlar det om 

att samordna relativt främmande intressen inför ett gemensamt beslut. Ett oäkta 

dubbelkommando utgör den vanligaste formen av delat ledarskap. Det kännetecknas av 

konstellationer där besluten tas efter en dialog på lika villkor mellan två skilda beslutsfattare, 

men där beslutsfattaren med en högre position alltid har den formella rätten att ensam fatta 

beslutet. När Lambert-Olsson beskriver delat ledarskap syftar han främst på delat ledarskap i 

samma organisation, företag eller styrelse. Till exempel använder sig Miljöpartiet av två 

språkrör. Lambert-Olsson menar att inget av äkta eller oäkta dubbelkommando är bättre än 

det andra, men att sannolikt kommer delade ledarskap bli vanligare, tillämpas inom fler 

områden och utvecklas i nya former (2004:9-11).  

2.2.2 Chefer i samarbete 

Döös, Wilhelmson och Backström menar att delat ledarskap kan kombineras på många olika 

sätt. De har definierat tre perspektiv av delat ledarskap för att belysa både vad som kan vara 

gemensamt och förutsättningarna för samarbete mellan ledare. Det första perspektivet, 

upplevelseperspektivet, illustrerar delat ledarskap utifrån chefernas egna upplevelser. De 

menar att delat ledarskap handlar om att cheferna tillsammans ska få till en begriplig och 

hanterlig helhet samt få en gemensam känsla för ansvar över den delade helheten. För att delat 

ledarskap ska ha framgång fordras att båda cheferna är prestigelösa och att det finns ett 

förtroende dem emellan. Dessutom måste de ha gemensamma värderingar och vara överens 

om vad de vill (Döös, Wilhelmson & Backström, 2010:26, 29-32). 

 

Det andra perspektivet som författarna nämner, organisationsperspektivet, handlar om hur 

delat ledarskap förhåller sig till organisationens strukturer och gränser. De menar att 

chefskapet kan ske antingen för en gemensam enhet eller att cheferna har individuellt ansvar 

för sin egen enhet med samarbete över gränsen. Är cheferna ansvariga över en gemensam 

enhet är de tillsammans chefer över samma verksamhet, budget och personal. Ansvarar 

cheferna för var sin arbetsenhet har de formellt åtskilda verksamheter, budgetar och 

personalgrupper, se figur 3. De nämnda författarna menar att när chefer är ansvariga för var 

sin enhet är de formellt likställda och deras samarbete korsar en tydlig inre 

organisationsgräns. Det är viktigt att arbeta fram en balans mellan de formella uppdelningarna 

och det informella samarbetet. Om fördelningen blir för strikt kan man gå miste om 

flexibiliteten. Döös, Wilhelmson & Backström (2010) använder organisationsperspektivet för 

att se på hur strukturer och gränser kan se ut i en organisation. I vår undersökning vill vi se 

hur dessa strukturer kan se ut när man korsar organisationer, som i ett interorganisatoriskt 

perspektiv. 
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Figur 3: två organisatoriska grundmodeller för delat ledarskap 

Grafik efter källa: Döös, Wilhelmson och Backström 2010:33, figur 2.  

 

 

Det tredje perspektivet, uppgiftsperspektivet, belyser skillnader mellan olika sorters delade 

ledarskap genom att se hur cheferna sinsemellan fördelar ansvar, befogenheter och 

arbetsuppgifter. Författarna får fram fyra kategorier av delat ledarskap: samledarskap, 

skuggledarskap, funktionellt delat ledarskap och övrigt. Figur 4 visar de olika grundtyper eller 

varianter på delat ledarskap som kan uppstå beroende på om arbetsuppgifterna är 

gemensamma eller uppdelade relaterat till om ansvar och befogenheter är gemensamt eller 

uppdelade. Författarna nämner också att modellen innehåller en del gråzoner där chefers 

samarbetsformer kan vara svåra att placera eftersom samarbetet kan se olika ut beroende på 

aktuella arbetsuppgifter (Döös, Wilhelmson & Backström, 2010:37-38). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: olika former av delat ledarskap beroende på om arbetsuppgifter respektive 

ansvar och befogenhet är gemensamma eller ej. 

Källa: Fritt efter Döös, Wilhelmson och Backström 2010:38 figur 5  

 

 

Samledarskapet (1) skildrar två heltidsarbetande personer som besitter chefsposition och 

gemensamt tar ansvar, makt, befogenheter och arbetsuppgifter. Inom samledarskap leder två 

chefer tillsammans både formellt och i praktiken. Inom skuggledarskapet (2) är 

arbetsuppgifterna desamma men det finns en uppdelning vad gäller ansvar och befogenheter. 

Även inom denna form delas ledarskapet på två heltidsarbetande personer, men det finns en 

hierarkisk skillnad emellan dem. Det funktionellt delade ledarskapet (3) utmärks av att det 
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finns två likställda chefer. Cheferna har en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter inom skilda 

områden medan ansvar och befogenheterna är gemensamma mellan dem, där ingen är 

underställd den andra. Formen övrigt (4) har författarna haft problem att namnge. De menar 

att denna form av delat ledarskap handlar om att ett flertal personer vill uppnå en gemensam 

helhet för någon verksamhet trots att såväl arbetsuppgifter som ansvar och befogenheter är 

uppdelade (Döös, Wilhelmson & Backström, 2010:39-41).  

 

Genom att tolka uppgiftsperspektivet utifrån organisationsperspektivet kan Chef X och Chef 

Y som ansvarar över en gemensam enhet tillsammans ha ett samledarskap, då de har 

gemensamt ansvar och befogenheter över verksamhet, budget, personal samt arbetsuppgifter. 

Är cheferna X och Y chef över varsin arbetsenhet och har formellt åtskilda verksamheter, 

budgetar och personalgrupper kan de ha en form av funktionellt delat ledarskap. De är 

likställda chefer över varsin enhet, men ingen är underställd den andra. Interorganisatoriskt 

samarbete skulle till exempel kunna placeras i rutan övrigt, då ansvar och befogenheter samt 

arbetsuppgifter är uppdelade.  

2.3 Boundary spanners 

Syftet med Augustsson, Olofsdotter och Wolvéns studie (2010) är att undersöka i vilken 

utsträckning svenska konsultchefers arbete speglar de funktioner som identifieras som typiska 

för boundary spanners (gränsöverbryggare). Gränsöverbryggare hänvisas till chefer som 

både formellt och informellt integrerar med sina egna och minst en annan organisations 

aktörer för att utföra en tjänsterelation. Studiens författare menar att utvecklingen av 

bemanningsföretag på marknaden ställer nya krav på konsultcheferna, då de måste fungera 

som gränsöverbryggande individer mellan bemanningsföretaget, kundföretagen och 

konsulterna. 

 

Resultaten i studien visar att konsultchefer inom svenska bemanningsföretag har mycket 

gemensamt med gränsöverbryggare. Konsultchefernas arbetsuppgifter medför ett behov av en 

flexibel inställning mot olika intressen där de möter och tar hand om komplexa situationer 

samt ömsesidiga beroendeförhållanden. Först och främst måste de ta hand om 

bemanningsföretagets ekonomiska intresse, samt att de måste upprätthålla förtroendefulla 

förhållanden. Konsultchefen är tvungen att bygga hållbara personliga relationer med 

kundföretaget samtidigt som den också har i ansvar att ta hand om och skapa goda 

individuella relationer till sina anställda. Som en gränsöverbryggare är konsultchefen ständigt 

i behov av att variera mellan olika perspektiv och mellan olika grader av tillit och risk. 

Konsultcheferna förväntas skapa lojalitet till både bemanningsföretagets anställda och 

kunderna. Studien visar att bästa sättet att göra detta är genom att skapa personliga relationer 

gentemot dem båda.  

 

Konsultcheferna i studien upplever att deras situation som gränsöverbryggare är mycket 

komplex, eftersom de ibland måste hantera beslut och göra val som blir gynnsamma för ena 

parten och samtidigt till nackdel för den andra parten. Gränsöverbryggande chefer i 

bemanningsföretag kan inte utnyttja sin ställning och status i hierarkin utan är beroende av 

förmågan att förhandla. Genom att konsultchefen förhandlar eller intar en flexibel hållning får 

den hitta argument där den diskuterar med både konsulter och kunder. Därför behöver 

konsultchefen i sitt ledarskap kunna inta både för och mot perspektiv i termer av tillit och risk. 

Konsultcheferna befinner sig ofta stående emellan kunderna och konsulten då denna är både i 

och utanför situationen. Konsultchefen behöver då ha en avgörande inblick i vad som hänt för 
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att kunna påverka sitt beslut samt förhandla om vad som hänt mellan dem. I resultatet 

framkom det också att det är av stor vikt för konsultchefen av att hantera roller, 

ansvarsfördelning och motivation genom att finna en balans mellan sociala och affärsmässiga 

aspekterna. Augustsson, Olofsdotter och Wolvén (2010) ser att konsultchefer som 

gränsöverbryggare verkar vara fångade i ett interaktivt samspel mellan kunden, 

bemanningsföretaget och konsulten. I detta interaktiva sampel måste de behandla olika typer 

av förtroende och risker (Augustsson, Olofsdotter & Wolvén, 2010:4, 7, 11-14). 

2.4 Lärande i delat ledarskap 

Ett delat ledarskapet erbjuder ofta en naturlig utveckling på såväl organisatorisk som 

personlig nivå. I vilken utsträckning det leder till lärande och utveckling för cheferna beror på 

hur man delar sitt ledarskap. Döös, Wilhemson och Backström (2010) tror att samledarskap i 

större utsträckning leder till utvecklande lärande än mer uppdelade former av delat ledarskap. 

De menar att nära samarbete, ständig kommunikation och kritisk reflektion kan bli en 

konsekvens av om chefer har det gemensamma ansvaret, befogenheterna och arbetsuppgifter. 

I arbetsvardagens alla sysslor skapar och utvecklar cheferna gemensam kompetens. I 

forskningen som författarna har gjort om delat ledarskap kom det fram att ett djupgående 

personligt lärande kan utgå från en stödjande vänskaplig relation och gemensamma 

grundläggande värderingar. Det kan även skapa en trygghet att agera, förändra eller utmana. 

Forskningen visade också att en kombination av tillit och öppenhet öppnar upp möjligheten 

att kunna reflektera kritiskt på flera plan. 

 

I Döös, Wilhemson och Backströms forskning menar samledarna att en positiv bieffekt av 

samledarskapet är att de bidrar till varandras personliga utveckling genom det gemensamma 

pratandet och arbetandet. Det är ett ständigt omlärande att hantera förändringar av stora och 

små slag. Denna ständigt pågående läroprocess kan underlättas av den trygghet och utmaning 

som det ger att vara två samledande chefer (2010:85-88). 

2.5 Nätverksutbytesteorin 

Ett interorganisatoriskt samarbete kan förstås som ett nätverk där relationer finns med flera 

aktörer i olika organisationer. Utbyten kan ske mellan aktörerna i interorganisatoriska nätverk. 

Nätverksutbytesteorin är en sammansättning av utbytesteorin och nätverksteorin. Den sociala 

utbytesteorin är en enkel modell som utgår ifrån att aktörer gör sina val utifrån de tänkbara 

fördelarna. Nätverksteorin utgår från en modell av struktur och nätverk mellan relationer där 

det finns sammanhang i flera relationer (Ritzer, 2009:358). Dessa två teorier kan tolkas som 

att det finns olika sätt att förhålla sig till varandra. Antingen tänker aktörerna mer i termer vad 

de själva vill få ut och hur de ska agera för att nå målet eller så kan aktörerna tänka vad de vill 

få ut och hur de bör agera för att nå målet och samtidigt ha kvar möjligheterna till fler 

kontakter i framtiden.  

 

Grundtanken med nätverksutbytesteorin är att alla sociala utbyten äger rum inom den kontext 

som i sin tur utgörs av större nätverk av sociala utbyten. Nätverksutbytesteorin fokuserar 

främst på frågan om makt där ju fler möjligheter till utbyte en aktör har, desto större är 

aktörens makt. I teorin antas det att möjligheterna till utbyte har ett direkt samband med 

nätverkets struktur. Olika aktörers möjligheter att utbyta fördelar från varandra och även deras 
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förmåga att kontrollera eller samla på sig fördelar skiljer sig beroende på deras position i 

nätverket.  

 

I nätverksutbytesteorin antas att makt bestäms av nätverkets struktur och då framförallt 

tillgången till alternativa kopplingar mellan aktörer. Inom teorin skiljer man mellan två typer 

av nätverk, nätverk med starka respektive svaga maktstrukturer som har baserats på om 

aktörer kan utestängas från utbytet. I nätverk med starka maktstrukturer finns några få aktörer 

som utestängs, dvs. de aktörer med lite makt, och andra aktörer som inte kan utestängas, dvs. 

de aktörerna med stor makt. I nätverk med svaga maktstrukturer riskerar alla positioner att 

utestängas. Teorin förutsätter att positioner som löper mindre risk att utestängas vinner mer 

proportionellt än positioner som löper större risk att bli utestängda (Ritzer, 2009:358-360). 

Till exempel desto fler bemanningsföretag som finns att konkurrera med, desto mindre makt 

får bemanningsföretagen i utbytet med kundföretaget och desto större makt får kundföretagen. 

2.6 Expertsystem 

En av de viktigaste faktorerna när det kommer till interorganisatoriska relationer är tillit. I 

artikeln The Competent Boundary Spanner beskrivs tillit som en viktig del i samarbete och att 

misstro och misstänksamhet kan vara det primära hindret i ett samarbete mellan 

organisationer (William, 2002:111). Lidskog, Sandstedt och Sundqvist beskriver i boken 

Samhälle, risk och miljö. Sociologiska perspektiv på det mederna samhällets miljöproblem 

(1997:132) om ett av Giddens centrala begrepp, ontologisk trygghet. Ontologisk trygghet kan 

kopplas till tillit. Det handlar om den trygghet individen upplever i förhållande till sin identitet 

och sin naturliga och sociala omgivning. Ontologisk trygghet kan uppnås genom rutin och 

struktur i vardagen. 

 

När sociala relationer lyfts ur sitt lokala sammanhang och interaktionen inte längre sker 

ansikte mot ansikte benämner Giddens detta som urbäddning. En typ av urbäddning som 

betonas är expertsystem. Expertsystem avser ett system av tekniska utförare eller experter 

som organiserar områden av den materiella och sociala omgivningen. Individen kan lämna 

över de områden den inte har kontroll över till en expert där individen litar på expertens kraft 

av expertiskunskapen och upprätthållare av en kontrollerbar och säker verklighet. Det är först 

när ett fel uppstår som individen blir medveten om hur beroende den är av dessa 

expertsystem.  

 

Till skillnad från när människor möttes i samma rumsliga kontext separeras idag möten 

mellan människor både tidsmässigt och rumsligt bland annat genom modern teknik. Enligt 

Giddens kan detta innebära att tillit blir ansiktslöst och att alla individer måste lita på experter 

som de inte alltid kan se eller träffa fysiskt. För att skapa och vidmakthålla tillit i det moderna 

samhället menar Giddens dock att de urbäddade sociala relationerna till viss mån behöver 

någon form av förankring i lokala tidsmässiga och rumsliga tillstånd, så kallad 

återinbäddning. Vid uppbyggandet av tillit är konkreta möten med expertsystemets 

representanter av stor betydelse (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997:132-136). Ett sätt att 

förstå expertsystem är att se bemanningsföretaget som ett expertsystem, där kunden förväntar 

sig att bemanningsföretaget ska hyra ut konsulter med rätt kompetens till kundernas uppdrag. 

Kundföretaget kan ses som ett expertsystem där bemanningsföretaget förväntar sig att 

kunderna har rätt kunskap inom sitt verksamhetsområde. Bemanningsföretaget förväntar sig 

att kunderna ger dem den informationen de behöver för att de ska kunna skicka dit rätt 
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konsulter. Att de känner tillit till varandras expertsystem är av stor vikt för att de båda 

parterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

2.7 Sammanfattning 

Organisationer kan förstås som sociala system i vilka människor integrerar med varandra. I 

sociala system finns positioner och roller. Positioner säger något om platsen i det sociala 

systemet och roller syftar på hur personen agerar och levandegör positionen. En position i det 

sociala systemet kan vara chefspositionen. Det finns vissa förväntningar för hur chefen i sin 

position ska agera, det vill säga hur den ska utöva sin roll. 

 

Delat ledarskap kan beskrivas på olika sätt. I denna undersökning har vi valt att se på två olika 

teorier om delat ledarskap. Teorierna presenterar delat ledarskap utifrån en och samma 

organisation, men i denna undersökning kommer vi försöka se teorierna utifrån ett 

interorganisatoriskt perspektiv. I den första teorin betecknas delat ledarskap med termerna 

äkta och oäkta dubbelkommande, vilket handlar om hur beslutprocessen kan se ut i ett delat 

ledarskap. I ett äkta dubbelkommando bör parterna som ska ta beslut vara formellt jämställda 

och ha ansvar för varsitt område. När beslut ska tas kan de vara oense, men måste 

kompromissa fram ett beslut I ett oäkta dubbelkommande tas beslut efter en dialog mellan 

parterna, men där en av parterna har en högre position och därför formellt rätten att ensam 

fatta beslutet i slutändan. 

 

I den andra teorin om delat ledarskap definieras tre perspektiv. Det första perspektivet, 

upplevelseperspektivet, handlar om att cheferna tillsammans skapar och upplever en hanterbar 

helhet samt får en gemensam känsla för ansvar över den delade helheten. Det andra 

perspektivet, organisationsperspektivet, handlar om hur delat ledarskap förhåller sig till 

organisationers strukturer och gränser. Chefskapet kan ske antingen över en gemensam enhet 

eller att cheferna ansvara över varsin enhet, men då samarbetar över gränserna med varandra. 

I det tredje perspektivet, uppgiftsperspektivet, benämns fyra olika sorters delat ledarskap som 

skiljer sig från varandra beroende på hur cheferna fördelar arbetsuppgifter, ansvar och 

befogenheter. Om cheferna har gemensamma arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter kan de 

ha ett samledarskap. Om arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter är helt uppdelade mellan 

cheferna har författarna till teorin inte hittat ett namn för det delade ledarskapet, utan 

benämner det som övrigt. I ett delat ledarskap kan lärande ske mellan parterna. Hur lärandet 

ser ut kan bero på hur cheferna delar sitt ledarskap. Finns tendenser till ett samledarskap kan 

lärandet öka mellan cheferna.  

 

Boundary spanners (gränsöverbryggare) är chefer som integrerar med sina egna och minst en 

annan organisations aktörer för att utföra en tjänsterelation. Konsultchefer har mycket 

gemensamt med boundary spanners då de måste fungera som gränsöverbryggare mellan 

bemanningsföretaget, kundföretagen och konsulterna. De måste vara flexibla och ta hänsyn 

till bemanningsföretagens ekonomiska intressen samtidigt som de måste upprätthålla 

förtroendefulla förhållanden. Ofta måste konsultchefer fatta beslut som blir gynnsamma för 

ena parten och till nackdel för den andra parten. 

 

Konsultchefen och kundföretaget kan ses som aktörer i ett nätverk där utbyten sker. 

Nätverksutbytesteorin är en sammanslagning av två teorier, utbytesteorin, som utgår från att 

aktörer gör sin val utifrån fördelarna de kan tänkas få, och nätverksteorin, som visar att i 

nätverk finns det sammanhang i flera relationer. Nätverksutbytesteorin handlar om hur aktörer 
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i nätverk agerar gentemot varandra. Fokus ligger på makt där ju större möjligheter till utbyte 

en aktör har, desto större är aktörens makt. I teorin finns två typer av nätverk, nätverk med 

starka respektive svaga maktstrukturer, som baseras på om aktörer kan utestängas från 

utbytet. 

 

När sociala relationer lyfts ur sina lokala sammanhang och interaktionen inte längre sker 

ansikte mot ansikte använder sig individen av, vad Giddens kallar, expertsystem. Individen 

lämnar över de områden den inte har kontroll över till expertsystem, som avser ett system av 

tekniska utförare och experter inom olika områden. Bemanningsföretag kan ses som ett 

expertsystem som kundföretag använder sig av för att hyra in rätt personal. För att tilliten till 

expertsystemen ska upprätthållas krävs att konkreta möten ibland sker med expertsystemens 

representanter,  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

I denna studie har valet fallit på det kvalitativa perspektivet. En kvalitativ ansats tillåter ett 

induktivt arbetssätt, vilket betyder att forskaren börjar i empirin, samlar in data för att därefter 

(ofta samtidigt) formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Den kvalitativa 

forskningsprocessen ger ett stort utrymme för variationer och flexibilitet där problem/fråga 

och datainsamling integrerar med varandra under processen (Backman, 2008:54, 56, 58). Den 

kvalitativa metodens kärna är att förstå den livsvärld människor har och hur människan 

upplever sin situation och sin omgivning (Hartman, 2004:273). Syftet med undersökningen är 

att studera och öka förståelsen för relationen mellan bemanningsföretagens konsultchefer och 

deras kontaktpersoner vid kundföretagen. Genom att beskriva och analysera hur kontakten 

mellan konsultchefer och kundföretag ser ut är målet att besvara följande frågor: vem som 

ansvarar för vad, hur ser konsultchefen respektive kundföretaget på sin och den andra partens 

roll samt hur de ser på den överlappning som uppstår i ansvar och ledning av konsulterna. 

Närmare bestämt vill vi öka förståelsen för den komplexitet deras interorganisatoriska 

samarbete verkar innebära. Vi ville vara mottagliga för nya infallsvinklar för vad som kunde 

ske under undersökningens tid, men samtidigt läsa på teorier och tidigare forskning för att ha 

idéer, utbyte samt en tolkningsbakgrund under undersökningens gång, därför valde vi den 

induktiva ansatsen. 

 

De vanligaste metoderna för datainsamling vid kvalitativ ansats är intervju, olika slag av 

deltagande, observation och/eller naturalistiska/etnografiska studier samt dokument. I dessa 

metoder ingår vanligen forskaren själv, helt eller delvis, och utgör instrumentet (Backman, 

2008:59). I denna studie har vi valt att använda intervju för att samla in data. Eftersom en 

strävan fanns att förstå hur interorganisatoriska samarbeten kan se ut och få en förståelse för 

hur konsultcheferna och kundföretaget upplevde relationen ansågs att intervjuer var en 

lämplig metod. Forskaren använder intervjuer när han eller hon behöver få insikt i människors 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009:233). Vår undersökning 

består av en förintervju samt intervjuer med konsultchefer och deras kontakter på 

kundföretag. 

3.2 Inför kontakt med intervjupersonerna 

Förförståelse är den kunskap som redan finns i besittning hos forskaren och som används i 

tolkandet. Vi har trosföreställningar om hur världen ska struktureras och personliga 

erfarenheter som påverkar vårt sätt att förstå andra människor. En fullständig förståelse för en 

annan människa kan aldrig nås, då vi aldrig kommer helt från vår förförståelse (Hartman, 

2004:191). Genom att vi båda två har tillbringat en del av vår studietid vid ett 

bemanningsföretag, fast i olika städer, har vi en förförståelse av branschen. Det var på grund 

av praktiken som intresset för att göra en undersökning på bemanningsföretaget skapades.  

 

Med utgångspunkt från vår förförståelse tog vi kontakt med kontorschefen på ett av 

bemanningsföretagen, som en av författarna haft praktik på, för att berätta om vår 

undersökning. Kontorschefen reagerade positivt till våra idéer kring undersökningen. Vi kom 

fram till att ha en förintervju med kontorschefen. Detta för att han arbetat i 
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bemanningsbranschen i många år och har tidigare har arbetat som konsultchef. Widerberg 

beskriver i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken om att det är möjligt att utföra olika slags 

förprojekt i initialfasen som kan vara till hjälp för utformning av metod och teman i den 

slutgiltiga undersökningen (2002:44-45). Vårt syfte med förintervjun var att få intressanta 

infallsvinklar som kunde användas i undersökningen. Vi ville ta del av hans erfarenheter, 

vilka möjligheter och svårigheter som konsultchefen kan uppleva samt vad som var intressant 

för oss att studera närmare i relationen. Under förintervjun ställde vi frågor som vi innan 

diskuterat var intressant att veta mer om i ämnet, men vi lät även kontorschefen tala fritt för 

att få en så stor inblick som möjligt i rollen som konsultchef. Under förintervjun förde vi 

anteckningar som vi efteråt sammanställde.  

 

Under förintervjun var vår utgångspunkt hur relationen mellan konsultchefen och 

konsultchefens kontakt på kundföretaget såg ut. Vi lät konsultchefen diskutera fritt och ställde 

följdfrågor som vi fann intressanta. Denna förintervju och de anteckningar vi förde genererade 

en intervjuguide. Vid utformandet av intervjuguiden läste vi även på om teorier och tidigare 

forskning som vi fann relevant för vår undersökning och utformade ytterligare frågor 

anpassade till intervjuguiden. I en intervjuguide tas teman upp som forskaren vill diskutera, 

detta för att diskussionen i alltför hög grad inte lämnar det område som forskaren är 

intresserad av att undersöka (Hartman, 2004:281). Intervjuguiden vi utformade består av fem 

teman med frågor tillhörande varje tema. Temana som användes var: bakgrund, relation, 

kommunikation, ledarskap och inflytande. Två olika intervjuguider skapades, en anpassad till 

konsultchefen (se Bilaga 1) och en anpassad till kundföretaget (se Bilaga 2). Frågorna som 

ställdes var dock i stort sätt samma, bara att vi ställde dem ur intervjupersonernas, 

konsultchefernas och kundföretagens, perspektiv. Detta för att deras upplevelse av det 

studerade ämnet kan skilja sig åt då de har två olika positioner i två olika organisationer. 

3.3 Kontakt med intervjupersonerna 

Vi bestämde oss för att göra sex intervjuer, tre intervjuer med konsultchefer och tre intervjuer 

med chefer/kontakter på tre kundföretag som hyr in personal av bemanningsföretag. Val av 

intervjupersonerna gjorde vi genom ett bekvämlighetsurval där man väljer de individer som 

finns tillgängliga, är inom räckhåll och antas ha kunskap om området som ska undersökas 

(Hartman, 2004:243). I urvalet användes våra kontakter på bemanningsföretagen, som vi haft 

kontakt med tidigare under vår studietid, för att komma i kontakt med intervjupersoner. Den 

första kontakten med konsultcheferna skedde via telefon. 

 

Eftersom vi föredrog att intervjua chefen/kontakten på ett kundföretag som konsultcheferna 

arbetade med frågade vi vid telefonsamtalet om konsultcheferna kunde rekommendera någon 

av sina kunder till oss att ta kontakt med. Detta för att kundföretaget skulle få en förståelse för 

varför vi ringde och bad dem vara med i undersökningen. Vi använde oss av ett så kallat 

snöbollsurval där urvalet bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa person. 

På så sätt växer urvalet som en snöboll. Snöbollsurval är en effektiv teknik för att bygga upp 

ett rimligt urval och kan hjälpa forskaren komma nära varje ny person eftersom forskaren har 

blivit framhjälpt av den person som föreslog han eller henne (Denscombe, 2009:38). 

Anledningen till att vi ville intervjua en konsultchef och den kund som han eller hon arbetade 

med var för att få en ökad förståelse om relationen mellan de båda. Det kan vara lättare att 

förstå de båda parterna och deras relation om möjlighet att intervjua båda fanns.  
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När vi ringde upp intervjupersonerna och presenterade vi oss som studenter som skriver c-

uppsats i arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Vi berättade vårt syfte med 

undersökningen samt förklarade att hänsyn togs till de etiska aspekterna, som att i uppsatsen 

inte nämna namn på intervjupersoner eller företaget, att allt som sades skulle komma att 

behandlas konfidentiellt, att de fick avbryta intervjun när de ville och att de skulle få 

möjlighet att läsa och godkänna intervju innan den tas med i uppsatsen. Vi frågade även om 

intervjun fick bandas för att underlätta vid vår transkribering av materialet, men var noga med 

att förklara att inspelningen inte kommer att lyssnas av någon annan utan behandlas 

konfidentiellt av uppsatsskrivarna. Sammanlagt blev det fem intervjupersoner, tre 

konsultchefer och två kontakter på kundföretag. Anledningen till att det blev fem intervjuer 

istället för sex var på grund av att ena konsultchefen inte kände att han eller hon kunde 

rekommendera någon av sina kunder till oss. 

 

Efter att vi ringt intervjupersonerna, som var positiva till intervjun, bekräftade vi vårt samtal 

genom att mejla dem uppgifter om den tid vi bokat för intervjun där syftet och de etiska 

aspekterna upprepades. Vi skrev även att dagen innan bestämd intervju skulle en förkortad 

version av vår intervjuguide, som vi skulle komma att utgå ifrån i intervjun, att mejlas ut till 

intervjupersonerna. Detta för att de skulle få lite tid att se och reflektera över de ämnen som 

skulle komma upp på intervjun. Anledningen till att vi inte skickade ut den kompletta 

intervjuguiden var för att minimera risken att intervjupersonerna skulle öva in svar på 

frågorna. Vi var intresserade av deras spontana svar, istället för rutinmässigt inövade svar. 

3.3.1 Presentation av intervjupersoner 

Vi intervjuade tre konsultchefer, två män och en kvinna, från två olika bemanningsföretag. 

Det är alla i 30-årsåldern och har minst tre års erfarenhet vardera i tjänsten som konsultchef 

inom industrisektorn. Vi intervjuade två kontakter till två av konsultcheferna på olika 

kundföretag inom produktionsindustrin. De är män i 30-40 års åldern och har erfarenhet av att 

jobba med bemanningsföretag i minst tre år vardera. Vår förförståelse ligger till grund för 

valet att intervjua personer som jobbar inom industrisektorn. Under vår tid på 

bemanningsföretagen kunde vi se att företag inom industrisektorn utgjorde en stor del av 

bemanningsföretagen kunder samt att de ofta hyrde in ett flertal konsulter samtidigt.  

 

Det är viktigt att anonymisera intervjumaterialet så personerna inte kan igenkännas 

(Widerberg, 2002:121). I redovisningen av empirin kodade vi om våra intervjupersoner till 

konsultchef 1 (KC1), konsultchef 2 (KC2), konsultchef 3 (KC3) samt kundföretag 1 (KF1), 

kundföretag 2 (KF2) osv. Vi valde att numrera konsultcheferna med 1, 2 och 3 samt 

kundföretagen med 1 och 2 för att läsaren ska få en uppfattning om likheter och olikheter 

mellan intervjupersonerna samt visa att vi använt alla intervjupersonerna i redovisningen av 

empirin.  

3.3.2 Intervjusituationen 

Vi valde att hålla intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats. På så sätt ville vi få dem att 

känna sig mer bekväma och ”hemma” i miljön så de kunde slappna av och fokusera på 

intervjun. Även innan intervjuns start gjorde vi en orientering (Kvale, 2009:144) där vi 

definierade intervjusituationen för intervjupersonen, berättar kort om syftet, att de skulle vara 

anonyma i undersökningen, att informationen de gav oss skulle komma att hanteras 
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konfidentiellt, att deras deltagande var frivilligt, att de fick avbryta intervjun när de ville samt 

undrade om de hade några frågor innan intervjun började. Detta för att de skulle känna sig 

lugna och våga öppna upp sig under intervjun. Vi bad även om tillåtelse att banda intervjun, 

vilket vi fick av samtliga intervjupersoner, vidare erbjöd vi dem att få läsa igenom 

transkriberingen för godkännande. Att låta den intervjuade ta del av utskriften kan vara bra för 

att få en bekräftelse om att det som sades i intervjun verkligen var det som avsågs 

(Denscombe, 2009:266). Vi kontrollerade alltid innan att bandinspelningarna fungerade och 

vi spelade alltid in med två olika bandinspelningar för att säkra vår information ifall den ena 

skulle gå sönder eller sluta spela in.  

 

Vi har använt oss av semi- strukturerade intervjuer som innebär att intervjuarna har arbetat 

fram en lista med ämnen, en intervjuguide, som ska behandlas, men är flexibla med 

ordningsföljden och låter den intervjuade utveckla sina synpunkter och prata fritt om ämnena 

som intervjuaren tar upp (Denscombe, 2009:234). Vi ville få igång ett samtal med den 

intervjuade och detta blev enklare när vi inte höll oss till intervjuguidens ordning. Däremot 

fick vi gå tillbaka till vissa ämnen för att få svar på alla frågor.   

 

I intervjuerna använde vi oss trattekniken (Hartman, 2004:281). Vi började samtalet allmänt 

och avslappnat så att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och bekväma i vårt sällskap. 

Vi bad dem berätta om sin bakgrund och allmänt om arbetsplatsen, sedan gick vi in mer på 

djupet och mer specifika frågor. I slutet av intervjuerna, som alla var minst en timme långa, 

kompletterades den inledande orienteringen inför intervjun med en uppföljning (Kvale, 

2009:144) där vi frågade om det var något mer intervjupersonerna ville tillägga, hur de 

upplevde intervjun och tackade sedan så mycket för att de ställde upp med sina åsikter och sin 

tid för oss. 

3.4 Analys av intervjuerna 

Efter intervjuerna transkriberade vi alla bandinspelningar. Det var inga problem med att höra 

vad som sades på intervjuerna. Däremot uppkom vid ett antal tillfällen att intervjupersonerna 

inte talade i fullständiga och avslutande satser. Forskaren är oftast tvungen att snygga till 

rådata och ge talet en meningsbyggnad för att läsaren ska förstå ordföljden (Denscombe, 

2009:262). Vi fick skriva om meningarna och lägga till vissa ord för att texten skulle bli mer 

begripligt i skriftlig form. Under transkriberingen var vi noga med att återge citat och utdrag 

så ordagrant vi kunde för att senare i redovisningen kunna illustrera med citat. Vi gav våra 

intervjupersoner fingerade namn för att garantera anonymiteten och så att den citerades 

identitet skyddas.  

 

När transkriberingen av alla intervjuerna var klara började vi läsa och söka beskrivningar som 

liknade eller skiljde sig från varandra samt undersöka hur vi skulle kunna förstå vårt material 

med tidigare forskning och teorier för att skapa teman. Forskaren kan hysa större tillit till ett 

återkommande tema i intervjuerna, än till en idé/fråga som härstammar från ett enskilt uttal 

(Denscombe, 2009:267). I analysförfarandet av intervjuerna har vi inspirerats av de teman 

från intervjuguiden som arbetades fram innan datainsamlingen. Vissa teman har kommit att 

ändrats och förnyas när empirin utvecklat stöd för områden som inledningsvis inte ägnats 

fokus på från början. Till exempel kom fokus att ligga på kundföretagets och konsultchefens 

relation som kund och leverantör, något vi inte inriktade oss på från början. Analysen som 

används i denna uppsats påminner om ett empirinära förhållningssätt, vilket menas att teman 

hämtas från det empiriska materialet, med inslag av ett teorinära analysförfarande. En 
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kombination av dessa två analysförfaranden kan vara att föredra att använda sig av för att inte 

låta sig begränsas i analysen av teorier kring forskningsområdet (Widerberg, 2002:144-145). 

Tematiseringen kom därmed att utgöras dels av empirin, men då vi under undersökningen 

samtidigt läst på teorier och tidigare forskning för att ha idéer, utbyte samt en 

tolkningsbakgrund kunde vi även finna teman med hjälp av dessa teorier och tidigare 

forskning. De teman som framkom var: Relationen utvecklas och faktorer som kan påverka 

relationen, Relationen ur ledarskapsperspektivet samt Relationen ur kund och 

leverantörsperspektivet. Empirin inom temana kan i vissa fall gå över gränserna och infinna 

sig i flera teman. 

3.5 Etik 

Denna undersökning utgår från ett antal forskningsetiska principer. Kvale (2009:84) menar att 

informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser är de tre främsta etiska riktlinjer som 

är väsentliga inom forskning av människor. I första telefonsamtalet med intervjupersonerna 

berättade vi vårt syfte samt att vi tog hänsyn till de etiska riktlinjerna att i uppsatsen inte 

nämna namn på intervjupersoner eller företaget, att allt de sa skulle komma att behandlas 

konfidentiellt, att intervjuerna var frivilliga och de fick avbryta intervjun när de ville samt att 

de skulle få möjlighet att läsa och godkänna intervju innan den togs med i uppsatsen. Syftet 

och de etiska riktlinjerna upprepades i de mejl vi skicka ut till intervjupersonerna för att 

bekräfta intervjun samt att intervjupersonerna informerades om detta ytterligare en gång innan 

intervjun startade. Empirin som intervjuerna genererat har behandlats på ett konfidentiellt sätt. 

Endast vi som författare till undersökningen har tagit del av inspelad dokumentation. För att 

det inte ska innebära några konsekvenser för intervjupersonerna att medverkandet i 

undersökningen har vi anonymiserat uttalanden så långt som möjligt. Riskerna för 

identifiering eller att någon av intervjupersonerna skulle komma till skada ser vi som 

minimala då vi redovisar intervjumaterialet tematiskt. 

3.6 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod valdes i denna undersökning för att vi vill studera och öka förståelsen för hur 

relationen och ledarskapet mellan bemanningsföretagens konsultchefer och deras 

kontaktpersoner vid kundföretaget ser ut. Vi ville ha en flexibilitet i vår undersökning där vi 

kunde växla mellan empirin och teoretiska utgångspunkter där vi kunde vara mottagliga för 

nya infallsvinklar för vad som kunde ske under undersökningens tid, men samtidigt läsa på 

teorier och tidigare forskning för att ha idéer, utbyte samt en tolkningsbakgrund under 

undersökningen. Därför ansåg vi att en kvalitativ metod där forskaren börjar i empirin, samlar 

in data samtidigt som begrepp formuleras i form av hypoteser eller teorier (Backman, 

2008:54, 56) var det bäst lämpad för vår undersökning. 

 

Anledningen till att vi valde intervjuer var för att vi ville få deras subjektiva åsikter och tankar 

om upplevelser och händelser kring relationen mellan konsultchefen och kundföretaget. 

Tankarna fanns om att vi skulle observera en konsultchef under en dag när denne besöker 

kundföretag för att få uppleva hur deras relation ser ut när de samtalar och agerar med 

varandra. Dock kände vi att det kan vara svårt att fånga den rätta miljön och relation mellan 

de båda under bara ett möte. Det hade nog krävts flera observationer med de olika 

konsultcheferna och deras kundkontakter för att kunna få ut något relevant resultat.  
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Vår tanke var att intervjua tre konsultchefer och tre kundföretag till konsultcheferna. På grund 

av att ena konsultchefen inte kände att han eller hon kunde rekommendera någon av sina 

kunder till oss att intervjua, så blev det endast att vi intervjuade två kundföretag. Vi vet att det 

fanns en risk med att be konsultcheferna rekommendera kontakter på kundföretag att intervjua 

så vi försökte öppna för en annan väg genom att fråga ett av kundföretagen om de kunde 

rekommendera ett tredje kundföretag som hyrde in personal för att bryta kedjan. Tyvärr gick 

inte det att lösa och detta förstår vi kan ha påverkat vår redovisning av empirin. Genom att 

intervjua lika många konsultchefer som kundföretag kunde vi fått ett mer rättvist perspektiv 

av de båda parternas perspektiv och subjektiva upplevelser kring relationen med varandra. 

Möjligheten kvarstår att ytterligare intervjuer kunnat generera ny information. Dock anser vi 

oss ha fått bra förståelse över hur de båda kundföretagen upplevde relationen som stämde 

överens med varandra och som kunde användas som motpart till konsultcheferna. 

 

Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval när vi valde ut konsultcheferna som 

intervjupersonerna samt ett snöbollsurval där konsultcheferna fick rekommendera 

kundföretag för oss att kontakta. Vår tanke var att det var ett bra sätt att få kontakt med 

företag då tiden för undersökningen var begränsad. Sedan var avsikten att intervjupersonerna 

skulle känna sig bekväma med oss sedan innan och på så sätt våga berätta mer öppet om de 

svårigheter och möjligheter de ser i sitt ledarskap. Använder man sig av vänner och 

arbetskamrater kan det vara så att de har många gemensamma drag, som inte återfinns i hela 

populationen (Hartman, 2004:243). Den risken försökte vi minska genom att intervjua tre 

konsultchefer på tre olika kontor och två olika bemanningsföretag samt att vi intervjuade två 

män och en kvinna. När det kommer till kundföretag är vi medvetna att konsultcheferna kan 

ha föreslagit kundföretag där de har goda kontakter och inga större svårigheter har uppstått. 

Därför försökte vi gå mer på djupet när det kom till svårigheter, konflikter och inflytande i de 

intervjuerna.  

 

I redovisningen av empirin har vi valt att presentera konsultcheferna och kontakterna på 

kundföretagen som två representativa parter. Dels av etiska aspekter då intervjupersonerna i 

den mån det går inte ska kunna utläsas, men även, som Hartman skriver så handlar kvalitativ 

metod om att förstå den livsvärld människor har och hur människan upplever sin situation och 

sin omgivning, inte vad den enskilda individen gör (2004:273). Vi kunde se liknande 

tendenser i konsultchefernas tänkande samt i kontakterna på kundföretagens tänkande. 

 

När forskning görs av det kvalitativa slaget och i mindre enheter krävs ett angreppssätt kallat 

överförbarhet. Det handlar om i vilken mån forskningens läsare anser att det särskilt studerade 

fallet i undersökningen går att tillämpa på andra jämförbara fall och i vilken utsträckning 

informationen skulle kunna överföras till andra fall (Denscombe, 2009:382). Eftersom vår 

studie endast består av ett fåtal intervjuer anser vi att undersökningen inte går att generalisera 

då generalisering kräver ett större antal undersökningar (Kvale, 2009: 281). Vår avsikt har 

alltså inte varit att göra en statistisk generalisering, men vi anser att resultatet från 

undersökningen till viss mån skulle kunna överföras till liknande situationer vid forskning om 

relationen och delat ledarskap mellan konsultchefen på ett bemanningsföretag och 

konsultchefens kontaktperson på kundföretaget, som en teoretisk generalisering. 
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4. Redovisning av empirimaterialet 

Nedan presenteras utvalda delar av vad som kommit fram under våra intervjuer med 

konsultchefen och kundkontakterna på kundföretagen. I redovisningen av empiri utgår vi från 

tre teman: Relationens utveckling och faktorer som kan påverka relationen, Relationen ur 

ledarskapsperspektivet och Relationen ur kund leverantörsperspektivet. I redovisningen 

kommer citat presenteras från intervjupersonerna. Vid refereringen till citaten har vi förkortat 

konsultchef med KC och kundföretag som KF 

4.1 Relationens utveckling och faktorer som kan 

påverka relationen 

I detta avsnitt kommer vi att presentera relationens utveckling mellan konsultchefen och 

kontakten i kundföretaget. Sedan presenteras faktorer som kan påverka hur relationen kan se 

ut. Dessa faktorer är personlighet, längden på uthyrning samt volymen på antalet konsulter.  

 

Relationen mellan konsultchefen och konsultchefens kontakt på kundföretaget börjar byggas 

upp då bemanningsföretaget säljer in sina tjänster till kunderna i form av uthyrning av 

personal vid exempelvis arbetstoppar eller sjukdom. De båda parterna (konsultcheferna och 

kunderna) menar att relationens utformning beror på vart i tidsprocessen de befinner sig. Är 

relationen ny, eller håller på att skapas, är relationen parterna emellan inte lika stark som vid 

en redan etablerad relation, som löpt över en tid. Konsultcheferna berättar att de ofta är med 

bemanningsföretagets säljare eller kundansvarig från bemanningsföretaget redan vid 

etableringen av relationen. De menar att detta är en viktig del för att kundföretagen ska kunna 

få ett förtroende för konsultchefen. När de är inne i säljstadiet har konsultcheferna inte mycket 

inflytande i relationen. Konsultcheferna upplever att de i början av relationen måste visa 

kunderna vad de kan leverera (t.ex. bra personer till uthyrningen), först efter det kan den 

riktiga relationen byggas upp. Inflytandet är något som växer med tiden. När konsultcheferna 

har börjar leverera till kunderna ökar deras inflytande och de vågar säga till mer och ta mer 

ansvar i relationen. En av konsultcheferna menar ”att när man får chansen att visa vad man 

går för gäller det också att visa vem man är”.  

 

”Till stor del när man fått chansen att visa vad man går för, gäller det att vara färgglad och 

inte någon nickedocka, genom att säga emot ibland och vågar diskutera saker och ting [och] 

inte vara färglös.” KC 1 

 

Även kundföretagen tycker att de har större respekt för en konsultchef som vågar säga ifrån 

och komma med förslag vid rätt tillfällen. De uppfattar det inte som att konsultchefen lägger 

sig tidigare i diskussion på grund av rädslan att förlora kunden. 

 

”Vi har så pass bra dialog, så absolut inte. [Han] försöker förebygga mycket och han är 

ifrågasättande också, det tycker jag är bra. Det är viktigt att konsultchefen får feedback…” 

KF 1 

 

Vad gäller hur personligheten påverkar relationerna mellan kundföretagen och 

konsultcheferna anser konsultcheferna att dessa ser olika ut beroende på kundkontaktens 

personlighet. De menar att kundkontaktens personlighet styr relationens utformning. 

Personlighet i denna undersökning syftar till hur formell eller informell kontakt 
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konsultcheferna och kundföretagen har med varandra. En konsultchef berättade att det inte 

behöver handla om hur länge de känt kunderna utan att de till största del är kundernas 

personlighet och hur de önskar att ha kontakt med leverantörerna som styr relationen. Vissa 

kunder är väldigt glada för att ha en relation med konsultcheferna och ser det som en ”skön” 

sak att prata med någon utomstående, medan andra kunder inte önskar att ha en relation 

överhuvudtaget. Konsultcheferna uppfattar vissa kunder som en vän som konsultcheferna kan 

besöka på väg till jobbet för att ta en kaffe och småprata lite med om fotboll och annat. Med 

andra kunder upplever konsultcheferna att de måste anpassa sig mer efter kunderna och 

förbereda mötet noggrant innan de kommer dit. Konsultcheferna nämner att de får passa sig 

för vad de säger och vågar inte alltid skämta med kunderna. Samtidigt menar kundkontakterna 

i kundföretagen att även konsultchefens personlighet kan spela roll för hur relationen ser ut. 

De nämner att vissa konsultchefer inte är intresserade av att snacka skit utan är mer strikta och 

där föredrar kunden konsultchefen som inte är så strikt.  

 

”Det kan vara väldigt strikt eller fritt.” KC 1 

 

”Det är ju ett socialt spel. Om det är bestämt att en konsultchef ska komma på besök en gång 

i månaden så ska de komma även om man inte har några ärendet. Bara för att stämma av och 

dricka lite kaffe och prata lite skit. Det är ju det som är viktigt.” KF 2 

 

Vidare menar konsultcheferna att om kunden har för avsikt att hyra in personal strategiskt 

under en längre tid och/eller eventuellt kan anställa konsulterna själva sen, lägger de överlag 

ner en helt annan energi på konsulterna. I sådana situationer kan kunderna bli mer måna om 

konsulternas välmående och trivsel. Kunderna kan i sådana situationer ta mer ansvar för att 

konsulterna ska känna sig trygg på arbetsplatsen. I dessa fallen kan de också ta på sig 

arbetsuppgifter som inte ligger inom deras ramar, som utvecklingssamtal och feedback. Men 

då kundföretagen har för avsikt att hyra in personal under en kort tid upplevs inte detta 

engagemang för konsulterna på samma sätt, och konsultcheferna får mer att göra.    

 

”Detta är ju väldigt situationsanpassat, om kunden hyr strategiskt och långsiktigt tar de 

också till nittio procent rent mer ansvar rent chefsmässigt. Medan om de hyr in kortare och 

tidsbegränsat så i nittio procent av fallen lämpar de över väldigt mycket mer på mig.” KC 3 

 

Ju större volymen är på konsulter desto mer kan konsultchefen och kundkontakten dela på 

ansvaret för konsulterna. Vid stora projekt, då man hyr ut fler konsulter under en längre tid, 

kan konsultchefen få vara med och lägga schema, samt delta i det dagliga arbetet på ett annat 

sätt. De upplever att utbytet och delat ledarskap blir mer tydligt i sådana situationer, då man 

pratar mer gemensamt. Konsultcheferna menar att när man pratar om kunder som hyr in färre 

personer, finns inte alltid behovet från kunden på samma sätt. Även kunderna ser att man 

delar mer på arbetsuppgifterna när man är en stor kund. KF 1 berättar att de ibland kan gå ut 

och berömma konsulterna eller säga till dem att de får skärpa till sig, trots att de egentligen 

ska lägga över det ansvaret på konsultchefen.  

 

”Man kan gå upp och sträcka upp en konsult och så, men det är ju inte mitt jobb, det är 

konsultchefens. Då ska jag egentligen bara lyfta luren.” KF 1 



 

22 

 

4.2 Relationen ur ledarskapsperspektivet  

I detta avsnitt presenteras först hur intervjupersonerna ser på ansvarsfördelningen i relationen 

mellan konsultchef och kontakten i kundföretaget. Sedan tas problematiken med ledarskap 

över interorganisatoriska gränser upp och till sist beskrivs hur intervjupersonerna ser på 

utbytet med varandra 

 

När vi pratar om ledarskapet som sker mellan konsultchefen och kundansvarig på 

kundföretaget har de olika ansvarsfördelningar. Personalansvaret ligger, enligt 

intervjupersonerna, inom konsultchefens ansvar, och arbetsdelningen på kundföretagets 

ansvar. Samtidigt så finns det mer konkreta ansvar som konsultcheferna och kundföretagen 

anser att den andre borde ta. 

 

”Ansvaret är ju att de ska skicka rätt kompetens. Definitivt, nummer ett. Och sen att de 

uppfyller de åtaganden de tar sig an. Lovar de någonting så vill ja att de ska vara så. Vill jag 

ha en gubbe på måndag, vill jag inte se honom på tisdag.” KF 1 

 

”Kundens ansvarsområde? Att de ser och hör konsulterna och att konsulterna får ett 

förtroende för kunden så att de kan ta det dagliga med dem. Jag vill att de skapar trygghet för 

konsulterna, att de har det bra.” KC 2 

 

De tycker att fördelen med den ansvarsfördelning som finns med personalansvar och 

arbetsfördelning är att man gör det jobbet man är bra på att utföra. Konsultcheferna tar hand 

om personalen och kundföretaget som hyr in personal har hand om arbetsfördelningen inom 

sitt område. 

 

”Vi har ju ansvaret för konsulten, och kunden har ju ansvar för arbetsfördelningen, jag kan 

ju inte tillräckligt mycket om till exempel gummiindustrin för att vara arbetsledare inom 

denna verksamhet utan jag har ju arbetsgivaransvaret. Jag anställer, avskedar och samtalar 

med konsulterna. Kunderna är bättre lämpade för konsulternas dagliga basis. Det har inte 

jag. Rätt person gör rätt sak.” KC 3 

 

Det som uppkommer som ett problem under intervjuerna med denna delning handlar om att 

konsultcheferna ser svårigheter i att de utför sitt ledarskap på avstånd. De är sällan närvarande 

vid konsultens arbetsplats, och kan därmed inte genomföra de ”angivelser och insatser” som 

man kan göra som en personalchef på plats. Både kundföretagen och konsultcheferna nämner 

svårigheterna med att konsultcheferna alltid får andrahandsinformation. Med 

andrahandsinformation avser intervjupersonerna den information som kundföretaget eller 

konsulten ger till konsultchefen när en situation skett på kundföretaget då konsultchefen inte 

varit närvarande. Konsultcheferna berättar att när de hamnar i situationer där en konflikt 

uppstått och att de får andrahandsinformation, försöker de att samla in så mycket information 

som möjligt från alla inblandade parter, för att sedan skaffa sig en egen uppfattning om av vad 

som hänt.  

 

Både konsultcheferna och kontakterna på kundföretaget menar att det finns fördelar med att 

ha ett, som liknar, delat ledarskap och ser att de kan finna utbyten av varandra som leder till 

lärande och delad kunskap. Både kundföretagen och konsultcheferna menar att de kan bolla 

problem med varandra.  
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”Vi kan utveckla varandra, hur gör du där? För de har ju ansvar för sina [anställda]. Man 

kan ju ta hjälp av varandra överallt, kring allt även fast det är en kund.” KC 1 

 

Samtidigt menar konsultcheferna att detta utbyte med varandra skiljer sig från kund till kund. 

Liksom i relationen nämner parterna även att utbytet i ledarskapet handlar om personlighet. 

Har de en öppen relation till varandra vidgas också utbytet med varandra. Det upplevs då mer 

naturligt att också bolla personalrelaterade frågor med varandra, än om de inte har en bra 

relation till varandra. Även kunderna anser att utbytet och lärandet med konsultcheferna kan 

skiljas åt beroende på hur bra relation de har med varandra 

 

Det som kom fram i intervjuerna om ledarskapet mellan konsultcheferna och kundföretagen, 

enligt konsultcheferna, var att kunden kan befinna sig i ett delat ledarskap med konsultchefen, 

men samtidigt kan konsultchefen befinna sig i ett delat ledarskap med 10-40 kunder. 

Konsultcheferna menar att det är något kunderna kan ha svårt att förstå och att kunden alltid 

vill vara högst prioriterad. Samtidigt vill dock konsultcheferna få kundkontakterna att tro sig 

vara i ett ”exklusivt” delat ledarskap, detta för att behålla den nöjda kunden. Kundföretagen 

betonade dock inte konsultchefens relation med flera kundföretag som något problem i sin 

relation till konsultchefen. 

 

”Man måste få varje kund att känna sig unik. Man kan inte säga att man är stressad och ska 

vidare till nästa kund, utan då brukar jag typ säga att jag ska till frisören eller nått. Det är en 

liten otrohetsaffär, man vill att alla ska känna sig lika uppmärksammade […]Det kan vara 

lite känsligt för kunderna tror jag iallafall, så jag säger aldrig att jag ska till en annan kund. 

Det är viktigt att de känner sig utvalda och så kan man inte säga att man gör likadant med 

andra. Inget vet att de bara får fem procent var.” KC 3 

4.3 Relationen ur kund och leverantörsperspektivet 

I detta kapitel presenterar vi först hur kund- leverantörsrelationen ser ut mellan konsultchef 

och kontakt i kundföretag. Sedan beskrivs hur prioritering mellan kund och konsult kan se ut 

för konsultchefen. Efter det behandlas hur intervjupersonerna ser på konkurrens mellan 

bemanningsföretag och till sist hur avbrott i relationen mellan konsultchef och kund kan ske. 

 

Alla konsultchefer som vi intervjuade påpekade att de har en kund och leverantörsrelation 

och att det i denna relation många gånger ligger till fördel för kundföretaget. Kunden utformar 

relationen som konsultcheferna anpassar sig efter. Konsultcheferna försöker hela tiden vara 

kundföretagen till lags, och kan ibland uppleva att man får ”gå på tå” för att inte ”trampa 

någon på tårna”. Konsultcheferna gör allt de kan för att behålla sina kunder, eller som en 

konsultchef kallade dem, ”sina inkomstkällor”. Konsultcheferna berättade att de kan uppleva 

att om dem lovar kunderna något så gör de allt i sin makt för att kunderna ska få det som de 

har beställt. Det handlar om att kunderna är de som bestämmer i relationen de två parterna 

emellan. KC 2 berättar att deras jobb ska vara från klockan 8 – 17, men så är inte fallet. 

Kunderna kan ringa till konsultcheferna klockan 22.00 och säga att de behöver konsulter 

dagen efter. Konsultcheferna anser inte att det är något fel att relationen är uppbyggd på detta 

vis eftersom de är medvetna om att de är till för att underlätta för kundföretagens verksamhet. 

Då bemanningsföretaget är en leverantör är det mer ett givande från deras sida än från 

kundernas sida. Kunderna menar att de uppskattar denna tillgänglighet och ser det som en god 

service anda. Kunderna kan även se sitt inflytande över bemanningsföretaget som väldigt 

stort.  
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”Med tanke på att vi omsätter väldigt mycket pengar. Vi är väldigt viktiga för 

bemanningsföretaget.[…] Ringer jag så ska det prioriteras. Annars väljer vi en annan 

leverantör.” KF 1 

 

”Jag vill att när kundföretagen ska hyra in personal att de ska tänka på mig, inget annat 

bemanningsföretag.[…] Säger jag att en person ska vara där klockan åtta då slår jag knut på 

mig att han ska vara där.” KC 2 

 

I relationen mellan konsultchefen och kundkontakten på kundföretaget är det inte helt 

ovanligt att det uppkommer en situation då kunden inte är nöjd med konsulten. Kunden har då 

rätt att ”reklamera” tjänsten (inhyrd arbetskraft) den köpt. Konsultcheferna menar att de inte 

kan tvinga kunderna att ha vissa konsulter om de inte är nöjda. Då får de försöka få konsulten 

att förstå att det inte är värt att ta den fajten med kunden. De lyssnar på konsulten, men alla 

nämnde vid intervjun att det oftast blir kundens version som konsultchefen väljer. 

Konsultcheferna menar att det är viktigt att agera snabbt i dessa situationer. Om kunden ringer 

och har problem försöker konsultcheferna lösa det på bästa sätt, för kundens skull. Samtidigt 

menar kunderna att det bara är för dem att lyfta på luren till konsultcheferna och säga vad de 

tycker. Kunderna menar att om de vill bli av med en konsult så blir det oftast som de önskar.  

 

”Det är ju en tjänst vi betalar för, så då måste jag kunna säga om jag tycker något är fel.”  

KF 1 

 

”Du kan inte ha välgörenhet mot en konsultchef om konsulten inte fungerar. Om min personal 

inte fungerar med en konsult så kan jag inte ha kvar den, för då fungerar inte min 

verksamhet.” KF 2 

 

Genom att kunden har ett så pass stort inflytande i relationen kan detta ibland påverka 

konsultchefens relation till konsulterna. Konsultcheferna menar att det inte handlar om ta 

varken kundens eller konsultens parti utan att det snarare handlar om att kunden är den som 

har sista ordet i relationen många gånger. Konsultcheferna menar att deras anställda är oerhört 

viktiga personer, och speciellt eftersom de är själva reklampelaren för bemanningsföretaget. 

Alla kunder värderar inte personerna (de uthyrda konsulterna) så högt som konsultcheferna 

önskar utan att kunden bara ser ”varan” som de köpt. Konsultcheferna berättar att de försöker 

prioritera båda sina kunder och sina konsulter: 

 

”Självklart prioriterar jag konsulten, i det enskilda fallen. Men att prioritera konsulten är väl 

att ta bort konsulten från det företaget om det är så illa. Då kan du fortfarande ha kvar den 

kunden och försöka göra något bra med kunden.” KC 1 

 

”Jag måste prioritera kunden för jag vill ha kunden kvar. Måste prioritera medarbetaren för 

är han missnöjd säger han det till hundra andra och då är det ingen som vill bli anställd av 

mig.” KC 2 

 

”Strategiskt prioriterar jag kunderna. Men vid konflikt måste jag lyssna på mina konsulter. 

Sedan är det ju så att kunden har rätt.” KC 3 

 

Kunderna utryckte sig såhär på frågan: hur upplever du att konsultcheferna prioriterar 

gällande kund och konsult?:  
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”De går ju aldrig att gå emot kunden, då väljer du hellre kunden. Alltså deras värld ser ju ut 

så. Annars kommer de tappa affären. Det är en jätte svår situation de står inför. Man vill 

gärna tro att man prioriterar konsulten. Kunden ger en pengar och lönen. Även om man 

försöker vara lyhörd så är det svårt.” KF 1 

 

En konsultchef berättade också under intervjusituationen att han eller hon tycker att 

bemanningsföretaget ofta kan lägga sig för kundens vinning. Han eller hon hade varit med om 

en situation där kundföretaget krävde pengar från bemanningsföretaget som konsultchefen 

inte tyckte de skulle ha. Han eller hon gick vidare med ärendet till sin kontorschef som valde 

att betala ut summan till kunden istället för att föra en diskussion kring vad som var rätt. 

Genom att vara hård mot kunden ansåg kontorschefen att detta kunde äventyra relationen och 

valde då att betala för att behålla samarbetet. I sådana situationer tycker konsultchefen att 

bemanningsföretaget ofta kan vara lite mesiga för kundens räkning.  

 

Konsultcheferna upplever att konkurrensen mellan olika bemanningsföretag har ökat. Detta då 

det i dag finns fler till antalet. Därför måste konsultcheferna ännu mer tänka på sin kund – 

leverantörsrelation. Ofta får konsultcheferna höra att ”om du inte klarar av det så kan de alltid 

ringa nästa på listan” eller ”här är många som knackar på dörren”. Konsultcheferna upplever 

inte att kunderna döljer att de kontaktat andra bemanningsföretag, vilket kundföretagen också 

bekräftar. Kunderna menar att det bara är bra att prata öppet om konkurrensen då det skärper 

de bemanningsföretag man jobbar med. En av kundkontakterna i ett kundföretag berättade för 

oss att varje år ber de alla bemanningsföretag som vill komma in hos kunden att lämna ett 

offert förslag.   

 

”Man ska inte ha alla sina ägg i samma korg, jag ser det mer som att konkurrens skärper 

bemanningsföretag […] Man har haft konsulter ute ett par månader, men sen händer det 

inget. Man slappnar av lite, sen får man en ny förfrågan, man blir lite bekväm är det rätta 

ordet”. KF 1 

 

”Efter ett tag blir de [konsultcheferna] bekväma och ser sig som en självklar kund då måste 

du väcka dem lite lagom och det gör du genom att låta dem tappa lite av sitt marknadsvärde 

så ser du om dom svarar eller inte.” KF 2 

 

Dock menar konsultcheferna att denna konkurrens inte alltid är positivt för kundföretagen. 

Genom konkurrensen kan kunderna förlora den flexibilitet och det samarbetet som 

konsultcheferna kan erbjuda kunderna. Konsultcheferna kan uppleva att tiden inte alltid finns 

för att utföra sina arbetsuppgifter lika noggrant på grund av konkurrensen.  

 

”Då får man vara kaxig, de kan aldrig konkurrera ut mig, bara testa ni […]Men de 

[kundföretagen] kan höra av sig och säga: jag tycker ni ska pressa priset, vi har fått en offert 

därifrån, men då får de ju inte min flexibilitet där du kan inte ringa mig då tjugofyra timmar 

om dygnet.” KC 2 

 

”Jag gillar inte riktigt det. Jag vill ha samarbetet. Att vi samarbetar fram och förstå varandra 

så gott det bara går, men självklart så är det affärer och det är pengar så får man lyfta in det 

också och smaka på det. Men jag gillar det inte. Det kan vara så att man stressar fram en fel 

person, det är baksidan.” KC 1 

 

När det kommer till att avbryta relationen mellan bemanningsföretaget och kundföretaget är 

det oftast kundföretaget som tar detta initiativet. Kunderna berättar att detta främst sker om 
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bemanningsföretaget inte kunnat leverera rätt personal med rätt kompetens till företaget. De 

menar att de hellre betalar mer för tjänsten och får det dem betalar för än att betala mindre och 

inte är nöjda. När det kommer till bemanningsföretagets anledning till avbrott i relationen kan 

det handla om att kunden har en så pass dålig arbetsmiljö som skulle kunna skada 

konsulterna. Dock nämner de även en annan viktigt faktor för att samarbetat ska avbrytas, 

volymen. Om det är en stor kund väljer inte alltid konsultcheferna att avsluta samarbetet. En 

konsultchef berättar om ett kundföretag där chefen var så otrevlig att han fick en konsult 

sjukskriven, men på grund av att kundföretaget hyrde in så många konsulter från 

bemanningsföretaget så valde de att fortsätta samarbetet. Även kunderna upplever att 

konsultcheferna prioriterar kunderna vid kontinuerligt samarbete i större uträckning. 

4.4 Sammanfattning  

Relationen mellan konsultchefen och kundkontakten på kundföretaget börjar byggas upp då 

bemanningsföretaget säljer in tjänster till kunden. Hur relationen ser ut beror på vart i 

processen de befinner sig. Konsultcheferna upplever att de i början av relationen har ett litet 

inflytande i relationen, men att inflytandet i takt med att konsultchefen börjar leverera växer 

sig starkare. Om kunden är formell eller informell är en viktig faktor för hur relationen 

utvecklas. Konsultcheferna menar att de antingen kan vara en väldigt fri relation där de kan 

”dricka kaffe och prata skit” eller strikt relation där konsultchefen måste planera och vara 

förberedd för varje möte med kunden. Vidare kan volymen av konsulter och längden på 

inhyrningen av konsulter påverka relationen. Hyr kunderna in många konsulter, eller om 

kunden har hyr in konsulter under en längre period eller strategiskt för att sen anställa dom 

själva, kan kunderna ta på sig mer ansvar för konsulterna. När så är fallet upplevs det från 

både konsultcheferna och kunderna på kundföretagen att de mer delar på ansvaret för 

konsulterna.  

 

I relationen mellan konsultchefen och kunden på kundföretaget finns en klar 

arbetsuppdelning, där konsultchefen ansvarar för personalansvaret gällande konsulterna, och 

kunderna ansvarar för arbetsfördelningen av konsulterna. Denna uppdelning upplevs som bra 

från båda parterna då de ansvara för det arbetsområde de har kompetens inom. Problemet som 

uppkommer med denna arbetsfördelning är att konsultchefen aldrig är närvarande på sina 

anställdas arbetsplats, och då får andrahandsinformation om problem uppstår. De kan dock se 

att det sker en form av delat ledarskap emellan dem. Beroende på om relationen mellan 

konsultchefen och kontakten i kundföretaget är formell eller informell kan utbytet mellan de 

två ledarna se olika ut. Även faktorer som volym och längd på uthyrningen av konsulter kan 

påverka utbytet och lärandet mellan konsultchefen och kunden. Vad som kom fram kring 

parternas delade ledarskap var är att kunden bara har detta delade ledarskap med en 

konsultchef, medan konsultchefen har det med nästan alla sina kunder, som kan vara upp till 

40 i antalet.  

 

I kund- leverantörsrelationen upplever konsultcheferna att de många gånger måste anpassa sig 

efter kundens önskemål. Genom kundens inflytande i relationen kan konsulten ibland komma 

i kläm. Konsultcheferna menar att de prioriterar konsulterna vid konflikter genom att flytta på 

konsulten för att kunna ha kvar kunden. Konsultcheferna får i dag tänka mer på just kund- 

leverantör relationen eftersom konkurrensen mellan olika bemanningsföretag har ökat. 

Kunderna upplever att denna konkurrens är bra eftersom det gör att de bemanningsföretag de 

använder sig av får anstränga sig mer.  
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Relationen mellan konsultchefen och kunden på kundföretaget kan avbrytas av olika 

anledningar. Initiativet kan tas från båda parterna, men oftast är det kundföretaget som väljer 

att avbryta samarbetet till exempel när bemanningsföretaget inte kan leverera den kompetens 

kunden önskar. När konsultchefen väljer att avbryta relationen är volymen på antalet uthyra 

konsulter hos kundföretaget en avgörande faktor.  
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5. Analys 

I analysen kommer vi att analysera redovisningen av empiri med våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi utgår från samma teman som i redovisningen av empirin: Relationens 

utveckling och faktorer som kan påverka relationen, Relationen ur ledarskapsperspektivet 

samt Relationen ur kund och leverantörsperspektivet.  

5.1 Relationens utveckling och faktorer som kan 

påverka relationen 

I intervjuerna kom det fram att hur relationen ser ut mellan konsultcheferna och deras 

kontakter i kundföretagen kan bero på vilket stadium i relationen de är. Relationen börjar 

byggas upp då bemanningsföretaget säljer in sina tjänster till kundföretaget i form av 

uthyrning av personal. I början av relationen finns ett tydligt övertag hos kundföretaget. Det 

är upp till konsultchefen att leverera rätt personal till kundföretaget och för kundföretaget att 

godkänna personalen som hyrs in. Vi ser det som att bemanningsföretaget och kundföretaget 

tillsammans utgör ett socialt system i vilket det finns positioner. Positionerna i det sociala 

systemet blir tydliga med befattningsbeskrivningar om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. 

(Ritzer, 2007:73, Ahrne & Hedström, 1999:50). I det sociala systemet som bemanningsföretag 

och kundföretag utgör har konsultchefen och kontakten till konsultchefen på kundföretaget 

två olika positioner samt olika förväntningar på sina positioner. Konsultchefen förväntas i 

egenskap av sin position i bemanningsföretaget ta kontakt med kundföretaget för 

förhandlingar om personaluthyrning och ta hänsyn till vilka kvalifikationer konsulterna som 

hyrs ut ska ha. Konsultcheferna förväntas vara tillmötesgående med kundföretaget och skicka 

ut den personal kundföretaget har beställt. Kunderna förväntas i egenskap av sin position i 

kundföretaget berätta vilka kvalifikationer konsulterna som ska hyras in bör ha och kontakta 

konsultcheferna när de är missnöjda med en konsult som bemanningsföretaget skickat. Vidare 

ser vi det som att konsultcheferna och kontakterna i kundföretaget har i sina organisationer 

positionen som chefer på olika nivåer, men när det kommer till deras relation med varandra i 

ett interorganisatoriskt perspektiv så har kontakten i kundföretaget en högre positioner än 

konsultchefen. Skillnaden mellan dessa positioner kan vara mest märkbara i början av 

relationen, då de främst har en relation utifrån att kundföretaget köper en tjänst som 

bemanningsföretaget ska leverera.   

 

När relationen mellan konsultchefen och kontakten på kundföretaget börjar etableras kan 

deras positioner komma att ändras över tid, men som redovisningen av empirin visar kan detta 

bero på olika faktorer, som hur formell eller informell kontakten i kundföretaget är, 

tidsperspektivet på hur länge eller strategiskt kundföretaget ska hyra in konsulter och hur stor 

volymen är, det vill säga antalet konsulter som hyrs in av kundföretaget.  

 

När det kommer till hur formell eller informell kontakten är i relationen kan det förstås utifrån 

hur konsultchefen eller kunden agerar i sin position. Positioner säger något om platsen i 

sociala systems struktur medan begreppet roll syftar på hur personerna agerar och på så sätt 

levandegör positionerna de har (Ritzer, 2007:73). Kontakterna på kundföretagen kan i sin 

position levandegöra och agera olika gentemot konsultcheferna. Vissa kunder agerar mer 

avslappnat i sin position mot konsultchefen där utrymmer finns för att dricka kaffe och 

”snacka skit” medan andra kunder agerar mer strikt i positionen där konsultchefen måste de 

förbereda sig inför varje möte och måste ”passa sig för vad de säger”. En konsultchef 
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beskriver det som att ”det kan vara väldigt strikt eller fritt”. Intervjupersonerna beskriver att 

de behöver vara mer försiktiga i vissa kontakter och då blir gärna kontakterna mer formella. 

Andra gånger i mötet med andra kunder känner sig konsultcheferna friare och då talar de mer 

informellt med varandra. 

 

Som vi ser det kan kontakten i kundföretaget själv välja hur de vill agera i sin position 

gentemot konsultchefen, medan konsultchefen måste anpassa sig i sin position efter hur 

kunden vill agera. Konsultchefer kan liknas vid gränsöverbryggare då de formellt och 

informellt ansvarar för att upprätthålla kontraktet med kunderna och samverkar med sina 

kolleger i kundföretagens organisationer. Liksom i studien Swedish managers in TWA act as 

boundary spanners är konsultchefen tvungen att bygga hållbara relationer med kundföretagen 

och de är beroende av sin egen förmåga att förhandla då de inte kan utnyttja sin ställning eller 

status i hierarkin (Augustsson, Olofsdotter & Wolvén, 2010:7, 12). Redovisningen av empirin 

visar att oavsett om kunden är formell eller informell i sitt bemötande med konsultcheferna så 

anpassar sig konsultcheferna till den kontakt och relation som kontakten på kundföretaget vill 

ha. Konsultcheferna måste använda sig av en slags förhandling av sin uppfattning om hur de 

ska förhålla sig när de har kontakt med kundföretaget eftersom de i sin position som 

leverantör till kundföretaget har en position under kunden. Kundföretaget däremot kan välja 

bort ett bemanningsföretag eller en konsultchef för att denne varit för formell eller inte passat 

kundens uppfattning om hur de ska förhålla sig till varandra i deras relation. Vi kan se att 

konsultchefens position i det sociala systemet som han eller hon ingår i med kunden kan 

variera. När relationen är informell och parterna kan ”snacka skit” med varandra kan 

konsultchefens position ses vara mer jämställd kundens position än vid en formell relation där 

kunden har mer att säga till om i relation. Kundens position i hierarkin blir då högre än 

konsultchefens.   

 

I de relationer där konsultcheferna och kunderna är informella med varandra verkar det uppstå 

ett mer ömsesidigt utbyte som kan liknas med ett äkta dubbelkommando. Ett äkta 

dubbelkommando kännetecknas av att parterna är formellt jämställda, är själva ansvariga för 

varsitt område och att de måste vara överens innan beslut fattas (Lambert-Olsson, 2004:23). 

Jämställdhet ur ett interorganisatoriskt perspektiv kan vara svårt, speciellt i den relationen 

som konsultchefen och kontakten på kundföretaget har då det i grunden är en kund- 

leverantörsrelation. I en kund- leverantörsrelation tenderar en ojämställdhet att finnas då 

leverantören ska behaga kunden eftersom ”kunden har alltid rätt”. Men de kan uppnå en 

relation där respekt och ömsesidigt utbyte finns för varandra. I redovisningen av empirin 

beskrivs att när kundföretagen hyr in konsulter strategiskt under en längre period samt när 

kundföretaget hyr in ett större antal konsulter, tas ett större ansvar av kundföretaget. Kunderna 

kan i sådana situationer ta mer ansvar för att konsulterna ska känna sig trygga på arbetsplatsen 

samt ta på sig arbetsuppgifter som inte ligger inom deras ramar, som utvecklingssamtal och 

feedback. De upplever att utbytet och delat ledarskap blir mer tydligt i sådana situationer, då 

de pratar mer gemensamt. Även om de sitter på två olika organisationen kan ett större 

engagemang finnas hos kundföretaget som skapar en tätare kontakt med konsultchefen och 

när beslut ska tas diskuterar de ofta fram ett ömsesidigt beslut. I ett äkta dubbelkommando 

kan det ofta handla om att samordna relativt främmande intressen före ett gemensamt beslut 

(Lambert-Olsson, 2004:24). Vid beslut där konsultcheferna och kunderna är oense och 

främmande intressen ska samordnas kan det ses att både konsultcheferna och kontakterna i 

kundföretaget i ett ömsesidigt utbyte uppskattar att diskutera och bli ifrågasatt av den andra 

parten. I intervjuerna berättar konsultcheferna att när relationen har etablerats och de fått mer 

inflytande i relationen är det viktigt att inge respekt och våga vara ifrågasättande när de tycker 

annorlunda gentemot kunden. En konsultchef beskriver det som att ”vara färgglad, inte 
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färglös”. Även kontakterna på kundföretagen tycker att de har större respekt för en 

konsultchef som vågar säga ifrån och komma med förslag vid rätt tillfällen.    

 

Är relationen mer formell mellan konsultchef och kunden kan det skapas ett ensidigt utbyte 

som kan liknas med ett oäkta dubbelkommando. Oäkta dubbelkommando handlar om att 

beslut tas efter en dialog på lika villkor mellan två skilda beslutsfattare, men att en av dem har 

en högre position och formellt rätten att ensam fatta beslutet (Lambert-Olsson, 2004:24-25). 

Redovisningen av empirin visar att då kundföretagen har för avsikt att hyra in personal under 

en kort tid upplevs inte samma engagemang för konsulterna som när de hyr in strategiskt 

under en längre period. Då lämnas mycket mer ansvar över på konsultchefen. Även när 

kunderna hyr in färre konsulter har inte alltid kunderna samma behov att engagera sig i 

relationen med konsultchefen eller konsulterna på samma sätt som vid större volymer. Här 

kan ett ensidigt utbyte ske, då konsultchefen ensam ansvarar för konsulterna och inte får 

samma utbyte när det kommer till att diskutera beslut. När kundföretagen hyr in kortsiktigt 

eller i mindre volym, så finns inte alltid det ömsesidiga utbytet och engagemang på samma 

sätt mellan kunden och konsultchefen. Detta kan generera att kundföretaget känner av kund 

leverantörsrelationen på ett mer märkbart sätt och har lättare i sin högre position som kund att 

ensam fatta beslut, vilket kan generera ett ensidigt utbyte. 

5.2 Relationen ur ledarskapsperspektivet 

I relationen mellan konsultchefen och kundkontakten på ett kundföretag innehar både 

konsultchefen och kunden roller som ledare mot konsulten. Arbetsdelningen över konsulterna 

är uppdelad så att konsultcheferna har personalansvaret för konsulterna och kundföretaget 

ansvarar för arbetsfördelningen för konsulterna. Detta kan liknas med den 

ledarskapsforskningen om att det finns två dimensioner av ledarskapsbeteende. Konsultchefen 

kan ses som den personrelaterade ledare där fokus ligger på de interpersonella relationerna. 

Kontakten på kundföretaget kan ses som den uppgifts- och produktorienterade ledaren som 

ansvarar för uppgiftsaspekterna av jobbet (Robbins & Judge, 2009:424). 

 

Att ha rollen som ledare innebär att det finns vissa förväntningar för hur man ska bete sig och 

agera i sin position (Ahrne & Hedström, 1999:50). Men det är svårt att definiera vad som 

ingår i förväntningarna kring ledarskap eftersom det finns lika många definitioner på vad 

ledarskap är som det finns personer som försökt definiera ordet (Yukl, 2010:19). Förutom 

arbetsuppdelningen menar kunderna att de förväntar sig att konsultcheferna i egenskap av sin 

position som chef skickar rätt kompetens till kundföretagets verksamhet medan 

konsultchefernas förväntningar på kunden i sin position som chef är att de tar hand om 

konsulterna på ett bra sätt när de är på kundföretaget.  

 

Teorier om delat ledarskap som presenteras i denna undersökning syftar till delat ledarskap 

inom samma organisation, men författarna till denna undersökning ser på dessa teorier utifrån 

ett interorganisatoriskt perspektiv. Arbetsfördelningen kan ses utifrån Döös, Wilhelmsons och 

Backströms upplevelseperspektiv (2010:26), som illustrerar chefers egen upplevelse av delade 

ledarskapet. Konsultchefen och kunden kan tillsammans skapa en hanterbar helhet över det 

delade ansvaret för konsulterna. Områdena personalansvar och arbetsfördelning blir upptäckta 

genom parternas delade ledarskap. Konsultcheferna och kunderna ser att denna 

arbetsfördelning leder till att de två ledarrollerna gör det de är bra på. Kunderna som har en 

kunskap om verksamheten ansvarar för att denna del ska fungera, och konsultcheferna 

ansvara för att rätt typ av personer placeras inom kundens verksamhet. Även i 
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ledarskapsforskningen om de två ledarskapsdimensionerna, den personalrelaterade ledaren 

och den produktorienterade ledaren, framstår att i ett bra ledarskap behövs båda 

dimensionerna (Robbins & Judge, 2009:424)  

 

För att studerar hur strukturen ser ut i en relation som går över organisationens gränser kan 

Döös, Wilhelmsons och Backströms organisationsperspektiv användas (2010:33). Det 

organisatoriska perspektivet utgår från ett samarbete från en inre organisatorisk gräns, då 

denna inre gräns avser att de delar ett ledarskap inom samma organisation. Vi studerar denna 

modell (figur 3) ur ett interorganisatoriskt perspektiv, se figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5: 

Källa: Fritt efter Döös, Wilhelmson och Backström 2010:33, figur 2 

 

I figur 5 vill vi illustrera ett delat ledarskap mellan konsultchefen och hennes/hans 

kundkontakt. Konsultchefen (KC) är chef över sin arbetsenhet och kunden (KF) bär ansvar för 

sin arbetsenhet. I relationen mellan konsultchefen och kunden som studerats korsas inte någon 

tydlig inre organisatorisk gräns så som det görs i ett organisatoriskt delat ledarskap, och 

cheferna är inte alltid likaställda som författarna menar att man är enligt figur 3. I stället för 

att korsa denna inre organisatoriska gränsen går konsultchefen och kunden i kundföretaget 

över organisationernas gränser. Problematiken med att denna inre organisatoriska gräns inte 

finns menar parterna uppkommer då konsulterna (personalen) som finns under konsultchefens 

arbetsenhet faktiskt jobbar under kundens arbetsenhet. Konsultchefen får då gå över 

organisationens gränser för att utföra sitt ledarskap mot sina anställda inom kundföretagets 

organisation, som en gränsöverbryggare. Konsultcheferna nämner att eftersom de i sitt 

uppdrag korsar både sin egen organisations och kundorganisationens gräns innebär det att de 

delar ledarskap med samtliga kunder, vilka kan uppgå till 40 kunder för en konsultchef. 

Vidare menar de att kunderna kan ha svårt för att förstå detta, eftersom de vill bli prioriterade. 

Konsultcheferna vill få kunden att känna sig utvald i det delade ledarskap, för att behålla 

kunden nöjd. Dock betonade kundföretagen inte konsultchefens relation med flera 

kundföretag som något problem i sin relation till konsultchefen 

 

För att förstå skillnader i olika sorters delat ledarskapets kan vi se på relationen mellan 

konsultchefen och dennes kontakter med hjälp av uppgiftsperspektivet (Döös, Wilhelmson & 

Backström, 2010:37-38), som handlar om hur cheferna i delat ledarskap fördelar 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Beroende på hur denna fördelning ser ut kan delat 

ledarskap få fyra olika utfall, samledarskap, skuggledarskap, funktionellt delat ledarskap eller 

övrigt (figur 4 tidigare i detta arbete).  
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I den ursprungliga modellen menar forskarna att det finns olika former för delat ledarskap 

inom samma organisation beroende på uppdelade eller gemensamma arbetsuppgifter, 

befogenheter och ansvar. Genom att se på modellen utifrån ett interorganisatoriskt perspektiv 

mellan konsultchefen och kunden kan olika former av delat ledarskap uppstå beroende på hur 

de väljer att dela upp arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar kring konsulterna. I deras 

delade ledarskap finns formellt uppdelade arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. 

Konsultchefen ansvarar för konsultens anställning samt ser till att rätt konsulter kommer ut till 

kunderna och kunden ansvarar för konsultens arbetsfördelning när konsulten är inom 

kundföretagets arbetsenhet. Genom denna delning kan sägas att konsultchefens och kundens 

ledarskap, som går över organisatoriska gränserna, hamnar under formen övrigt eftersom de 

har en klar uppdelning vad gäller arbetsuppgifter, befogenhet och ansvar gällande konsulten. 

Denna form benämner författarna med övrigt, men vi väljer här att benämna den med 

gränsöverbryggade ledarskap, se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 6: 

Källa: Fritt från Döös, Wilhelmson och Backström 2010:38 figur 5 

 

Som nämnts i intervjuerna kan uppdelningen och utformningen på konsultchefens och 

kundföretagets delade ledarskap påverkas av faktorerna som även kan påverka relationen 

mellan parterna: formell eller informell relation, hur länge/strategiskt kundföretaget hyr in 

konsulter samt volymen på antalet inhyrda konsulter. Hyr kunden in konsulter under en längre 

tid och/eller om de har en stor volym konsulter, kan kunderna i vissa fall ta på sig 

arbetsuppgifter som inte ingår i deras arbetsuppgifter och tar ett större ansvar för konsulten. I 

sådana situationer kan deras delade ledarskap dra mer åt ett samledarskap där arbetsuppgifter, 

ansvar och befogenhet blir gemensamt mellan konsultchefen och kunden. I de fallen då 

kunden hyr in fler konsulter tar denne ibland på sig mer ansvar än vad som behövs, samt att 

konsultchefen kan vara mer involverad i inhyrningen. Då har konsultchefen och kunden mer 

gemensamma arbetsuppgifter, som att till exempel lägga scheman och mer gemensamma 

ansvar och befogenheter, då kunderna kan hjälpa konsulterna med exempelvis 

anställningssamtal.  

 

Delat ledarskap kan erbjuda en utveckling av ledarna såväl på en organisatorisk som på en 

personlig nivå. I vilken utsträckning det leder till lärande och utveckling för cheferna beror på 

hur deras delade ledarskap ser ut. Döös, Wilhemson och Backström (2010:85-86) tror att 

samledarskapet är den utformning av delat ledarskap som i störst utsträckning av formerna 

som leder till utvecklande lärande. De menar att nära samarbete, ständig kommunikation och 

kritisk reflektion kan tvingas fram om man har det gemensamma ansvaret, befogenheterna 
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och arbetsuppgifter. Under de arbetsdelningar där konsultchefens och kundens på 

kundföretagets delade ledarskap drar mot ett samledarskap kan det ibland upplevas att 

lärandet av varandra ökar. När deras delade ledarskap drar mot ett samledarskap känner 

kunderna ett större intresse för konsulterna, och kan ta på sig arbetsuppgifter utöver vad de 

måste. Konsultcheferna kan vara mer involverade i arbetsfördelningen av konsulterna, som 

inte vanligtvis ingår i deras arbetsuppgifter. Parterna upplever att lärandet av varandra ökar 

när arbetsfördelningen av konsulterna samt ansvaret och befogenheterna över konsulterna är 

mer gemensamma. I intervjuerna berättar konsultcheferna och kundföretagen att de kan se ett 

utbyte av erfarenheter och lärande i sin interorganisatoriska relation trots att de inte alltid 

befinner sig i ett samledarskap med gemensamma arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 

Konsultcheferna och kunderna nämner att deras lärande av varandra inte bara beror på hur 

deras delade ledarskap är utformat, utan att hur formell eller informell relationen är kan också 

påverka om det sker ett lärande mellan ledarrollerna. De menar att om det finns en öppen 

relation till varandra vidgas utbytet med varandra och det blir mer naturligt att bolla 

personalrelaterade frågor med varandra, än om relationen de emellan inte är så öppen. Trots 

att Döös, Wilhemson och Backström (2010:86) forskning visar på att det är samledarskapet 

som i störst utsträckning leder till ett lärande chefer emellan, menar de också att lärandet, 

precis som konsultcheferna och kunderna påpekar, kan utgå från relationen och gemensamma 

grundläggande värderingar.  

 

En av de viktigaste faktorerna när det kommer till relationer som går över organisationers 

gränser är tillit (William, 2002:111). Det är viktigt att både konsultchefen och 

kontaktpersonen på kundföretaget känner tillit till varandra för att det ska fungera. Då kunden 

inte sitter på all kunskap om bemanningsföretaget och konsultchefen inte har all kunskap om 

kundföretaget kan vi se deras interorganisatoriska relation som två expertsystem för varandra. 

Detta avser system som av experter organiserar ett område. Giddens talar om att sociala 

relationer har lyfts ur sitt lokala sammanhang och interaktionen inte längre sker ansikte mot 

ansikte. Han menar att man tidigare integrerade i en rumslig kontext, men att man i dag har 

separerat tid och rum, vilket har lett till att tilliten i många fall har blivit ansiktslös. Vår tillit 

riktas i dag mer till expertsystem än till personer. Bemanningsföretaget är i detta fall experter 

på att bemanna andra företag, och kundföretagen kan ses som experter inom sitt område. De 

två parterna förlitar sig på varandras expertsystem tills något fel uppstår (Lidskog, Sandstedt 

& Sundqvist, 1997:132-136).  

 

Tidigare gjorde företag alla sina anställningar själva men i dag förlitar sig kundföretagen på 

bemanningsföretagens expertkunskap om bemanning. Så länge konsultchefen i sin position 

som chef klarar av att leverera bra konsulter till kundens verksamhet förlitar sig kunden på 

konsultchefens expertis inom dennes område. Likaså förlitar sig konsultchefen på kundens 

expertis inom dennes område och att han eller hon tar hand om konsulterna när de infinner sig 

på kundens arbetsplats. Vidare menar Giddens att för att vidmakthålla tilliten i 

expertsystemen bör det ske en återinbäddning, alltså att de sociala relationerna till viss mån 

får vara med i det tidsmässiga och rumsliga tillståndet. Med detta menar han att det är av stor 

betydelse vid uppbyggandet av tilliten till expertsystemen att konkreta möten med 

expertsystemets representanter sker (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997:132-136). Som 

nämnts ovan bygger konsultchefen och kunden upp en relation i början och får då möjlighet 

att träffa varandras expertsystem, men för att tilliten till varandras expertsystem ska kvarstå 

krävs att konsultchefen med jämna mellanrum åker ut till kundföretaget och konsulterna. I 

redovisningen av empirin berättar kunderna om vikten av att konsultcheferna gör besök hos 

kundföretagen för att bibehålla den goda relationen. Om konsultchefen bara kommer när 



 

34 

 

kunden är missnöjd eller när en olycka skett, då kan kundens tillit till konsultchefen som 

expertsystem fallera. 

5.3 Relationen ur kund och leverantörsperspektivet 

Formella förväntningar på de personer som innehar olika positioner i en organisation brukar 

beskrivas i befattningsbeskrivningar. På så sätt ger befattningsbeskrivningar en viss inblick i 

vilket handlingsutrymme som följer med en viss position (Ahrne & Hedström, 1999:50). 

Aktören i egenskap av rollinnehavare möts av förväntningar. Som vi skrivit innan är en viktig 

position i sociala system chefspositionen. Med positionen som konsultchef och kontakt på 

kundföretag innehar de rollen som ledare, som handlar om hur de agerar och möter andra i sin 

position. I relationen mellan konsultchef och kontakten på kundföretaget uppstår även två 

andra positioner, positionen som kund och positionen som leverantör. I en sådan relation kan 

fokus vara mer inriktat på nyttan i relationen. Kund och leverantörspositionerna som 

konsultchefen och kunden upprätthåller kan ses utifrån den sociala utbytesteorin som utgår 

från att aktörer gör sina val utifrån de tänkbara fördelarna. De tänker rationellt i termer om 

vad de själva kan få ut och hur de ska agera för att nå målet (Ritzer, 2009:358). Det finns en 

relation utifrån att konsultchefen och kunden möts och integrerar med utgångspunkt i 

fördelarna de kan få för sin egen och företagets skull. Deras relation bygger på 

förutsättningarna om vilken nytta parterna kan få av varandra. När kundföretaget hyr in 

personal vill de maximera sin nytta genom att få konsulter med rätt kompetens till bästa 

priset. För konsultchefen handlar det om att tillgodose personal, kanske inte till billigast pris 

möjligt, men till bästa service.  

 

Å ena sidan kan utgångspunkten ligga i det rationella tänkandet om vilket utbyte och nytta 

aktörerna får. Å andra sidan kan det ses utifrån hur starka eller svaga relationerna är. 

Nätverksteorin utgår från att det finns sammanhang i flera relationer där aktörerna fokuserar 

vad de vill få ut och hur de bör agera för att nå målet och samtidigt ha kvar möjligheterna till 

fler kontakter i framtiden (Ritzer, 2009:358). I detta nätverk har bemanningsföretaget 

relationer med flera kundföretag som hyr in personalen. Sedan finns det i nätverket företag 

som bemanningsföretaget önskar få som kundföretag eller företag som planerar att börja hyra 

in personal. Dessa kan ses som lösa relationer, ett nätverk med eventuella framtida kunder. 

Relationer till eventuella framtida kunder skulle kunna förstås med hjälp av begreppet lösa 

relationer. När bemanningsföretaget väljer att lösa ett problem på ett sätt som ger intryck av 

att de ger med sig, ”lägger sig”, som det berättas i intervjuerna är en möjlig tolkning att det är 

bemanningsföretagets sätt att hantera sitt rykte gentemot framtida kunder. En intervjuperson 

berättade att de val som konsultchefen inte vill göra själv, gör bemanningsföretaget åt honom 

eller henne där de oftast lägger sig för kundens räkning för att inte äventyra relationen, oavsett 

om kunden har fel eller inte. Detta kan tolkas som att konsultchefen i bemanningsföretaget är 

medveten om nätverket den har runt sig och vill inte skapa sig ett dåligt rykte inför blivande 

kunder. Rykten om bemanningsföretag påverkar inte alltid redan etablerade relationer med 

kundföretag, men det kan vara en viktig faktor när det kommer till de lösa relationerna med 

framtida kunder. Om bemanningsföretaget får ett rykte om sig att inte vara en bra leverantör 

till kundföretaget, kan detta skada relationen med nya kundföretag i nätverket. 

 

I positionerna som kund och konsultchef finns uttalade förväntningar på hur aktörerna ska 

agera. Kunden är den som köper en tjänst av leverantören och förväntas ställa krav på 

leverantören att tjänsten ska leva upp till kundens förväntningar. Leverantören i sin tur 

förväntas vara tillmötesgående och leva upp till kundens krav. Kundföretagets position i 
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egenskap av kund är att de förväntas hyra in personal från bemanningsföretaget, de kan kräva 

att få rätt kompetens och säga till om de inte är nöjda. Konsultchefens position i egenskap av 

leverantör är att han eller hon förväntas leva upp till kundföretagets krav och leverera rätt 

personal med rätt kompetens. Är inte kundföretaget nöjd förväntas konsultcheferna lösa det på 

sådant sätt att kunden blir nöjd. Denna relation utformar kunden och konsultchefen får 

anpassa sig efter kundens krav. I intervjuerna uttalade sig både konsultcheferna och kunderna 

om att de är medvetna att i deras relation är konsultcheferna leverantör och kundföretaget 

kund. Konsultcheferna berättar att de gör allt i sin makt för att kunderna ska få det som de har 

beställt och att de hela tiden försöker vara kundföretaget till lags. Konsultcheferna vill alltid 

vara tillgängliga för kunderna då de kan ringa efter kontorstider. Kontakterna på 

kundföretagen ser i sin position som kund att de har stort inflytande hos bemanningsföretaget 

och uppskattar den tillgänglighet som finns. De har även en förväntan att de som kund ska 

prioriteras vid ärenden. 

 

Som nämnts tidigare så ställs det krav på konsultchefen att agera som gränsöverbryggare 

mellan bemanningsföretaget, kundföretaget och konsulterna. Liksom i Augustsson, 

Olofsdotter och Wolvéns studie visar (2010:13) måste även konsultcheferna i vår 

undersökning ibland göra val och hantera beslut som är gynnsamma för ena parten och 

samtidigt en nackdel för den andra parten. Det gäller för konsultchefen att hitta en balans 

mellan att ta hand om bemanningsföretagets ekonomiska intressen samt upprätthålla 

förtroendefulla förhållanden med kundföretaget och konsulterna. Vår uppfattning är att när 

konsultcheferna hamnar i en situation som är till fördel för den ena parten, till exempel 

kundföretaget, och nackdel för den andra parten, till exempel konsulten, visar det sig att 

konsultchefernas val ofta blir till fördel för kundföretagen. Anledningen till att konsultchefen 

ställs inför valet kan vara om en konflikt uppstår mellan konsulten och kundföretaget eller om 

kundföretaget inte är nöjd med konsulten. Konsultcheferna menar att de prioriterar sina 

konsulter, men innebörden av prioritering i de fallen kan vara att konsulten tas bort från 

kundföretaget och flyttas till ett annat. Så i slutändan kan konsultchefen ändå ha kvar 

kundföretaget som kund. Konsultcheferna uttrycker att konsulten kan prioriteras om denne är 

missnöjd, med motiveringen att konsultens missnöje kan sprida sig till andra blivande 

konsulter och kunder och försämra ryktet för bemanningsföretaget. Även här kan vi se att 

nätverket med lösa relationer spelar en stor roll för konsultcheferna. Som vi tolkar det är ett 

bra rykte för bemanningsföretaget inte bara positivt gällande eventuella framtida kunder, utan 

det kan även leda till att fler konsulter söker jobb hos bemanningsföretaget. Ju fler som söker 

jobb hos bemanningsföretaget, desto större kan sannolikheten vara för att ”rätt” konsulter 

börjar arbeta för bemanningsföretaget och att de skickar ut ”rätt” konsulter till kunden så att 

kunden nöjd i slutändan blir nöjd. Kunderna är också medvetna om att konsultchefen måste 

prioritera kunden för annars kan bemanningsföretaget tappa affären. Så om konsultchefen 

tappar balansen tolkar vi att han eller hon oftast hamnar på kundföretagets sida, detta för att 

de ingår i en kund- leverantörs relation och ”kunden har alltid rätt”. Det är i slutändan 

kundföretaget som är bemanningsföretagets inkomstkälla.  

Utifrån de två ledarskapsdimensionerna som vi nämnde innan (Robbins & Judge, 2009:424) 

ser vi konsultchefen som den personalrelaterade ledaren och kundkontakten som den uppgifts- 

och produktorienterade ledaren i den formella arbetsdelningen mellan parternas delade 

ledarskap. Genom att kundföretagen är konsultchefens inkomstkälla kan vi se att vid 

prioriteringar blir konsultchefen istället uppgifts- och produktorienterad. I kund– 

leverantörsperspektivet som de befinner sig i har konsultcheferna positionen som leverantör 

där den är beroende av att kunden väljer att hyra in konsulter från hans/hennes 



 

36 

 

bemanningsföretag, därför kan fokus lätt hamna på uppgiften som kunden ger istället för att 

lägga fokus på konsulterna som sin personal.  

Intervjuerna visar att konsultcheferna upplever att konkurrensen mellan olika 

bemanningsföretag har ökat. Anledningen till detta är för att antalet bemanningsföretag inom 

branschen har ökat. Denna konkurrens förstärker den kund– leverantörsrelation som finns 

mellan kontakten på kundföretaget och konsultchefen då konsultchefen (leverantören) måste 

få kunden att välja just hans eller hennes bemanningsföretag. Ett samarbete som går över 

organisationers gränser kan förstås som ett nätverk där relationer finns med flera aktörer i 

olika organisationer. I ett nätverk där organisationer går över gränser kan utbyten ske mellan 

flera aktörer. Nätverksutbytesteorin fokuserar främst på maktperspektivet där ju fler 

möjligheter till utbyte en aktör har, desto större är aktörens makt (Ritzer, 2009:358). I det 

interorganisatoriska nätverk som kundföretaget och konsultchefen befinner sig i finns ett 

maktövertag hos kunden utifrån kund- leverantörsperspektivet när det kommer till 

konkurrens. Eftersom det finns ca 400 auktoriserade bemanningsföretag i Sverige 

(www.bemanningsföretagen.se) har kundföretagen fler möjligheter till utbyten med olika 

bemanningsföretag.  

 

Olika aktörers möjligheter att utbyta fördelar med varandra och även deras förmåga att 

kontrollera eller samla på fördelar skiljer sig beroende på deras position i nätverket (Ritzer, 

2009:358). I intervjuerna berättar kunderna att de pratar öppet om konkurrensen med 

konsultcheferna, så bemanningsföretagen som kundföretagen jobbar med inte ska bli för 

bekväma i sin position som leverantör. Kundföretagen kan varje år be alla bemanningsföretag 

som vill komma in hos kunden att lämna ett offertförslag. Genom att låta 

bemanningsföretagen som är leverantör hos kundföretaget tappa lite av sitt marknadsvärde 

tror kunderna att detta kan göra att inte bemanningsföretagen blir för bekväma i sin 

leverantörsroll. Vår tolkning är att det här är ett sätt för kunderna att använda sin maktposition 

som kund och sin förmåga att kontrollera fördelarna med att bemanningsföretagen 

konkurrerar om kundföretagen, genom att inte låta bemanningsföretagen bli för trygga i sin 

position som leverantör. Konsultcheferna säger i intervjuerna att konkurrensen inte alltid är 

positiv för kundföretaget då de inte får den specifika konsultchefens flexibilitet och 

tillgänglighet för kundföretaget eller att konkurrensen kan framkalla att fel personer skickas ut 

till kundföretagen då kundföretagen kan hota att ta in ett annat bemanningsföretaget om de ej 

kan leverera personal i rätt tid. Även om konsultchefen har en position i det 

interorganisatoriska nätverket som inte har möjlighet att göra utbyten, kontrollera eller samla 

på sig fördelar som kundföretaget, kan konsultchefen gentemot andra bemanningsföretag 

samla på sig fördelar genom att försöka vara den bästa leverantören och visa att de är bättre, 

mer flexibla och mer tillgängliga än sina konkurrenter.  

 

Intervjuerna visar att när det kommer till att avbryta relationen mellan bemanningsföretaget 

och kundföretaget är oftast kundföretaget initiativtagaren till detta. Avbrotten, enligt 

kontakterna på kundföretagen, sker främst om bemanningsföretaget inte kunnat leverera rätt 

personal med rätt kompetens till företaget. De menar på att de hellre betalar mer för tjänsten 

och får det dem betalar för än att betala mindre och inte vara nöjda. I nätverksutbytesteorin 

finns två typer av nätverk, nätverk med starka respektive svaga maktstrukturer. De avbrott 

som kundföretagen väljer att göra kan liknas vid att de har en stark maktstruktur, där några få 

aktörer kan utestängas, dvs. de aktörer med lite makt, och andra aktörer som inte kan 

utestängas, dvs. de aktörerna med stor makt (Ritzer, 2009:360). I sin position som kund har 

kundföretagen en stark maktposition kundföretagen kan välja vilket bemanningsföretag de vill 

arbeta med och är de inte nöjda kan de utestänga det bemanningsföretaget som inte levt upp 
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till kundens förväntningar. I de fallen har bemanningsföretaget lite makt och måste anpassa 

sig efter kundföretagets val. 

5.4 Sammanfattning 

Konsultchefen och kontakten på kundföretaget utgör ett socialt system, vari parterna har olika 

positioner och roller. Skillnaden mellan deras positioner kan vara mest märkbara i början av 

relationen, och i takt med att relationen utvecklas kan också positioner bli mer jämställda. 

Faktorer som kan påverka hur relationen ser ut är: formell eller informell relation, det vill 

säga om relation är strikt eller fri, tidsperspektivet, det vill säga hur länge kundföretaget hyr in 

konsulter och volymen på antalet konsulter som hyrs in. Dock ser vi att kontakten på 

kundföretaget i större uträckning kan styra hur denna vill att relationen ska se ut, medan 

konsultchefen får anpassa sig efter detta. I deras relation kan et ömsesidigt eller ensidigt 

utbyte uppstå. 

 

Konsultchefen och kunden innehar rollen som ledare mot konsulten i sin interorganisatoriska 

relation. Mellan dem sker en form av delat ledarskap, och hur detta delade ledarskap utformas 

beror också på faktorerna: formell eller informell relation, tidsperspektivet och volymen av 

konsulter. I den interorganisatoriska relationen mellan konsultchefen och kontakten på 

kundföretaget är tillit en viktig faktor, då det är viktigt att de litar på varandras expertis för att 

relationen ska fungera.  

 

I relationen mellan parterna uppstår också rollerna kund och leverantör, där vi kan se att de 

båda försöker göra sina val i relationen utifrån sina tänkbara fördelar. I en sådan relation kan 

fokus vara mer inriktat på nyttan. Kundföretaget vill hyra in konsulter med bästa kompetens 

till bästa pris för att maximera sin nytta, och konsultcheferna vill hyra ut de bästa konsulterna 

till bästa service så att kundföretagen ska välja dennas bemanningsföretag istället för 

konkurrerande bemanningsföretag. Vår uppfattning är att när konsultcheferna hamnar i ett 

vägval av att ta antingen konsultens eller kundföretaget parti blir konsultchefens val ofta till 

fördel för kundföretagen. Detta för att i slutänden ha kvar sin kund, som är 

bemanningsföretagets inkomstkälla.  
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6. Diskussion 

6.1 Analysdiskussion 

Avslutningsvis ämnar vi återkoppla till studiens syfte. Den interorganisatoriska relationen 

mellan konsultchefen och kunden på kundföretaget kan ha olika skepnader. Hur relationen 

utformas kan bero på faktorerna: formell eller informell relation, formen av inhyrning och 

volym. Hur relationen ser ut mellan konsultchefen och konsultchefens kontakt på 

kundföretaget kan variera beroende på hur formell eller informell relationen är mellan dem. 

En intervjuperson nämner att relationen kan vara ”strikt eller fri”. Andra konsultchefer 

beskriver att de måste förbereda sig inför möten med kundföretaget där fokus ligger på att 

klara av möten utan onödigt prat utöver själva meningen med mötet. En fri relation ser 

konsultcheferna att det är när konsultchefen kan hälsa på hos kunden för en kopp kaffe, där 

diskussionen om konsulten tar en minut och resten av tiden går till att ”snacka skit”.  

 

Augustsson, Olofsdotter och Wolvéns studie visar att det bästa sättet för konsultcheferna att 

skapa lojalitet med kundföretagen är att bygga upp personliga relationer. Konsultcheferna kan 

inte utnyttja sin ställning eller status i hierarkin, utan att de är beroende av att förhandla 

(2010:12). En tolkning av förhandlingen som konsultchefen får använda sig av gentemot 

kundföretaget är att de får anpassa sig efter hur kunden vill ha relationen. Vill kundföretaget 

ha en formell relation anpassar sig konsultchefen och är mer formell i mötet med kunden. Om 

kunden däremot visar att han eller hon uppskattar att få spontana besök från konsultchefen 

och ”snacka skit”, så anpassar sig konsultchefen efter det i den mån det går. Vi tänker att hur 

formell eller informell relationen ser ut behöver inte vara på grund av hur kontakten i 

kundföretaget är som person, utan det kan också ha att göra med hur kulturen i kundföretaget 

ser ut. Är kulturen i företaget genomgående strikt där möten hålls under formella 

omständigheter kanske bemötandet med konsultchefen utgår från samma strikta kultur i stället 

om kulturen i kundföretaget öppnar för besök och egna åsikter.     

 

Vi tolkar att den interorganisatoriska relationen och ledarskapet mellan konsultchefen och 

konsultchefens kontakt på kundföretaget kan dra åt två olika håll, åt ett ensidigt utbyte eller åt 

det mer ömsesidiga utbytet. Vart på skalan relationen och ledarskapet som går över 

organisationens gränser hamnar kan bero på hur formella eller informella konsultchefen och 

kunden är med varandra, hur strategiskt/länge kundföretaget hyr in konsulter eller volymen på 

antalet konsulter som kundföretaget hyr in. Dessa faktorer behöver inte vara beroende av 

varandra. En kund som bara hyr in en konsult, men som hyr in under en längre tid och som 

har en mer informell, öppen relation till konsultchefen kan luta mer åt det ömsesidiga utbytet. 

Dock tenderar relationen och ledarskapet att luta mer åt det ömsesidiga utbytet när 

konsultchefen och kunden har en informell relation, när kundföretaget hyr in strategiskt under 

en längre period eller när kundföretaget hyr in ett större antal konsulter från 

bemanningsföretaget. 

 

Relationen och ledarskapet som går över organisationens gränser och som har ett mer 

ömsesidigt utbyte med varandra, kan liknas vid ett äkta dubbelkommando, där parterna är 

jämställda, ansvariga för varsitt område (Lambert-Olsson, 2004:23). Konsultchefen och 

kunden kan i ett ömsesidigt utbyte förhandla fram beslut och vara ifrågasättande mot 

varandra. Det finns en arbetsdelning där konsultchefen har personalansvaret och kontakten i 

kundföretaget har ansvaret över arbetsdelningen, men de kan gå över dessa gränser i ett 

ömsesidigt utbyte när exempelvis kundföretaget hyr in många konsulter då konsultchefen kan 
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hjälpa till med att planera arbetsuppgifterna och kunden kan hjälpa till med utvecklingssamtal. 

Som vi ser det lutar ledarskapet här mer åt ett samledarskap där två personer som besitter 

chefspositioner med gemensamt ansvar, makt, befogenheter och arbetsuppgifter (Döös, 

Wilhelmson & Backström, 2010:39). I ett ömsesidigt utbyte mellan konsultchef och kunden 

sker ofta ett ökat lärande mellan parterna genom att de byter erfarenheter och lärande med 

varandra. Under intervjuerna framkom att såväl konsultcheferna som kundkontakterna på 

kundföretaget upplevde att relationen sinsemellan resulterade i ett utbytte och lärande av 

varandras expertisområden.   

 

I relationen och ledarskapet som har mer ensidigt utbyte med varandra, ett som kan likna ett 

oäkta dubbelkommando, har ena parten en högre position och kan ensam ta beslut om så 

krävs (Lambert-Olsson, 2004:24-25). I det ensidiga utbytet finns mer tendenser till en kund- 

leverantörsrelation med det rationella tänkandet som utbytesteorin visar på, där två parter 

byter fördelar för att maximera sin egen nytta (Ritzer, 2009:358). Här ligger fokus på att 

kundföretaget köper en tjänst av bemanningsföretaget som konsultchefen ska ge kunden med 

bästa möjliga service. För att komma fram till beslut parterna emellan handlar det inte längre 

om att konsultchefen och kundkontakten tillsammans förhandlar fram lösningar för att uppnå 

bästa gemensamma beslut. Kunden har i detta fall mer inflytande och har rätt till att själv ta 

beslut. Konsultchefen kan förhandla men i slutändan är det kundföretaget som tar det 

slutgiltiga beslutet. Om konsultchefen tar beslutet, är det oftast till kundens förmån istället för 

sina egna anställda. Arbetsdelningen i ett ensidigt utbyte sker som det är bestämt, att 

konsultchefen ansvarar för personalen och kunden för arbetsuppgifterna. Kundföretaget kan 

använda sin position som kund och maximera sin nytta genom att ta in offerter från 

konkurrerande bemanningsföretag för att konsultchefen i bemanningsföretaget, som de redan 

hyr in konsulter av, ska hela tiden prestera sitt bästa i sin roll som leverantör.  

 

Det kan finnas tendenser där konsultchefen vill luta mer åt ett ömsesidigt utbyte medan 

kundföretaget vill mer åt ett ensidigt utbyte. Kundföretaget kan använda sig av sin position 

som kund och slutgiltiga beslutsfattaren gentemot bemanningsföretaget för att de vill få bästa 

service, att konsultcheferna ska ”gå på tå” för dem. Genom att vända sig till konkurrerande 

bemanningsföretag vill kundföretaget få bemanningsföretag som de hyr in av att inte bli för 

bekväma i sin roll utan att alltid göra sitt bästa i sin position som leverantör. Konsultcheferna 

kan tolkas vilja ha ett mer ömsesidigt utbyte. De är medvetna om att de finns till för att 

underlätta för kunden, men samtidigt vill de finna situationer där de kan förhandla och 

diskutera med kunden innan beslut ska tas. Kanske kan konsultcheferna bli för ”bekväma” i 

sin position i ett ömsesidigt utbyte. Konsultchef har en komplex roll där det gäller att hitta en 

balans mellan att ta hand om bemanningsföretagets ekonomiska intressen samt upprätthålla 

förtroendefulla förhållanden med kundföretaget och konsulterna (Augustsson, Olofsdotter & 

Wolvén, 2010:13). I denna komplexa situation kan det underlätta för konsultchefen att ha 

goda och ömsesidiga relationer med kundföretagen. Kundföretagen kan då ha en större 

förståelse om konsultchefen inte kan skicka ut en konsult nästa dag eller om de skickar ut en 

konsult som saknar rätt kompetens, något som kanske inte är acceptabelt i ett mer ensidigt 

utbyte.   

 

Eftersom konsultchefen har svårt att utnyttja sin position i hierarkin (Augustsson, Olofsdotter 

& Wolvén, 2010:12) kan det vara till fördel för konsultcheferna att ha ömsesidiga utbyten 

med kunderna. När kundföretaget hyr in en större volym konsulter och/eller hyr in konsulter 

strategisk under en längre period blir konsultchefens inflytande större. Om en kund lägger ner 

mycket tid och pengar på konsulterna som de hyr in till exempel i form av utbildning och 

upplärning, blir de mer beroende av att ha kvar samma konsulter på företaget och då kan 
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positionerna i relationen bli mer jämställda och kunderna blir mer beroende av företagets 

tjänster.  

 

En tolkning är att konsultchefen och konsultchefens kontakt på kundföretaget kan få det bästa 

utbytet genom att ligga i mitten på skalan mellan ensidigt och ömsesidigt utbyten eftersom det 

finns vissa risker med både ensidiga och ömsesidiga utbyten. Vid ömsesidiga utbyten kan 

kunden ibland uppleva att konsultchefen blir för bekväm i sin roll som leverantör. 

Konsultchefen kan vid ensidiga utbyten ha svårt att utnyttja sin position i hierarkin, vilket kan 

leda till att denna tappar balansen mellan de ekonomiska intressen och att upprätthålla 

förtroendefulla förhållanden, vilket i sin tur kan få konsultchefen att prioritera kunderna föra 

konsulterna. Genom att ligga i mitten på skalan mellan de ensidiga och ömsesidiga utbytena 

ser vi att konsultchefen och kontakten på kundföretaget kan få ut det bästa av varandra. Vi 

anser då att relationen ger båda parterna utrymme för förhandling och utbyte av erfarenheter, 

och samtidigt behålla den affärsmässiga relationen de har. Konsultcheferna behöver inte ”gå 

på tå” för kunderna samtidigt som kunderna inte behöver vara rädda för att konsultcheferna 

ska bli för bekväma i sin roll.  

6.2 Reflektion över undersökningen 

Vi är medvetna om att vår förförståelse i denna undersökning kan ha påverkat vad som kom 

fram i undersökningen. Då vi hade en relation till bemanningsföretagen sedan tidigare kan vi 

ha färgats av den kunskap och förståelse vi hade sedan innan. Samtidigt kan vår förförståelse 

bidragit med att vi har kunnat komma på djupet med intervjupersonerna då vi har fått en 

förståelse för deras arbetssituation genom att vi under vår studietid spenderat tid på 

bemanningsföretag.  

 

Inför undersökningen hade vi svårt att få fram relevant tidigare forskning om relationen och 

ledarskapet mellan konsultchefen och konsultchefens kontakt på kundföretaget. Den 

forskning vi fann beskrev främst konsultens perspektiv i trepartsrelationen och en del 

forskning behandlade konsultchefens perspektiv. Under undersökningens gång fann vi 

tidigare forskning kring relationen mellan konsultchefen och kundföretaget där begreppet 

boundary spanners (gränsöverbryggare) kom fram. Anledningen att vi inte fann forskningen 

från första början kan ha varit att vi haft fel sökord eller letat på fel ställen. De teorier om 

delat ledarskap som fanns med i utgångspunkten av vår undersökning bygger på är teorier om 

delat ledarskap inom en och samma organisation. Hade vi haft med oss begreppet boundary 

spanners, som handlar om relationen och ledarskap över organisatoriska gränser, från början 

av undersökningen tror vi att vi hade kunnat komma att få ett annat synsätt kring delat 

ledarskap mellan konsultchefen och kundföretaget. Vi hade kanske haft mer insyn och 

förståelse i hur ett delat ledarskap kan se ut i en interorganisatorisk relation. Dock kan vi se en 

fördel med att ha det öppna synsättet som vi hade då vi ville vara mottagliga för nya 

infallsvinklar för vad som kunde komma fram under undersökningens gång.  

 

Som nämns i inledningen har det hänt en hel del på dagens arbetsmarknad, vilket gör det 

nödvändigt för arbetsmarknadens aktörer att vara snabba och flexibla. Förut var 

arbetsmarknaden relativt stabil medan den i dag präglas av tillfällig arbetskraft från olika 

sektioner. Bemanningsbranschens framväxt har varit ett bra sätt att anpassa sig efter denna 

förändring som skett på arbetsmarknaden. Som vi ser det spelar konsultchefen en viktig roll 

för att bemanningsföretaget ska kunna bemöta den flexibilitet som dagens organisationer 

kräver. Kundföretagen anlitar bemanningsföretaget för att hyra in personal vid 
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högkonjunkturer, sjukdom eller kanske för att öka kompetensen i företaget. Det är 

konsultchefens uppgift att se till att konsulterna anpassar sig till de olika kundföretagen och 

att konsulterna innehar rätt kompetens för att de ska vara en tillgång till organisationers 

flexibilitet. Konsultcheferna arbetar som en slags gränsöverbryggande chef, en boundary 

spanner där de måste kommunicera, förhandla och anpassa sig efter flera olika kundföretags 

viljor och kompetenser, med konsulterna och samtidigt se till att bemanningsföretaget går 

med förtjänst. Som vi ser det är det bemanningsföretagen, och då främst konsultchefen, som 

får stå för flexibiliteten i relationen mellan konsultchef och kundföretaget. 

 

Bemanningsföretagens konsultchefer är ofta inriktade på kunder inom antingen 

industrisektorn eller tjänstemannasektorn. I denna undersökning har vi valt att studera 

konsultchefer som arbetar med personaluthyrning på industrisidan. Anledningen till varför 

valet föll på industrisidan hade med vår förförståelse att göra genom att vi spenderat en del av 

vår studietid på bemanningsföretag. Vi kunde då urskilja att många företag inom 

industrisektorn använder sig av bemanningsföretag samt att antalet konsulter som hyrs ut var 

större på industrisektorn. Genom att intervjua personer som arbetar med eller för 

bemanningsföretag inom denna sektor, tänkte vi att mycket information skulle framkomma. 

Det som intresserar oss nu när vi tittar på redovisningen av empirin är att relationen och 

ledarskapet mellan konsultchefen och kundkontakten på kundföretaget kan vara avgörande av 

volymen på antalet uthyrda konsulter. Det som kommer fram i intervjuerna är att ju större 

volymen på antalet konsulter är, desto mer kan parterna dela på ansvaret för konsulterna. De 

upplever att utbytet mellan varandra och delat ledarskap kan bli mer tydligt i situationer där 

volymen är stor. Konsultcheferna menar att kunder som hyr in färre konsulter inte har samma 

behov av delat ansvar och lärande mellan varandra som chefer. Även kunderna ser att de delar 

mer på arbetsuppgifterna när de är en stor kund. Kanske kan detta påverka hur relationen och 

delat ledarskap ser ut mellan konsultchefen och konsultchefens kontakt på kundföretaget inom 

andra sektorer. Frågan är om vi hade kunnat se någon skillnad i hur en konsultchef och en 

kundkontakt från till exempel tjänstemannasektorn ser på relationen och delat ledarskap sig 

emellan, på grund av volymen på antalet uthyrda konsulter, eller om de inte upplever volymen 

som en avgörande faktor.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

De teorier om delat ledarskap som har används i denna undersökning syftar till hur delat 

ledarskap kan se ut i en och samma organisation. Då vårt syfte rör relationer som går över 

organisatoriska gränser har en tolkning av dessa teorier gjorts där fokus ligger på delat 

ledarskap i interorganisatoriska relationer. Vi tror att bemanningsbranschen kommer att få en 

allt större plats på arbetsmarknaden vilket också kan öka intresse för att se hur delat ledarskap 

över organisatoriska gränser kan se ut och fungera.  

 

Volymen på antalet konsulter som hyrs ut kom upp som en viktig faktor för hur relationen och 

ett delade ledarskapet kan se ut mellan konsultchefen och kontakten på kundföretaget. Vårt 

val av att intervjua konsultchefer och kunder inom industrisektorn baserades på att det oftast 

hyrs ut ett större antal konsulter inom den sektorn. Därför blev det intressant när volymen 

kom fram som en avgörande faktor för hur relationen och ledarskapet kan se ut. Vi kan därför 

se ett intresse i att undersöka om relationen och delat ledarskapet skiljer sig åt mellan 

konsultchefer och kundkontakter från andra sektorer som till exempel tjänstemannasektorn.  
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      Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Intervju med konsultchef 

 

Bakgrund 

Berätta om dig själv 

Hur länge har du jobbat som konsultchef? 

Hur kan en dag se ut på jobbet? 

Vad ser du för- respektive nackdelar med att hyra in personal? 

 

Relation 
Hur ser din relation ut med dina kunder? 

Hur ser samarbetet ut med kontakten/chefen på kundföretaget? 

Hur ser din relation ut till konsulterna? 

Vad fungerar bra med eran relation? 

Finns det något som du tycker skulle kunna vara/fungera annorlunda? 

 

Hur se ansvarsfördelningen ut? 

Vad är dina huvudsakliga ansvarsområden och varför? 

Vilka är kundföretagets huvudsakliga ansvarsområden? 

Vad finns det för möjligheter/svårigheter med din relation till konsulterna? 

Hur tror du att kontakten med konsulterna ser ut för dina kunder? 

 

Kommunikation 
Hur ser kommunikationen ut mellan dig och kundföretagen?  

Hur ser din kommunikation ut mellan dig och konsulterna? 

 

Finns det något som du saknar i kommunikationen? 

Hur arbetar du dagligen för att kommunicera med konsulterna/kundföretaget? Vad är de 

vanligaste samtalsämnena? 

Hur stor del av kommunikationen sker via fysiska möten jämfört med via elektroniska 

hjälpmedel? 

 

 

Ledarskap 
Hur ser du på dig själv som ledare? Vad innebär ditt ledarskap för konsulter? 

Prioriteringar kund/konsult? 

Hur gör du för att balansera dessa två? 

Tror du att kundföretagen känner du samma tillit till de inhyrda konsulterna som till deras 

egna anställda? 

 

Konflikt 
Har du varit med om någon konflikt mellan dig och dina kunder/konsulterna? 

Vad hände? Hur löste ni detta? Har det påverkat er relation på något sätt? 

Vad tror du är den vanligaste anledningen till att konflikter uppkommer er emellan? 

Missförstånd?



 

 

 

Inflytande 
Undviker du att ta konflikter med kundföretagen? Varför i så fall? 

Upplever du att kundföretagen kan undvika konflikter gentemot er? I så fall varför? 

Vem anser du ”bestämmer” över den inhyrda? Du eller kunden?  

Vem anser du har mest inflytande i er relation? 



 

 

 

      Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Intervju med chef/kontakt på kundföretag 
 

Bakgrund  

Berätta om dig själv? 

Hur länge har du jobbat här? 

Hur kan en dag på jobbet se ut? 

Hur länge har ni använt bemanningsföretag? 

Hur kom ni i kontakt med bemanningsbranschen? 

Kan du se någon skillnad i verksamheten sedan ni tog in hyrd arbetskraft? 

Vad ser du för- respektive nackdelar med att hyra in personal? 

 

Relation 
Hur ser din relation ut med bemanningsföretag? 

Hur ser samarbetet ut med konsultchefen? 

Hur ser din relation ut till konsulterna? 

Vad fungerar bra med eran relation? 

Finns det något som du tycker skulle kunna vara/fungera annorlunda? 

Hur se ansvarsfördelningen ut? 

Vad är dina huvudsakliga ansvarsområden och varför? 

Vilka är bemanningsföretagets huvudsakliga ansvarsområden? 

Får du fler arbetsuppgifter pga. den inhyrda personalen? 

 

Vad finns det för möjligheter/svårigheter med din relation till konsulterna? 

Hur tror du att kontakten med konsulterna ser ut för bemanningsföretaget? 

 

Kommunikation 
Hur ser kommunikationen ut mellan dig och bemanningsföretaget? 

Hur ser din kommunikation ut mellan dig och konsulterna? 

Finns det något som du saknar i kommunikationen? 

Hur arbetar du dagligen för att kommunicera med konsulterna/kundföretaget? Vad är de 

vanligaste samtalsämnena? 

Hur stor del av kommunikationen sker via fysiska möten jämfört med via elektroniska 

hjälpmedel? 

 

Ledarskap 
Hur ser du på dig själv som ledare? 

Ser ditt ledarskap ut på samma sätt mot dina anställa som mot de inhyrda konsulterna? 

Skiljer sig din relation till dina anställda i jämförelse med de inhyrdas? Om ja, på vilka sätt? 

Känner du samma tillit till konsulterna som du gör till dina egna anställda? 

 

Konflikt 
Har du varit med om någon konflikt mellan dig och bemanningsföretaget? 

Vad hände? Hur löste ni detta? Har det påverkat er relation på något sätt? 

Vad tror du är den vanligaste anledningen till att konflikter uppkommer? 



 

 

Missförstånd? 

 

Inflytande 
Undviker du att ta konflikter med bemanningsföretaget? Varför i så fall? 

Upplever du att bemanningsföretaget kan undvika konflikter gentemot er? I så fall varför? 

Vem anser du ”bestämmer” över den inhyrda? Du eller konsultchefen?  

Har dina anställda mer att säga till om än de inhyrda? På vilka sätt? 

Vem anser du har mest inflytande i er relation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


