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Sammanfattning 
Studiens syfte är att studera ett bemanningsföretag med fokus på ledarskap, tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån 
bemanningsföretagets, kundföretagets samt de uthyrdas perspektiv. De tre frågeställningarna var vilka 
uppfattningar finns kring ledarskap och vem ses som ledare för uthyrd personal, vilket företag känner de uthyrda 
tillhörighet till och vilka de ser som sina arbetskamrater; hur ser ansvarsfördelningen ut när det gäller arbetsledning, 
feedback, kompetensutveckling samt arbetsmiljö? 
 
Studien genomfördes på ett bemanningsföretag med verksamhet i bland annat Linköping. Åtta semistrukturerade 
intervjuer genomfördes.  
 
Vid resultatanalysen framkom att det är bemanningsföretaget som till största delen står för de relationsinriktade 
värdena. Det var personer där som gav feedback och kunde ses som mentorer. Det var även där som 
arbetskamraterna fanns. Kundföretaget står istället till stor del för de uppgiftsinriktade värdena. Det var personer där 
som sågs som chefer och stod för den dagliga driften, fördelade arbetsuppgifter och såg till att den fysiska 
arbetsmiljön var tillfredsställande. Det var också där de uthyrda sa att de jobbade och hade sin arbetsplats. Två 
områden, vem som sågs som ledare och vart de uthyrda kände tillhörighet, visade sig vara delade mellan 
bemanningsföreget och kundföretaget.  
 
Det faktum att det inte fanns någon tydlig ledare eller plats där tillhörigheten var starkare visar på att de 
relationsinriktade värdena inte är högre prioriterade än de uppgiftsinriktade eller tvärt om när det gäller ledning av 
uthyrd personal. Slutsatsen blir således att både de relationsinriktade och de uppgiftsinriktade värdena är 
nödvändiga och kompletterar varandra vid ledning av uthyrd personal.  
 
 
 

Nyckelord 
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att studera ett bemanningsföretag med fokus på ledarskap, 
tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån bemanningsföretagets, kundföretagets samt 
de uthyrdas perspektiv. De tre frågeställningarna var vilka uppfattningar finns 
kring ledarskap och vem ses som ledare för uthyrd personal, vilket företag 
känner de uthyrda tillhörighet till och vilka de ser som sina arbetskamrater; hur 
ser ansvarsfördelningen ut när det gäller arbetsledning, feedback, kompetens-
utveckling samt arbetsmiljö? 
 
Studien genomfördes på ett bemanningsföretag med verksamhet i bland annat 
Linköping. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes.  
 
Vid resultatanalysen framkom att det är bemanningsföretaget som till största 
delen står för de relationsinriktade värdena. Det var personer där som gav 
feedback och kunde ses som mentorer. Det var även där som arbetskamraterna 
fanns. Kundföretaget står istället till stor del för de uppgiftsinriktade värdena. 
Det var personer där som sågs som chefer och stod för den dagliga driften, 
fördelade arbetsuppgifter och såg till att den fysiska arbetsmiljön var 
tillfredsställande. Det var också där de uthyrda sa att de jobbade och hade sin 
arbetsplats. Två områden, vem som sågs som ledare och vart de uthyrda kände 
tillhörighet, visade sig vara delade mellan bemanningsföreget och kundföretaget.  
 
Det faktum att det inte fanns någon tydlig ledare eller plats där tillhörigheten var 
starkare visar på att de relationsinriktade värdena inte är högre prioriterade än de 
uppgiftsinriktade eller tvärt om när det gäller ledning av uthyrd personal. 
Slutsatsen blir således att både de relationsinriktade och de uppgiftsinriktade 
värdena är nödvändiga och kompletterar varandra vid ledning av uthyrd 
personal.  
 
 



Förord 
 
Vi vill börja med att tacka Academic Work för att vi fick möjlighet att 
genomföra studien där. Tack till alla er, Pernilla, Karin och Patrik, som hjälpte 
oss att ta kontakt med personer som kunde ställa upp på en intervju. Tack också 
för trevligt bemötande och genuint intresse för studien! 
 
Vi vill också rikta ett varmt tack till de personer som tog sig tid att ställa upp på 
intervjun. Ni bidrog till att öka vår förståelse för hur ledning av uthyrd personal 
går till. Utan er hade denna studie varit omöjlig att genomföra.  
 
Ett stor tack till Lauritz som varit vår handledare och som har hjälp oss att 
komma vidare när vi haft slut på idéer eller kört fast. Tack för att du bidragit 
med nya synvinklar och till att göra vår uppsats tydligare och mer läsarvänlig. 
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och en vänskap som 
kommer att bestå!   
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LEDNING AV UTHYRD PERSONAL 
 
Arbetslivet och hur arbete organiseras är ett område som snabbt förändras. Ända 
fram till början av 1990-talet var huvudprincipen på den svenska 
arbetsmarknaden att personal var livstidsanställd på ett enda företag. Allt fler 
företag har idag växlande behov av arbetskraft och kompetens (SPUR, 2001). 
Dagens och framtidens arbetsmarknad ser annorlunda ut än gårdagens, både när 
det gäller arbetsuppgifter, anställningsförhållanden, arbetstider, anställnings-
former och rekrytering.  
 
Den förändrade arbetsorganisationen och avregleringen av det statliga 
arbetsförmedlingsmonopolet har enligt Friberg (1999) lett till att 
bemanningsbranschen har ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet.  
 
Eftersom uthyrning av personal är ett relativt nytt fenomen, åtminstone i 
Sverige, finns det inte så mycket litteratur och tidigare studier som berör ämnet. 
De få studier som gjorts har till stor del handlat om social tillhörighet och 
arbetstillfredsställelse. Det som skiljer sig inom bemanningsbranschen jämfört 
med andra anställningar är att det förutom arbetsgivare och anställd finns en 
tredje part inblandad nämligen kundföretaget. Det är detta trepartsförhållande 
som gäller specifikt för bemanningsbranschen som utgör fokus för vårt arbete.  
 
Ledarskap är ett av de områden som vi anser vara ett av de mest undersökta och 
omtvistade inom den beteendevetenskapliga forskningen. En speciell 
ledningsproblematik handlar om hur ledarskapet fungerar inom bemannings-
branschen med dess speciella förhållanden. Hur leds personal som inte befinner 
sig på plats på företaget och där det finns två ”arbetsgivare” inblandade; 
bemanningsföretaget och kundföretaget. Vem ansvarar för att den uthyrda 
personalen utför sina arbetsuppgifter och anpassar sig till arbetsplatsen? Vart 
vänder de uthyrda sig i olika frågor och var känner de att de har sin tillhörighet 
och lojalitet? Studiens syfte är således att undersöka ett bemanningsföretag med 
fokus på ledarskap, tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån tre perspektiv; 
bemanningsföretagets, kundföretagets samt de uthyrdas.   
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Bakgrund 
 
Här görs först en genomgång av bemanningsbranschens utveckling samt 
orsaker och konsekvenser av denna utveckling. Sedan görs en beskrivning av 
bemanningsbranschens utbredning och utseende i nuläget. Slutligen beskrivs 
både svenska och utländska studier som behandlar bemanningsbranschen.  
 

Bemanningsbranschens utveckling 
Regleringen av privata arbetsförmedlingar har varierat under 1900-talet. Friberg 
(1999) skrev att i början gick trenden mot en ökad reglering som under 
efterkrigstiden fram till 1980-talet övergick i förbud. Under de senaste båda 
decennierna, speciellt under 1990-talet har istället en avreglering skett.  
 
År 1935 antogs en arbetsförmedlingslag. Lagen reglerade uthyrning av 
arbetskraft och privat arbetsförmedling. Sverige godkände en ILO-konvention, 
ILO nr96, 1950 och både lagen och denna konvention hindrade bemannings-
branschens utveckling (SPUR, 2001). Den första avregleringen kom i och med 
lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 1992.  
 
Den nya lagen innebar enligt Iseskog (1993) att det blev tillåtet att hyra ut 
arbetskraft enligt vissa strikta regler. Lagen angav att uthyrning av en viss 
anställd till en viss beställare fick avse en sammanhängande period om högst 
fyra månader. Denna regel ansågs opraktiskt och ineffektiv och därför kan en 
uthyrning i princip avse hur lång tid som helst utan att det uppstår några rättsliga 
komplikationer till följd av uthyrningsreglerna. Lagen innebar också att det 
skulle finnas ett skriftligt anställningsavtal och att inhyrning endast fick ske vid 
ett tillfälligt behov av extra arbetskraft. Den anställde i ett uthyrningsföretag fick 
inte heller genom avtal med uthyraren hindras att ta anställning hos beställaren. 
Slutligen poängterades att en arbetstagare som sagt upp sig från en anställning 
och därefter anställts hos ett uthyrningsföretag inte fick hyras ut till sin före 
detta arbetsgivare inom sex månader från det att anställningen upphörde. 
 
Samma år, 1992, som lagen antogs sade Sverige upp ILO konventionen från år 
1950. År 1993 fortsatte avregleringen med ytterligare en ny lag som kom i syfte 
att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. År 1997 presenterades en ny 
konvention från ILO som innebar en positiv anpassning till den förändrade 
arbetsmarknad som vuxit fram. Enligt SPUR (numera Almega), (2001) 
bekräftade ILO därmed den viktiga roll som bemanningsbranschen har på en väl 
fungerande arbetsmarknad.  
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Det första svenska bemanningsföretaget enligt dagens definition bildades 
troligen i början av 1950-talet. Det kallades Stockholms Stenografservice och 
den huvudsakliga verksamheten bestod i att utföra sekreterartjänster på uppdrag 
samt uthyrning av sekreterare för kortare perioder (SPUR, 2001). Flera av de 
stora bemanningsföretagen härstammar från dessa pionjärer. Via skrivbyråer och 
kontorsserviceföretag utvecklades personaluthyrnings- och bemanningsföretag.  
 
Friberg (1999) konstaterade att bemanningsbranschen har ökat markant sedan 
avregleringen 1993 och det har blivit ett allt mer etablerat fenomen. Enligt 
Walter (2005) matchas anställda på personaluthyrningsföretag ut på nya uppdrag 
och arbeten varje dag på den svenska arbetsmarknaden. Friberg (1999) ansåg att 
det till viss del kan bero på att verksamheten har avreglerats under denna period 
men också på andra faktorer. 
 

Orsaker till bemanningsbranschens utveckling 
En av de viktigaste orsakerna till bemanningsbranschens utveckling är en 
globalisering av företagsamhet, handel och marknader. Ökad konkurrens har 
mötts med olika strategier och flexibilitet är ett nyckelord (Reilly, 1998). ”Just 
in time employment” har blivit något av en modetrend bland management-
konsulter och konsekvenserna är att företag försöker minimera antalet fast 
anställda och lösa tillfälliga upp- och nedgångar i produktionen med hjälp av 
tillfälligt anställda av olika slag (Purcell & Purcell, 1998). Internationalisering 
och avreglering på marknader har enligt Friberg (1999) gjort att 
konkurrenstrycket har ökat för många företag. Större variationer i efterfrågan, 
ökad konsumentanpassning av produktionen och högre kvalitetskrav är faktorer 
som har bidragit till att större krav ställs på flexibilitet i olika avseenden.   
 
En annan orsak till bemanningsbranschens ökning som gällt Sverige i hög grad 
är en strukturomvandling inom tjänstesektorn. Företag och offentliga 
organisationer har använt personal från uthyrningsföretag för att uppnå en ökad 
flexibilitet utan att själva anställa personal men de har även lagt ut delar av 
verksamheten till uthyrningsföretag på entreprenad (Isaksson & Bellaagh, 1999 
a). Även Friberg (1999), Walter (2005) och SPUR (2001) uppmärksammade att 
det är den förändrade arbetsorganisationen som bidragit till bemannings-
branschens utveckling. Utvecklingen går från en mer hierarkisk organisation 
med klart och snävt definierade jobb till en mer flexibel organisation. Det finns 
en önskan om ökad flexibilitet hos företagen för att snabbt kunna anpassa sig till 
efterfrågeförändringar. Det gör att företagen oftare än tidigare efterfrågar 
tillfällig arbetskraft. Genom att arbeta i nätverk med långsiktiga leverantörer 
renodlas de ingående organisationernas funktioner. Varje del koncentrerar sig på 
sin kärnverksamhet. En självklar del i nätverket är bemanningsföretagen som är 
en naturlig del i detta nya sätt att organisera ett företag (SPUR, 2001). 
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En tredje anledning som Friberg (1999) tar upp är att arbetsmarknads-
lagstiftningen de senaste decennierna har inneburit en ökad anställningstrygghet 
för de anställda. De flesta har tillsvidareanställningar och kan inte sägas upp 
utan orsak. En möjlighet att vid sådan lagstiftning minska personalkostnaderna 
är att inte ha hela personalen fast anställd. Variationen uppåt i efterfrågan löser 
företagen bland annat genom att hyra arbetskraft från personaluthyrnings-
företagen.  
 

Konsekvenser av bemanningsbranschens utveckling 
Att dagens arbetsliv förändras och att bemanningsföretagen blir alltmer vanliga 
och ökar sin verksamhet är något som blivit känt för de flesta. Ofta är det någon 
i ens umgängeskrets som arbetar som uthyrd eller som kanske jobbar på ett 
företag som har mycket inhyrd personal. Att vara del av den ökande 
bemanningsverksamheten får en hel del konsekvenser för såväl kundföretagen, 
medarbetarna som för själva bemanningsföretaget.   
 
För kundföretaget handlar dessa konsekvenser till stor del om den ökade 
flexibilitet som anlitandet av inhyrd personal för med sig. Denna flexibilitet gör 
att kunderna erbjuds bland annat kompetens, medarbetare vid arbetstoppar, 
tillfällig arbetskraft eller specialistkompetens. På ett professionellt sätt erbjuds 
kunden kompletta bemanningslösningar, vilket kan leda till möjligheter för 
denne att våga satsa på nya produkter och verksamheter (SPUR, 2001).  Walter 
(2005) menade att eftersom matchning via personaluthyrningsföretag är 
temporär och medför ett begränsat ansvar för kundföretaget, innebär inhyrning 
en möjlighet för kundföretagen att ta in och bli av med inhyrd personal allt 
eftersom företagets behov varierar. Konsekvenserna av detta blir att 
kundföretaget inte behöver beakta arbetsmarknadslagstiftningens begränsningar 
för uppsägning av personal. Istället regleras villkoren för uppdraget i avtal 
mellan kundföretaget och uthyrningsföretaget.  
 
Användningen av inhyrd arbetskraft anses enligt Walter (2005) också påverka 
kundföretagens arbetsorganisation. Detta eftersom personalinhyrning underlättar 
möjligheterna för företag att snabbt och kostnadseffektivt förändra och anpassa 
sin verksamhet i takt med förändrade marknads- och produktionsförutsättningar.  
 
Walter (2005) beskrev även personaluthyrningens tillfälliga karaktär som en 
möjlighet för kundföretag att få tillgång till specifik kompetens som bara behövs 
under en begränsad tidsperiod. Uthyrd personal kan representera ett potentiellt 
inflöde av nya idéer och erfarenheter från tidigare uppdrag och anställningar, 
vilka kan bidra till att utveckla kundföretagens verksamheter. Dock, finns det på 
motsvarande sätt en risk för ett utflöde av kompetens och erfarenhet när inhyrd 
personal lämnar kundföretaget. Detta kan också innebära att inhyrd personal, i 
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sina framtida uppdrag, placeras hos konkurrerande företag som därigenom kan 
dra nytta av den uthyrdes erfarenheter från tidigare kunduppdrag.  
 
Slutligen konstaterade Walter (2005) att användandet av inhyrd personal kan få 
konsekvenser för situationen på arbetsplatsen. De inhyrda medarbetarnas 
närvaro i organisationen är uttalat eller underförstått tillfällig, och de har 
dessutom ofta en annan legal status än kundföretagets personal. Det kan leda till 
att de får en otydlig och mera tillbakadragen status i kundorganisationen, de 
ingår inte självklart i de ”normala” organisatoriska och sociala sammanhangen 
på arbetsplatsen.  
 
På samma sätt som kunderna erbjuds flexibilitet kan bemanningsföretagens 
anställda ges detsamma. Följden för de anställda blir enligt SPUR (2001) att de 
får en större frihet att styra över sin egen tid än vad de flesta andra arbetsgivare 
kan erbjuda. För medarbetaren får arbetet som uthyrd även en rad andra 
konsekvenser. För det första innebär det möjligheter att arbeta på skiftande 
arbetsplatser och med varierande arbetsuppgifter. Det verkar också vara ett 
effektivt sätt att på förhållandevis kort tid göra det möjligt att skaffa sig en bred 
erfarenhet från olika arbetsuppgifter, arbetsplatser och branscher. Dessutom får 
den uthyrde möjlighet att skapa kontakter och bredda sitt personliga nätverk. 
Både erfarenheten och nätverken kan ge fördelar och möjligheter i 
medarbetarnas fortsatta karriär och ge bättre möjligheter till traditionella 
anställningar. Arbetet på personaluthyrningsföretaget kan fungera som avstamp 
till framtida arbeten och anställningar (Walter, 2005). 
 
Att personaluthyrningsverksamheten har ökat så markant har gjort att det också 
fått konsekvenser för bemanningsföretagen. Walter (2005) påpekade att friheten 
för kunden att påbörja, avsluta och förlänga uthyrningsuppdraget efter egna 
behov kan betraktas som en viktig konkurrensaspekt personaluthyrningsföretag 
emellan. Detta innebär att alla stora aktörer på den svenska marknaden erbjuder 
villkor och garantier för att ge kunderna så stor flexibilitet som möjligt.   
 

Bemanningsbranschens utbredning och utseende 
Bemanningsbranschen är ett samlingsbegrepp för företag som arbetar med 
personaluthyrning, rekrytering och entreprenader (SPUR, 2001). Den lever på 
förmågan att snabbt kunna placera rätt person på rätt plats och på att vara en 
professionell arbetsgivare för personalgrupper som i de flesta andra företag 
tillhör stöd eller servicefunktioner.  
 
Under 1999 var det cirka 20 000 arbetstagare, det vill säga cirka 0,44 % av 
arbetskraften, sysselsatta i branschen. Därefter ökade branschen kraftigt och i 
december 2000 sysselsatte branschen enligt SPUR (2001) totalt i landet cirka 42 
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000 personer eller 0,96 % av arbetskraften. Därefter sjönk antalet sysselsatta 
igen. År 2005 uppmättes antalet anställda till cirka 32 000, vilket utgör 0,87 % 
av den totala sysselsättningen i Sverige (”Bemanningsbranschen”, 2005). 
 
Branschen har framförallt växt i storstäderna. En av de vanligaste grupperna av 
uthyrd personal är kontorspersonal. Dessa har ofta arbeten som receptionist, 
växeltelefonist och sekreterare. Ekonomer är en annan stor yrkesgrupp inom 
branschen (Isaksson & Bellaagh, 1999 a). Tjänstemannaförbundet HTF är enligt 
Birgersdotter et al (2002) det största fackförbundet i branschen. I fackförbundets 
senaste medlemsundersökning visade det sig att 88% av de uthyrda var kvinnor. 
Det fanns en större andel invandrare i branschen jämfört med arbetsmarknaden i 
övrigt. Den vanligaste åldern bland de anställda var 25-29 år och drygt 35% 
hade eftergymnasial utbildning i någon form.  
 
Enligt Isaksson och Bellaagh (1999 b) har de anställda skilda motiv för att 
arbeta inom bemanningsbranschen. En anledning kan vara att undgå 
arbetslöshet. Andra väljer ett arbete som uthyrd för att de är trötta på eller 
missnöjda med ett traditionellt fast arbete. En del söker sig till branschen för att 
få vidgad erfarenhet och meriter för att komma in på arbetsmarknaden efter en 
utbildning eller för att höja sin kompetens om man till exempel halkat efter 
under mammaledighet. Vissa ser detta arbetssätt som idealiskt för att kunna 
förena arbete och övrigt liv. Det gäller både personer som har barn och anser att 
de har större frihet genom att arbeta på uthyrningsföretag och personer med 
tidskrävande och viktiga fritidsintressen där arbetet som uthyrd passar in i deras 
livsstil.  
 
I HTFs (1998) enkätundersökning fann man att den genomsnittliga 
anställningstiden var cirka ett år. Det visade sig även att majoriteten, 74%, 
trivdes mycket bra eller ganska bra med sitt arbete i uthyrningsföretaget. Trots 
det konstaterade Isaksson och Bellaagh (1999 a) att 72% föredrog fast 
anställning på en permanent arbetsplats framför att arbeta som uthyrd.  
 
Något som flertalet undersökningar (Birgersdotter et al., 2002; HTF, 1998; 
SOU, 1997; SPUR, 1999) har visat är att personalomsättningen inom 
bemanningsbranschen är exceptionellt hög, 50-60%. Orsaker till att anställda 
slutar är enligt de fackliga representanterna dåliga arbetsvillkor. De dåliga 
arbetsvillkoren gäller framförallt löner och ekonomisk trygghet men också 
sämre möjligheter till vidareutbildning. Walter (2005) menar att uppemot 75-
80% av de som lämnar sin anställning som uthyrd medarbetare, gör det för  att ta 
anställning hos kund eller via kontakter som de fått i samband med 
uthyrningsuppdrag. Isaksson och Bellaagh (1999a) ser den höga 
personalomsättningen som en indikator på att de anställda inte är nöjda med det 
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utbyte de får för sin arbetsinsats. En annan förklaring de ger är att de anställda 
ser uthyrningssektorn som ett genomgångsjobb till en fast anställning.  
 
När det gäller ekonomisk trygghet har det skett en betydande förbättring under 
senare år. Tidigare förekom enligt Isaksson och Bellaagh (1999 b) oftast ingen 
garanterad lön under perioder när man inte hade arbete. 1996 hade endast 35% 
någon form av garantilön. Efter ett nytt kollektivavtal har numera nästan alla 
timavlönade 75% garantilön. Dessutom förekommer numera nästan uteslutande 
tillsvidareanställningar hos bemanningsföretagen.  
 

Svenska studier 
Trots att branschen växer är kunskaperna fortfarande begränsade om den. 
Många av de tidigare studier som gjorts inom bemanningsbranschen handlar om 
hur de anställda upplever sin arbetssituation (Bolander & Nord, 1999; Isaksson 
& Bellaagh, 1999 a; Scheiding, 2001). Bolander och Nord har i sin studie 
kommit fram till att de flesta trivs bra och upplever att de genom att jobba som 
uthyrda får en bred erfarenhet och kompetens. Författarna konstaterade vidare 
att anledningarna till att personalen trivs bra beror på att de hela tiden har 
möjlighet att få nya intryck och möta nya människor, men också att de ofta vet 
att uppdraget är tidsbegränsat.   Scheiding (2001) konstaterade att den kontakt 
de uthyrda får med kundföretaget ofta är ganska ytlig men att den dock 
tillfredställer de sociala behoven och blir djupare ju längre personen vistats på 
företaget. Även Hässler och Ståhlberg (2001) konstaterade detta i sin studie och 
menade att trots att de uthyrda möter mycket människor så upplever de en brist 
på tillhörighet.  
 
Andra studier som gjorts berör ämnet arbetstillfredsställelse inom bemannings-
branschen. Både Isaksson och Bellaagh (1999 b) och Nygren-Åstrandsson och 
Svensson (2001) har kommit fram till att graden av arbetstillfredsställelse beror 
på hur meningsfullt de uthyrda ser sitt arbete samt om de sökt sig till branschen 
frivilligt eller inte.    
 
Den tidigare forskning som berör bemanningsbranschen i Sverige domineras 
således av studier om hur de uthyrda upplever sin arbetssituation samt hur de 
trivs med att jobba inom branschen. Det finns dock även andra studier som tar 
upp matchning (Walter, 2005), arbetsmiljöarbete (Birgerdotter, Schmidt & 
Karlsson, 2002) samt kompetensutveckling (Jenssen & Werner, 2003) inom 
bemanningsbranschen.    
  
Det kan sägas att Sverige är ett specialfall när det gäller bemanningsbranschen. I 
Sverige är bemanningspersonalen relativt välutbildad jämfört med andra länder. 
Bemanningspersonalens utbildnings- och lönenivå ligger till och med över det 
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svenska genomsnittet (SPUR, 1996). Branschen omfattas också av kollektivavtal 
i större utsträckning än i något annat land. Det normala i Sverige är därför att de 
anställda vid ett uthyrningsföretag har en fast anställning och en garantilön på 
omkring 75% (Allvin et al., 2003; SOU, 1997).   
 

Utländska studier 
De få undersökningar som gjorts om uthyrningsföretag är enligt Allvin, 
Jacobson och Isaksson (2003) stora amerikanska enkätstudier där syftet har varit 
att se hur organisationsstrukturen förändras när nya arbetsformer skapas. 
Resultaten är oftast inte heller alltid tillämpbara för svenska förhållanden då 
både socialförsäkringssystem och arbetsrättslig lagstiftning är helt annorlunda i 
Sverige.  
 
Utländska studier visade enligt Allvin et al. (2003) att de som är anställda i 
bemanningsbranschen generellt sett har sämre förutsättningar, villkor och 
möjligheter än de som är fast anställda. De har lägre utbildning, sämre betalt, 
kortare yrkeserfarenhet, får i mindre utsträckning kompetensutveckling, arbetar 
oftare deltid och tvingas oftare komplettera lönen med bidrag. Tillfälligt 
anställda är även mer utsatta för arbetsmiljö- och hälsoproblem i form av skador, 
sjukdomar och risker än fast anställda. De flesta tvingas även in i tillfälliga 
anställningar därför att de inte får något fast jobb. Rättigheter och förmåner som 
är knutna till fasta anställningar är vanligen inte överförbara på tillfälliga 
anställningar. Allvin et al. menade vidare att mycket tyder på att branschen har 
medverkat till att försämra villkoren på arbetsmarknaden. Inte heller påståenden 
från företrädare för branschen om att de hjälper unga och arbetslösa att komma 
in på arbetsmarknaden och på sikt hitta ett fast jobb får något stöd. Arbete inom 
bemanningsbranschen kan i själva verket vara negativt vid sökandet av en fast 
anställning. 
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Ledarskap ur ett bemanningsperspektiv 
 
Här beskrivs ledarskapet ur ett bemanningsperspektiv. Först görs en 
beskrivning av varför en ledare behövs och sedan problematiseras begreppen 
chef respektive ledare. Därefter följer en beskrivning av delat ledarskap och 
ledning på distans. Slutligen uppmärksammas vikten av att ha en fungerande 
kommunikation vid ledning av uthyrd personal.  
 
Det krävs ledare för att bland annat samordna och styra verksamheter, för att 
kunna fatta relativt snabba beslut och för att motivera och entusiasmera 
gruppmedlemmar (Wolvén, 2000). Inte ens relativt små arbetsgrupper kan 
fungera utan att någon utövar ledarskap i gruppen. Denne ”någon” kan i och för 
sig variera från situation till situation. Som regel kommer dock ledarskapet 
successivt att koncentreras till en eller ett fåtal personer. Skälet tycks helt enkelt 
vara att det krävs planering, arbetsfördelning och samordning i grupper för att 
dessa skall kunna fungera någorlunda effektivt. Ofta krävs det dessutom någon 
form av uppföljning eller kontroll av det arbete som skall utföras.  
 
Då man talar om ledarskap gör man viss skillnad mellan begreppen chef och 
ledare. Detta är något som bland andra Mossboda, Petersson och Rönnholm 
(2003) har uppmärksammat. Författarna menade att chefskap för dem handlar 
om en position. Detta är något som även Engestang (2004) tog upp. Chefen har 
ofta ett tydligt uppdrag i organisationen genom sitt ansvar att driva en viss 
verksamhet. Till hjälp har denne medarbetare och andra typer av resurser i form 
av till exempel styrsystem och pengar. Mossboda et al. (2003) menade vidare att 
chefen är den som har befogenheter att inom vissa ramar till exempel beordra 
övertid, hantera ekonomi och ansvara för det arbetsrättsliga. I och med den stora 
informationsmängd chefen har tillgång till så har denne en formell maktposition. 
Till en av chefens främsta uppgifter hör att med hjälp av medarbetarna aktivt 
utveckla verksamheten, medarbetarna och inte minst sig själv (Engquist, 1992).  
 
Ledarskap, till skillnad från chefskap, handlar enligt Mossboda et al. (2003) om 
en relation snarare än om en position. Till skillnad från chefen så får ledaren 
mandatet från de underordnade och har snarare sin plattform i sitt 
förhållningssätt (Nilsson & Waldemarson, 2005). En ledare är en person som är 
tydlig gentemot sin omgivning och har förmågan att uttrycka tankar och åsikter. 
Engestang (2004) ansåg att ledaren är en person som agerar, stödjer, 
kommunicerar och entusiasmerar, motiverar och inspirerar medarbetare mot 
uppsatta mål. Det kan vara en person som är stark i sig själv, närvarande i sina 
relationer och samtidigt prestigelös och öppen för andras synsätt och förslag. En 
sådan person får ofta medarbetarna med sig.   
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I vissa grupper finns ledare som inte är chefer – informella ledare (Engquist, 
1992; Mossboda et al., 2003). Dessa personer som andra naturligt dras till kan 
ha auktoritet, lyskraft och klokhet. Det är dock viktigt att poängtera att dessa 
egenskaper och beteenden inte fungerar i alla situationer utan är beroende av 
kontexten. En chef som har en informell ledare bland sina medarbetare har en 
speciell situation att ta ställning till och bör fundera över sitt förhållningssätt. 
Rätt hanterat får chefen draghjälp av den informella ledaren – förutsatt att de 
arbetar mot samma mål. Ser chefen däremot ledaren som ett hot och tar strid för 
det totala ledarskapet riskerar chefen i stället sin trovärdighet som ledare. 
Värderingen av ledarskap och chefskap varierar mycket från organisation till 
organisation. Ofta prioriteras chefskapet fast man säger att ledarskapet är lika 
viktigt. Mossboda et al. (2003) drog slutsatsen att ledarskapet och chefskapet är 
lika viktigt för att företaget ska nå framgång. Att vara chef men inte ledare gör 
det ofta svårt att få medarbetarna med sig, medan att endast vara ledare och inte 
chef innebär en risk för att befogenheten att fatta beslut inte används och 
personen uppfattas som kraftlös i handling.    
 
Till skillnad från en vanlig arbetssituation där det finns en anställd och en 
ansvarig ledare/chef, finns det vid uthyrning även en tredje part inblandad 
nämligen kundföretaget. Den uthyrde har på så sätt två möjliga ledare och/eller 
chefer, både en person på bemanningsföretaget och en på kundföretaget. Kan det 
vara så att det vid ledning av uthyrd personal naturligt blir så att den ena parten 
tar på sig rollen som ledare och den andra tar på sig rollen som chef, eller att 
båda representanterna tar på sig båda rollerna? Eller kan det vara att båda parter 
tar på sig en och samma roll och förvirring uppstår hos den uthyrde gällande 
vilka direktiv som är aktuella och hur arbetet ska utföras. Vilken betydelse har 
detta faktum då det gäller ledning av uthyrd personal? Har bemanningsföretaget 
och kundföretaget samma roll och ser de uthyrda det som en form av delat 
ledarskap? 
 

Delat ledarskap 
Holmberg & Söderlind (2004) har studerat delat ledarskap och kom fram till att 
en vanlig farhåga då det gäller delat ledarskap är att ett ledarpar ska komma med 
dubbla budskap eller hamna i konflikt med varandra. Denna problematik kan 
eventuellt även finnas vid ledning av uthyrd personal. Det kan därför vara av 
stor vikt att ledaren är tydlig med vilket ansvar och vilka uppgifter som ligger på 
bemanningsföretaget respektive kundföretaget.  
 
Även Döös & Wilhelmson (2003) har studerat delat ledarskap och presenterade 
en form av delat ledarskap som de kallade matrisledarskap. I matrisledarskap är 
vare sig arbetsuppgifter eller ansvar och befogenheter gemensamma (Döös, 
Backström, Wilhelmson & Hemborg, 2005). Det man delar är att vara ledare 
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eller chef för samma medarbetare. Denna den mest åtskilda formen av delat 
ledarskap verkar kunna medföra dubbla budskap och otydlighet i och med 
chefernas konkurrerande perspektiv. Man skulle kunna se personaluthyrning 
som en form av matrisledarskap i och med att bemanningsföretaget och 
kundföretaget ansvarar för samma medarbetare men har skilda funktioner. 
 
Lambert-Olsson (2004) visade på en del fördelar respektive nackdelar med delat 
ledarskap. Bland fördelarna uppmärksammade han att två personer bidrar med 
en ökad samlad kunskap och större eftertanke. Dessutom kan beslutskvaliteten 
bli högre och perspektiven vidgade. Han uppmärksammade också avlastningen 
av ansvar och arbetsbörda som en viktig fördel med att ha ett delat ledarskap. 
Bland nackdelarna uppmärksammade han risken för dubbla budskap och 
oklarheter när det gäller vem som bestämmer. Det faktum att två personer tar 
mer tid i anspråk var också något som han uppmärksammade som en nackdel 
med delat ledarskap. Att viktig information inte kommer till användning och att 
en viss beslutsosäkerhet kan uppstå i komplicerade situationer var även det 
nackdelar som uppmärksammades. 
  

Ledning på distans 
Engestang (2004) har studerat distansarbete och ansåg att ett traditionellt 
ledarskap grundas på att styra, fördela och kontrollera arbetet, vilket inte alltid 
leder till framgång vid ledning på distans. För ett fullgott distanssamarbete och 
kanske även vid ledning av uthyrd personal kan det behövas alternativa sätt att 
leda. Detta kan ge personer med sociala och pedagogiska talanger goda 
möjligheter att nå framgång som ledare. Det pedagogiska ledarskapet handlar 
om att stötta, inspirera och ge rätt förutsättningar till medarbetarna för att lära 
nytt och utvecklas. Ledarskap på distans bygger på att skapa en relation till varje 
enskild medarbetare och att via telefonsamtal och mail enas om vad som driver 
medarbetaren till att göra ett bra jobb. Det kräver att man leder på distans och 
följer upp resultaten mot överenskomna mål.  
 
En distansledare skapar medarbetare som själva har engagemang att leda sitt 
arbete framåt för sin egen och organisationens framgång. I grunden handlar det 
mer om att stödja än att styra och kontroll ersätts av kommunikation (Engestang, 
2004). Allvin (2001) menade att ambitionen är att ledaren ska vara mer av en 
person som motiverar och ger stöd och mindre av en person som kontrollerar 
och styr. Denne ska ge stöd snarare än order och vara lyhörd för de underställdas 
behov och krav på resurser. Ledning av uthyrd personal skulle kunna jämföras 
med distansledarskap då arbetsgivaren och medarbetaren inte befinner sig på 
samma arbetsplats. Det krävs en annan form av ledarskap från bemannings-
företagets sida som liksom vid distansarbete mer handlar om att motivera och 
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stödja. Det ställer också högre krav på att kommunikationen är rak och fungerar 
tillfredsställande.  
 

Kommunikation på distans 
För att få ett effektivt samspel, undvika missförstånd och förebygga konflikter är 
det enligt Mossboda et al. (2003) av allra största vikt för chefen att vara tydlig i 
sin kommunikation. Det är också av stor vikt att vara aktiv i sitt lyssnande på 
medarbetarna. Att lyssna aktivt innebär att vara närvarande med hela sin 
uppmärksamhet och att visa intresse utan att man nödvändigtvis håller med. 
Chefen kan också genom ord eller kroppsspråk visa sitt engagemang. 
   
Vid ledning av uthyrd personal finns inte samma möjlighet för chefen att 
kommunicera med sina anställda. Mycket av den kommunikation som utövas 
sker normalt över telefon. Det kan vara svårt för båda parter att avtyda varandra 
och missförstånd kan lätt uppstå. Engestang (2004) menade att det fysiska mötet 
i många fall behövs eftersom det är överlägset för att skapa förtroendefull 
närhet. När det inte är möjligt och man i stället väljer att mötas virtuellt gäller 
det att ändå försöka få med gester, nyanser och tydlighet. I telefon betyder 
rösten, orden och betoningen allt. Mail och brev består enbart av ord men känsla 
och engagemang kan byggas in i en text. I virtuella möten krävs ännu större 
tydlighet. En ledare som inte ser medarbetarens hållning och ansiktsuttryck 
måste vara engagerad och ställa rätt frågor för att uppfatta dagsformen, om 
något inte är som det ska, privat eller i jobbet.  
 
Ett annat problem med att arbetsgivare och medarbetare inte befinner sig på 
samma arbetsplats är att det för arbetsgivaren ibland kan vara svårt att se vem 
som verkligen är duktig. Som ledare är det enligt Engestang (2004) lätt att 
missbedöma till exempel sociala personer som hör av sig ofta och gärna som 
duktiga i och med att de syns och hörs mest. Ledaren ser inte hur medarbetaren 
reagerar på information och utlagda uppdrag. Det finns en uppenbar risk att 
ledaren inte upptäcker medarbetarens personliga resurser och inte tar vara på 
dem fullt ut. Det kan vara svårt för bemanningsföretaget att ge feedback. 
Eftersom det är tre personer inblandade gäller det att kommunikationen fungerar 
väl och når fram till alla berörda parter.  
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 Tillhörighet 
 
Uthyrd personal befinner sig i en speciell situation när det gäller tillhörighet. De 
har två företag, dels bemanningsföretaget och dels kundföretaget, att identifiera 
sig med och vara lojala mot. Studier visar att både bemanningsföretagen och 
kundföretagen vidtar åtgärder, till exempel genom att anordna olika aktiviteter, 
för att stärka tillhörigheten till det egna företaget.     
 
Walter (2005) menade att den tillfälliga relationen som finns mellan den inhyrda 
medarbetaren och kundföretaget får negativa konsekvenser för de inhyrda 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse och engagemang på arbetsplatsen. Enligt 
Isaksson och Bellaagh (1999 b) kan också den dubbla rollen, att dels ingå i 
kundorganisationen och att dels vara anställd av personaluthyrningsföretaget, 
leda till lojalitetskonflikter. Den uthyrda kan uppfatta sig ha två chefer. 
 
Walter (2005) menade att användningen av inhyrd personal kan leda till 
konflikter och medföra slitningar på arbetsplasten. Dessa konflikter är ofta 
relaterade till de inhyrdas ibland otydliga roller och skillnader i status mellan 
fast anställda och inhyrd personal. Konflikter kan exempelvis uppstå när 
permanent anställd personal betraktar inhyrd personal som lågpresterande eller 
när användningen av inhyrd personal leder till ökat ansvar för kundföretagets 
personal att leda och övervaka de inhyrdas arbetsprestationer, något som i sin tur 
kan leda till en högre belastning och mer ansvar för de permanent anställda. 
Konflikter kan också ha sin grund i skillnader i anställnings- och arbetsvillkor 
mellan fast och inhyrd personal.  
 
Troglin och Wahlstedt (2002) har i sin studie, där de studerat två 
bemanningsföretag, funnit att ett av dessa upplevde att kundföretagen gjorde 
mycket för att de inhyrda konsulterna skulle känna sig som en viktig del på 
arbetsplatsen och en av arbetskamraterna. Det andra bemanningsföretaget var 
istället noga med att betona att medarbetarna först och främst alltid kommer att 
vara en del av bemanningsföretaget. Företrädare för det aktuella bemannings-
företaget ansåg att deras konsulter inte hade behov av att tillhöra kundföretagens 
kultur. På bemanningsföretaget ansåg man också att viss utbildning var viktig 
för att de anställda inte skulle tappa känslan av att de jobbade tillsammans inom 
samma företag. Ett av bemanningsföretagen i studien hade ett 
åttaveckorsprogram för att introducera ny personal där de gick igenom 
värderingar, företagskultur och verksamheten i stort. Företrädare för båda de 
studerade företagen talade högt om hur mycket de engagerar sig i sina anställda 
och hur viktigt det var att de kände sig som en del av företaget.  
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Majoriteten av de intervjuade i Bolander och Nords (1999) studie uppgav att de i 
varierande grad identifierade sig med kundföretaget och inte med bemannings-
företaget. De uppgav att de var delaktiga i kundföretaget och hade därför en 
grupp att identifiera sig med. En av de uthyrda uppgav dock att denne i första 
hand identifierade sig med bemanningsföretaget även då denne var ute på 
uppdrag. Några av de andra uthyrda som tidigare nämnt att de identifierar sig 
med kundföretaget uppgav att de samtidigt kände sig delaktiga i bemannings-
företagets organisation.  
 
Något som Isaksson och Bellaagh (1999 b) funnit är att ett mycket viktigt inslag 
som ständigt återkommer är bristen på fördjupad kontakt med uthyrnings-
företaget. Den personalansvariga sågs som den avgörande kanalen mellan 
uthyrningsföretaget och den uthyrda. En uthyrd befinner sig i en speciell och 
utsatt situation när det gäller möjligheten till sociala kontakter. Det kan vara 
svårt för de personalansvariga att leva upp till de förväntningar de uthyrda har 
eftersom de förväntas uppfylla en rad sociala funktioner som på ett traditionellt 
arbete delas upp mellan arbetskamrater och arbetsledare på olika nivåer. 
 
Tsoukalas (2003) påpekade att så länge uthyrd personal är ute på ett uppdrag är 
deras engagemang och lojalitet mestadels på kundorganisationens sida. När de 
sedan återvänder ”hem” skiftar deras engagemang och lojalitet till bemannings-
företagets fördel.  Han menade vidare att yngre konsulter ofta känner större 
gemenskap och lojalitet med kunden än med bemanningsföretaget. Detta i 
synnerhet de som har haft längre uppdrag. Äldre konsulter har antytt att de 
känner större gemenskap och lojalitet med andra konsulter eller bemannings-
företaget medan deras relation till kundorganisationen och dess personal mera 
har karaktären av ett kund-leverantörs-förhållande. Således kan sägas att 
lojaliteten och tillhörigheten varierar mellan att ligga hos kundföretagen och 
bemanningsföretagen. 
 
Rapp och Schaller (2005) har studerat projektarbete och funnit att alltför många 
projekt avstannar i slutet eftersom medlemmarna känner oro över en förestående 
separation och oro över de framtida nya arbetsuppgifterna. Detta skulle även 
kunna kopplas till uthyrd personal som i slutet av ett uppdrag kan känna 
minskad motivation för sitt arbete och börja se sig om efter nya uppdrag. Rapp 
och Schaller (2005) menar att man för att undvika detta kan gå igenom med var 
och en av medlemmarna vad som kommer att hända efter projektet redan vid 
start. Genom att göra detta kan det undvikas att medlemmarna börjar se sig om 
efter nya uppdrag redan innan det gamla har avslutats. På så sätt kan 
projektmedlemmarnas lojalitet säkras ända in i det sista.   
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Ansvarsområden 
 
Här beskrivs fyra områden; arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt 
arbetsmiljö, som kan anses särskilt viktiga vid ledning av uthyrd personal och 
vem som har ansvaret för dessa frågor, bemanningsföretaget eller 
kundföretaget?  
 

Arbetsledning 
Förhållandena inom personaluthyrningsbranschen är speciella genom att den 
direkta arbetsledningen inte utövas av arbetsgivaren (”Verkgemensam tillsyn”, 
2001). När det gäller arbetsledning är det istället kundföretaget som har 
ansvaret. Kundföretaget ska även ansvara för kontroll och uppföljning av den 
uthyrdes arbete, lämna lämpliga instruktioner och tillhandahålla nödvändig 
utrustning som behövs för uppdragets utförande (”Leveransvillkor”, 2006). 
 

Feedback 
Återkoppling var enligt Isaksson och Bellaagh (1999 b) en term som de uthyrda 
ofta använde när de beskrev sin sociala situation. En sådan återkoppling 
förväntades oftast komma från arbetsgivaren. När det gällde de uthyrda var 
situationen annorlunda. I och med att de inte hade särskilt tät kontakt med 
uthyrningsföretaget så fanns oftast inte heller någon möjlighet till återkoppling. 
Å andra sidan fick många av de uthyrda uppskattning från kunderna och kunde 
vittna om en stark känsla av att vara behövd. Denna känsla kunde till och med 
vara större än vad de tidigare känt som fast anställda hos en och samma 
arbetsgivare.  
 
I Bolander och Nords (1999) studie var det flera som tyckte att uppföljningen 
från bemanningsföretaget i vissa fall var dålig. Det framkom även andra mer 
positiva synpunkter. En av de uthyrda tyckte snarare att de var väldigt måna om 
att uppmuntra henne och att de ofta hörde av sig. Bolander och Nords studie 
visade även att majoriteten av de intervjuade upplevde att det endast var efter att 
ett uppdrag var avslutat som de kunde få reda på vad kundföretaget tyckte om 
deras arbete. Det fanns en utvärdering som kundföretaget skulle fylla i. Resultat 
kunde senare bemanningsföretaget förmedla till den anställde.  
 
Lööw (2004) har studerat arbete i projektform och konstaterade att det som gör 
detta så attraktivt är att projektmedlemmarna kan bedöma att de lyckats.  
Gruppen får feedback som visar att de ligger rätt i tid, kostnad och kvalitet. 
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Detta skulle kunna kopplas även till uthyrningsverksamheten. De uthyrda vet 
när deras projekt är avslutat och kan på detta sätt se resultat av sitt arbete. 
 

Kompetensutveckling 
De uthyrda i Larsson och Vainikainens (2000) studie tyckte att det låg i allas 
intresse att satsa mer på utveckling. Bemanningsföretagen skulle få en mer 
kvalificerad personal att hyra ut, kundföretaget en mer kompetent personal i 
reservstyrkan och de inhyrda en chans till utbildning. Men det finns också 
anledningar både för kundföretagen och för bemanningsföretagen att inte satsa 
på kompetensutveckling. Tsoukalas (2003) menade att många personalchefer på 
kundföretagen tvekar att investera tid och pengar i de uthyrda eftersom dessa 
inte har en säker framtid inom organisationen. Troglin och Wahlstedt (2002) 
menade att risken med kompetensutveckling från bemanningsföretagets sida är 
att göra sin personal alltför kompetent. De kan därmed bli alltför attraktiva och 
försvinna ut ur företaget och in i sina kundföretag istället. Ett alternativ som 
båda parter tjänar på beskrevs i Larsson och Vainikainens (2000) studie. Där 
arrangerades och organiserades utbildningen för 34 konsulter av kundföretaget 
men kostnaden för upplärningen betalades av bemanningsföretaget. 
 
Bemanningsföretagen brukar enligt Isaksson och Bellaagh (1999 b) ofta anordna 
eller köpa in olika kurser och seminarier åt sina anställda men eftersom dessa är 
sporadiska, frivilliga och oftast förlagda på kvällstid, det vill säga på obetald 
arbetstid, får de flesta inte någon större behållning av dem.  
 
Mycket av de flexibelt anställdas kompetensutveckling verkar ske i själva 
arbetet via direkt erfarenhet. Detta är något som även Troglin och Wahlstedt 
(2002) funnit. I deras studie framkom att den uthyrde själv uppskattade att denne 
på ett år hos ett bemanningsföretag lärde sig mer än på tre år hos ett annat 
företag. Detta kan ses som en naturlig följd av att de uthyrda varierar mellan 
olika företag.  
 
Att arbeta i projekt kan enligt Lööw (2004) innebära en karriärmöjlighet. Både 
projektledare och projektgrupp utvecklas genom att de arbetar med människor 
från andra arbetsställen. På samma sätt kan arbete som uthyrd innebära en 
karriärmöjlighet i och med att de uthyrda kommer i kontakt med nya arbets-
platser och nya människor och därigenom får nya och varierande erfarenheter.  
 

Arbetsmiljö 
Det regelverk som finns är enligt Birgersdotter et al. (2002) tydligt när det gäller 
fördelningen av arbetsmiljöansvar mellan kundföretag och bemanningsföretag, 
men kunskapen om regelverket är dålig.   
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I 3 kap. 12 § i Arbetsmiljölagen, AML, (1977) finns arbetsmiljöansvaret 
definierat för den som hyr in arbetskraft: ”Den som anlitar inhyrd arbetskraft för 
att utföra arbete i sin verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder som behövs i 
detta arbete.” Bemanningsföretaget som fortfarande är arbetsgivare har 
visserligen arbetsgivaransvaret men detta räcker inte eftersom arbetsgivaren har 
svårt att påverka arbetsförhållandena. Uthyraren har en skyldighet att ta reda på 
hur arbetsmiljön är på den plats dit han sänder sina arbetstagare. I praktiken kan 
detta vara svårt att göra på ett bra sätt. För det arbete som utförs hos inhyraren 
har denne därför fått ett ansvar som i stort sett motsvarar arbetsgivarens ansvar. 
Inhyraren ska således vidta samma skyddsåtgärder som han skulle ha vidtagit 
för anställd personal, detta ansvar gäller oberoende av hur lång tid uthyrningen 
sker (”Personaluthyrning, 2004”).  
 
För arbetsgivare i ett bemanningsföretag ska det systematiska arbetsmiljöarbetet 
omfatta alla företagets anställda oavsett var de arbetar. Den personal som hyrs ut 
ska dessutom omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet hos kunden. Enligt 
AFS (Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete), (2001:1 § 1) likställs 
den som hyr in arbetskraft med en arbetsgivare. Vid uthyrning har 
bemanningsföretagets skyddsombud tillträde hos kunden som dennes egna 
skyddsombud enligt AML 6 kap § 10 (1977). Däremot har skyddsombuden hos 
kunden inte rätt att ingripa i frågor som rör inhyrda personer, utan måste vända 
sig till skyddsombud hos bemanningsföretaget så att denne ingriper 
(Birgersdotter et al., 2002).  
 
Tidsbegränsade ofta kortvariga arbeten kan ge negativa hälsokonsekvenser 
eftersom det är svårare att genomföra ett effektivt förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Denna typ av anställningsförhållanden är vanliga inom just 
uthyrningsbranschen. Personaluthyrning är exempel på en verksamhet där man 
förutom vanliga förekommande arbetsmiljörisker måste vara extra uppmärksam 
på personalens totala arbetsbelastning. Denna typ av verksamhet ställer särskilt 
höga krav på en väl fungerande internkontroll av arbetsmiljön hos den uthyrande 
arbetsgivaren (”Personaluthyrning”, 2004).  
 
Birgersdotter et al. (2002) ställde i sin studie om arbetsmiljöarbete inom 
bemanningsföretag frågan till uthyrd personal vart de vänder sig om de vill prata 
om sin arbetsmiljö. Det visade sig att 53 % vände sig till sitt uthyrningsföretag, 
21 % till kundföretaget och 17 % hade aldrig pratat om sin arbetsmiljösituation 
med någon. Detta visar hur viktigt det är för både bemanningsföretaget och det 
inhyrande företaget att klargöra för de uthyrda vart de ska vända sig med 
arbetsmiljöfrågor. En del bemanningsföretag gör detta genom att upprätta egna 
avtal med sina kundföretag gällande arbetsmiljö. Birgersdotter el al. fann vidare 
i sin studie att det fanns uppenbara brister i hur arbetsmiljöarbetet fungerade. 
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Det fanns också alltför sällan en beredskap att hantera inhyrd/uthyrd personal i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Det som skiljer sig inom bemanningsbranschen jämfört med andra anställningar 
är att det förutom arbetsgivare och anställd finns en tredje part inblandad. Det är 
detta trepartsförhållande som gäller specifikt för bemanningsbranschen som 
utgör fokus för vårt arbete. En fråga av speciellt intresse är hur man leder 
personal som inte befinner sig på plats på företaget och där det finns två möjliga 
ledare inblandade, dels bemanningsföretaget och dels kundföretaget. Även var 
de uthyrda känner tillhörighet och vart de vänder sig i olika ansvarsfrågor är 
områden som vi valt att undersöka vidare.     
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att studera ett bemanningsföretag med fokus på ledarskap, 
tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån tre perspektiv; bemanningsföretagets, 
kundföretagets samt de uthyrdas. Utifrån det valda syftet och den litteratur och 
tidigare forskning som studerats utgår denna studie från följande specifika fråge-
ställningar.  
 
1. Vilka uppfattningar kring ledarskap finns inom ett bemanningsföretag och 
vem ser företrädare för bemanningsföretaget, kundföretaget respektive de 
uthyrda som ledare för uthyrd personal?  
 
2. Vilket företag känner de uthyrda tillhörighet till och vilka ser de som sina 
arbetskamrater enligt företrädare för bemanningsföretaget, kundföretaget 
respektive de uthyrda?   
 
3. Hur ser företrädare för bemanningsföretaget, kundföretaget respektive de 
uthyrda på ansvarsfördelningen när det gäller arbetsledning, feedback, 
kompetensutveckling samt arbetsmiljö? 
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Metod 
 
Ingen av oss har arbetat inom bemanningsbranschen och vi hade därför inga 
egna erfarenheter av hur ledarskapet där fungerar. Vi gick alltså in i projektet 
med stor lyhördhet för hur intervjupersonerna upplevde fenomenet.  
 
I denna studie användes en kvalitativ metod. Valet av metod bygger på studiens 
syfte och frågeställningar där vi primärt var intresserade av att förstå hur 
företrädare för bemanningsföretaget, kundföretaget samt de uthyrda ser på 
ledarskap, tillhörighet och ansvarsfördelning inom ett bemanningsföretag. Vi 
ville söka efter likheter och skillnader mellan olika personers uppfattningar och 
mellan de olika perspektiven. Trost (2005) skrev att det lämpar sig bäst att göra 
en kvalitativ studie när frågeställningarna gäller att förstå eller att hitta mönster.  
 
När det gäller kopplingen mellan teori och data brukar enligt Bryman (2002) ett 
kvalitativt synsätt förknippas med en induktiv strategi. Denna studie har både 
induktiva och deduktiva inslag. Den kan sägas vara deduktiv på så sätt att 
studiens intervjuguide byggde på faktorer; tillhörighet, arbetsledning, feedback, 
kompetensutveckling samt arbetsmiljö, som framkommit vid genomgången av 
litteratur och tidigare studier som behandlar bemanningsbranschen. Vi ansåg att 
dessa faktorer på ett eller annat sätt kunde kopplas till ledarskap och hjälpa oss 
att svara på studiens syfte.  
 
Studien kan även sägas ha vissa induktiva drag i och med att den tidigare 
litteraturen och forskningen angående ledning av uthyrd personal är begränsad. 
Avsikten var därför att belysa ett ämne som inte tidigare varit nämnvärt i fokus. 
Den är även induktiv på så sätt att ny litteratur söktes och lades till efter det att 
intervjuerna genomförts och resultaten sammanställts. Bryman (2002) menade 
att teorin är resultatet av en forskningsinsats när ett induktivt angreppssätt 
används. Den induktiva processen innebär således att man drar generaliserbara 
slutsatser på grundval av observationer. Vi vill dock inte gå så långt som att 
påstå att vi kommer att skapa några nya teorier men vi tror att studien kommer 
att ge ett visst kunskapstillskott där åtminstone vissa resultat är överförbara till 
andra bemanningsföretag med liknande villkor.  
 

Företagspresentation 
Det bemanningsföretag som vi har genomfört studien på är Academic Work som 
grundades av studenter 1998. Syftet med företaget var att sammanföra studenter 
som ville jobba vid sidan av sina studier med företag som hade behov av 
personal på deltid. De vill skapa möjligheter för studenter att få arbetslivs-
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erfarenhet vid sidan av sina studier samt hjälpa dem till ett fast jobb. Företaget 
har vuxit kraftigt sedan starten och är idag ett av Sveriges största 
bemanningsföretag med verksamhet i hela landet. Academic Work hjälper sina 
kunder med såväl deltids- som heltidsuppdrag och rekryteringar.  
 
Academic Work är Sveriges största arbetsgivare för studenter och har stor 
erfarenhet av bemanning med unga akademiker. De har även byggt upp en 
omfattande kandidatdatabas som idag innehåller 60 000 studenter från alla 
Sveriges universitet och högskolor. Med hjälp av databasen kan de på ett enkelt 
sätt söka fram de personer som har rätt kompetens och som i övrigt kan arbeta 
enligt de villkor som kunden kräver.  
 
Academic Work har drygt 100 personer som jobbar internt på kontor i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Antalet uthyrda konsulter ökar 
ständigt och uppgår idag till cirka 1 800 personer varje månad (”Academic 
Work”, 2006).  
 

Urval av data 
Vi tog på eget initiativ kontakt med bemanningsföretaget där studien 
genomfördes. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval. Det innebär att man får 
ett strategiskt urval som består av de personer som varit tillgängliga (Trost, 
2005; Bryman, 2002). Kontaktpersoner på bemanningsföretaget hjälpte till med 
att hitta lämpliga intervjupersoner. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer 
varav två med representanter från bemanningsföretaget, två från kundföretag 
som hyr in personal från det aktuella bemanningsföretaget och fyra personer 
som arbetar som uthyrda från bemanningsföretaget. Vi framförde dock vissa 
krav när det gällde intervjupersonernas egenskaper men inte exakt vilka 
personer vi ville ha. Vi angav för kontaktpersonerna att vi ville att de uthyrda 
skulle ha arbetat som uthyrda för bemanningsföretaget regelbundet under en 
längre tid. Avsikten med detta var att försöka få en så representativ bild som 
möjligt av hur det är att vara anställd inom bemanningsföretaget och för att 
intervjupersonerna i sitt arbete haft tillräcklig tid att bilda sig en uppfattning 
kring de för studien aktuella frågorna.      
 
Efter att intervjupersonerna valts ut kontaktades dessa per telefon för att boka in 
tid och plats för intervju. Informationsutskick om studien skickades sedan ut via 
mail till de berörda med utförlig information om syftet med studien.  
 
Undersökningsgruppen bestod av åtta personer, fyra kvinnor och fyra män. De 
två intervjupersonerna på bemanningsföretaget har ansvar för kontakten med de 
uthyrda. De kundföretag vi varit i kontakt med har olika verksamheter och de vi 
intervjuat har någon form av ansvar för inhyrd personal. De uthyrda arbetar med 
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allt ifrån lagerarbete till kontorsarbete. Största delen av uppdragen har 
”extrajobbskaraktär” och handlar om att utföra löpande arbete där ingen specifik 
kompetens krävs. De uthyrda arbetade på sina nuvarande uppdrag alltifrån fyra 
timmar i veckan till heltid. De hade varit anställda på bemanningsföretaget 
mellan två månader och tre år. Åldern varierade mellan 25 och 29 år.  
 

Insamlingsmetod  
Kruuse (1998) skrev att kvalitativa intervjuer passar bra då meningen är att få 
djupare information om intervjupersonernas uppfattningar. Det var speciellt 
viktigt att vi var lyhörda för att vi skulle kunna fånga intervjupersonernas 
uppfattningar och för att vi inte skulle vara begränsade i vår egen förförståelse.   
 
Vid intervjutillfällena användes semistrukturerade intervjuer. Vid en semi-
strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide eller en lista över teman som 
ska beröras men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. 
Frågor som inte ingår i denna kan också ställas om intervjuaren anknyter till 
något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2002). Vi använde oss in enlighet 
med detta av en intervjuguide (se bilaga) innehållande de faktorer; tillhörighet, 
arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt arbetsmiljö som vi funnit 
vid genomgången av litteratur och tidigare forskning. I stort sett såg 
intervjuguiden lika ut men frågorna omformulerades något beroende på om vi 
intervjuade representanter för bemanningsföretaget, kundföretaget eller de 
uthyrda. Frågorna ställdes i stort sett i samma ordning men när intervjupersonen 
själv kom in på något område valde vi att diskutera detta vidare.  
 
Intervjuguiden utformades utifrån studiens tre frågeställningar. Den första 
behandlade uppfattningar kring ledarskap inom ett bemanningsföretag och vem 
som sågs som ledare för uthyrd personal. Här ställdes mer allmänna och öppna 
frågor kring ledarskap för att leda in intervjupersonerna på ämnet. Avsikten var 
även att få en utgångspunkt till vad de uppfattade som ledarskap och vilka 
tankar de hade om hur en ledare ska vara och vem de såg som sin egen ledare.  
 
Studiens andra frågeställning handlade om hur intervjupersonerna såg på 
tillhörighet och arbetskamrater för uthyrd personal. Avsikten var att få en bild av 
var de uthyrdas tillhörighet och lojalitet låg och hur intervjupersonerna såg på 
detta. Vi tyckte det var intressant att granska om deras uppfattningar skilde sig åt 
och vad man från bemanningsföretagets respektive kundföretagets sida gör för 
att stärka tillhörigheten.  
 
Studiens tredje och sista frågeställning handlade om hur intervjupersonerna såg 
på ansvarsfördelningen när det gäller arbetsledning, feedback, kompetens-

22 



utveckling samt arbetsmiljö. Vår avsikt var här att granska hur företrädare för 
bemanningsföretaget respektive kundföretaget såg på detta för att upptäcka om 
dessa områden var klart uppdelade dem emellan och om det fanns tydliga regler 
kring detta. Vi ville också komma åt hur de uthyrda uppfattade detta och om det 
var tydligt för dem vart de skulle vända sig vid frågor angående dessa områden.         
 
Innan intervjuerna genomförs kan det vara bra att testa intervjuguiden i form av 
provintervjuer (Patel & Davidson, 1994). Det var dock svårt för oss att göra 
detta då vi inte hade kontakt med någon annan oberoende person som var 
anställd inom bemanningsbranschen. Istället valde vi att göra de första 
intervjuerna med personer på bemanningsföretaget. Vi fick då möjlighet att 
bedöma vilka frågor som var mindre relevanta och därmed lägga till 
kompletterande frågor. Vi tyckte att det var bra att representanter för 
bemanningsföretaget fick börja med att ge sin syn på området i och med att det 
var dem vi gjorde studien hos, men framförallt för att ge dem möjlighet att 
kommentera intervjufrågorna. Inga frågor uppfattades dock av de intervjuade 
som speciellt känsliga utan vi fann att intervjuguiden i sin helhet fungerade 
tillfredsställande. Därefter gjordes inte intervjuerna i någon speciell ordning.  
 
Före varje intervju början informerades deltagaren om studiens syfte. Den 
intervjuade fick också chans att ställa frågor för att reda ut eventuella oklarheter, 
vilket enligt Kvale (1997) är viktigt.  Intervjun inleddes med en del 
bakgrundsfrågor för att kunna göra en beskrivning av urvalsgruppen samt att få 
intervjupersonen att bli bekväm i intervjusituationen. Varje intervju bandades 
och transkriberades för att lättare kunna behandlas och analyseras och för att 
citat skulle kunna användas ordagrant. Varje intervju varade cirka 45 minuter. 
Efter varje intervju frågade vi intervjupersonen hur han/hon hade upplevt 
intervjun och om det varit någon fråga man ansett vara känslig att svara på. 
 
Vid intervjutillfällena medverkade vi båda som intervjuare vilket enligt Trost 
(2005) kan vara ett gott stöd om personerna är samspelta och vanligtvis leder det 
till att de utför en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än 
endast en skulle göra. Att vara två vid intervjuerna gjorde att det blev möjligt att 
en av oss ställde frågorna under en hel intervju medan den andra antecknade, 
skötte bandspelaren och ställde kompletterande frågor vid behov.   
 
För att underlätta för intervjupersonerna och inte störa deras dagliga arbete 
alltför mycket genomfördes intervjuerna på bemanningsföretaget och kund-
företagen på deltagarnas respektive arbetsplatser. Intervjuerna med de uthyrda 
skedde på neutrala platser där det varken fanns kopplingar till bemannings-
företaget eller kundföretagen. 
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Bearbetning och analys av data 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det bandade materialet till 
en hel text. Texterna analyserades därefter utifrån vad vi observerat och hört 
under intervjuernas gång. Svaren analyserades utifrån intervjufrågorna och 
studiens tre perspektiv. Stor del av bearbetningen innebar en jämförande analys 
såväl mellan som inom de olika perspektiven.  
 
För att analysera resultaten användes tre huvudkategorier; ledarskap, tillhörighet 
och ansvarsområden. De huvudkategorier som användes för resultat-
presentationen var i viss mån bestämda innan intervjumaterialet bearbetades i 
och med att frågeställningarna och intervjuguiderna var uppbyggda på liknande 
sätt. Under huvudkategorierna ledarskap och tillhörighet framträdde under 
analysens gång ett varierat antal underkategorier. Under huvudkategorin 
ansvarsområden var underkategorierna arbetsledning, feedback, kompetens-
utveckling samt arbetsmiljö redan givna. 
 
För att belysa och styrka resultaten och göra texten mer levande användes citat 
från intervjumaterialet. I resultaten numrerades intervjupersonerna och 
benämndes som ip (intervjuperson) 1-8 för att inte röja intervjupersonernas 
identitet.       
 

Kvalitetsvärdering 
Guba och Lincoln (i Bryman, 2002) menade att det finns två grundläggande 
kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning – trovärdighet och äkthet. 
Trovärdigheten består av fyra delkriterier – tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  
 
Tillförlitlighet innebär att studien är genomförd i enlighet med de regler som 
finns och att resultaten rapporterats till dem som deltagit i studien för att dessa 
ska kunna bekräfta att personen som utfört studien har uppfattat intervju-
personerna rätt. De som deltagit i studien har fått möjlighet att ta del av 
resultaten.   
  
Kvalitativa forskningsresultat kan vara svåra att generalisera till andra 
situationer och populationer. Kvalitativa undersökningar handlar om djup och 
inte om bredd och fokus ligger på det kontextuellt unika.  Vår avsikt var inte att 
generalisera resultaten men tänkbara överföringar skulle kunna göras till andra 
bemanningsföretag med liknande kontext.   
 
Pålitlighet innebär att den som utfört studien antagit ett granskande synsätt och 
skapat en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar i arbetsprocessen. I 
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denna studie har detta uppmärksammats i och med att en utförlig metod-
beskrivning gjorts.   
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att personen som utför studien 
försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro och inte medvetet låtit 
personliga värderingar påverka utförandet eller resultaten. Detta kriterium har i 
undersökningen tagits hänsyn till i och med att vi varit medvetna om vår 
förförståelse om ämnet.  
 
Förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier formulerade Guba och Lincoln (i 
Bryman, 2002) ett antal kriterier på äkthet. Kriterierna på äkthet består bland 
annat av att studien ska ge en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar 
som finns i den grupp av människor som studerats. Genom att belysa citat från 
olika intervjupersoner har vi försökt uppfylla detta krav.  
 

Etiska överväganden 
Den etiska aspekten när det gäller kvalitetskriterier består först och främst av 
fyra krav som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa är kraven på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Kravet på information innebär att undersökningspersonerna får information om 
studiens syfte och upplägg och vilka risker respektive fördelar som kan finnas 
med att delta i undersökningen. Det är även av stor vikt att informera 
intervjupersonerna om att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att dra 
sig ur när som helst. Intervjupersonerna och de personer vi haft kontakt med på 
bemanningsföretaget har fått ta del av studien efter dess färdigställande.  
 
Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna tagit del av den information som 
getts och accepterat att ställa upp på undersökningen. Dessa krav har 
tillgodosetts i och med det informationsbrev samtliga deltagare tagit del av 
innan intervjuerna där studiens syfte och upplägg presenterades och i och med 
att de tackat ja till att medverka. Vidare fick varje intervjuperson chansen att 
ställa frågor angående undersökningen innan intervjun började.  
 
Kravet på konfidentialitet innebär att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Kvale (1997) menade att 
genom att förändra namn och identifierande drag vid redovisning av intervjuerna 
kan undersökningspersonernas privatliv skyddas. Kravet beaktas i denna studie i 
och med att inga namn eller utmärkande drag nämnts i citaten som redovisats.   
 
Nyttjandekravet eller kravet på oönskade konsekvenser innebär enligt Kvale 
(1997) att risken att en undersökningsperson lider skada av att delta i 
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undersökningen ska vara så liten som möjligt. För att minska denna risk har de 
intervjuinspelningar och den information som framkommit behandlats i enlighet 
med de tre ovanstående kraven. Detta har även beaktats genom att materialet 
endast använts för denna studie. 
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 Resultat 
 
Resultaten redovisas utifrån huvudkategorierna ledarskap, tillhörighet 
respektive ansvarsfördelning. Efter varje huvudkategori följer en kort 
sammanfattning där studiens frågeställningar besvaras.  
 

Ledarskap 
Enligt intervjupersonerna innebar ledarskap att leda en grupp mot ett gemensamt 
mål. Det handlade också om att kunna planera och dirigera arbete och att ha en 
förmåga att lösa problem.  
 
Viktiga egenskaper som intervjupersonerna tillskrev en ledare var ödmjukhet 
och lyhördhet. Det sågs som viktigt att ledaren vågade fatta beslut och kunde 
behålla sin position som ledare och att denne föregick med gott exempel. En 
ledare kunde ses som någon som kunde motivera andra till att göra ett bra jobb, 
tog initiativ och fick med sig gruppen.  
 

För mig handlar det mycket om att kunna motivera människor. Leda en 
grupp i rätt riktning i bra tempo. (ip 4) 
 
Ledarskap handlar nog mycket om karisma och att man är 
förtroendeingivande och inspirerande så att man kan få folk med sig. Men 
framförallt så tror jag att det handlar om personliga egenskaper. (ip 1) 

 
När ledarskapets innebörd diskuterades framkom uppfattningar om att det fanns 
en skillnad mellan att vara ledare och att vara chef. En åsikt var att antingen har 
man ledaregenskaper eller inte. Man kan således inte bli ledare. 
 

Jag tror att vissa människor är ledare, men jag ser inte att man kan bli 
ledare. Det är något man har eller inte har. (ip 7)  

 
Till skillnad från ledaren sågs chefen som någon som har en titel eller en 
position som chef i organisationen och som leder och fördelar det dagliga arbetet 
och ser till det blir gjort.  
 

En tydlig skillnad som jag tycker är skillnaden mellan ledare och chef. En 
chef är en person som sitter i en ledarroll bara för att han är chef. En ledare 
kan finnas bland konsulterna ute på golvet men som egentligen inte har 
någon högre befattning. (ip 2)  

 
Att en person är chef behöver alltså inte betyda att den är ledare. Någon kan vara 
chef utan att vara ledare precis som någon kan vara ledare utan att vara chef. 

27 



Ledarskap vid bemanning 
Det framkom att ledarskapet vid bemanning blir annorlunda i och med att 
arbetsgivaren och medarbetaren inte befinner sig på samma arbetsplats. Det blir 
därför svårt för personer på bemanningsföretaget att se hur deras anställda 
arbetar och att se vem som löser sina arbetsuppgifter eller inte. 
 

Jobbar man som uthyrd så tillbringar man ju inte många timmar på plats här. 
Det är ju svårt för oss att se exakt hur en person fungerar i sitt dagliga 
arbete. Man får andrahandsinformation, man får fråga arbetsledaren hur 
fungerar vår personal istället för att själv skaffa den uppfattningen. (ip 1)  

 
Där är ju konsultcheferna mer avlägsna från sina arbetare. De ser ju aldrig 
sina arbetare jobba. Det är svårare för dem att veta vem som är bra och dålig 
och definitivt är det svårt att veta varför. (ip 4) 

 
På grund av att det är tre parter inblandade ställer det högre krav på att 
kommunikationen fungerar och att den är tydlig. Informationen blir ofta fördröjd 
genom att den måste gå i flera led och kommer från andrahandskällor.   
 

Bemanningsföretagets roll 
De intervjuade på bemanningsföretaget ansåg att deras roll när det gällde 
ledarskapet för de uthyrda innebar att finnas till hands och vara ett stöd. De 
uthyrda skulle känna att de alltid kunde vända sig dit. En representant på 
bemanningsföretaget såg sin roll mer som en ledare än en chef för de uthyrda.  
 

Jag vill väl vara en ledare hellre än en chef, en som pushar och hjälper som 
är där för att underlätta och samtidigt motivera. Man kanske inte är den som 
står med piskan. (ip 2) 

 
Från kundföretagens sida framkom bland representanterna att de såg att 
bemanningsföretagets ledarroll för den uthyrda personalen handlade mycket om 
att vara förmedlare eller bokare och se till att de uthyrda var på plats. 
 
När det gäller hur de uthyrda såg på bemanningsföretagets ledarroll framkom 
det delvis skilda bilder. En åsikt gick i linje med hur företrädarna på 
kundföretagen såg på bemanningsföretagets roll, vilket innebar att de sågs mer 
som uppdragsgivare och bokare. Det fanns inte någon annan ledarroll när den 
uthyrde väl hade blivit utvald till ett uppdrag. Kontaktpersonen på 
bemanningsföretaget kunde även ses som en mentor som stöttade och gav 
beröm. Andra åsikter som framkom var att bemanningsföretagets ledarskap 
upplevdes som ”kompisaktigt” och inställsamt.   
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Kundföretagets roll 
Den ledarroll som företrädare för bemanningsföretaget såg att kundföretaget 
hade gentemot de uthyrda innebar att de fick rätt instruktioner när de kom på 
plats. De skulle lösa det praktiska och se till att det dagliga arbetet fungerade. 
Denna bild stämde överens med hur de intervjuade på kundföretagen upplevde 
sin egen ledarroll.  
 

Vår uppgift är att tala om för dem som kommer in vad de göra. 
Bemanningsföretaget är ju inte insatta i vår verksamhet och vet inte precis 
vad konsulterna gör. (ip 7) 

 
Även de som arbetar som uthyrda såg på kundföretaget som de som instruerade 
och talade om vad de skulle göra. 
 

Vem uppfattas som ledare? 
Från företrädare för bemanningsföretaget framkom en åsikt om att de uthyrda 
uppfattade både dem och personer på kundföretagen som ledare men att de hade 
olika funktioner. Man ansåg att de uthyrda som hade uppdrag där daglig kontakt 
med bemanningsföretaget krävdes uppfattade dem som ledare i högre grad. 
Vidare ansåg man att det hade större betydelse för de uthyrda att ledarskapet 
fungerade med kundföretaget i och med att det är dem som de uthyrda arbetar 
tillsammans med och träffar dagligen. En annan åsikt som framkom från 
bemanningsföretags sida var att de uthyrda helt och hållet uppfattade personen 
där som ledare.  
 
Företrädare för kundföretagen antog i sin tur att det var de som uppfattades som 
ledare av den uthyrda personalen eftersom det var där de uthyrda tillbringade 
största delen av tiden.  
 
De uthyrdas åsikter om vem de uppfattade som sin ledare gick isär. Ansvariga 
på kundföretaget sågs som ledare eftersom det var de som visste vad konsulterna 
gjorde. Det påpekades att ansvariga på bemanningsföretaget varken ledde eller 
motiverade de uthyrda. En åsikt som framkom var att det var konsultchefen på 
bemanningsföretaget som var chef, medan det var arbetsledaren på 
kundföretaget som denne uppfattade som sin ledare. En annan uppfattning var 
att det inte att fanns någon ledare alls, möjligtvis kunde de ansvariga på 
kundföretaget ses som chefer. 
 

Mental ledare, utvecklare, coach, det tycker jag inte att jag har någon. Mer 
en chef här på företaget. Jag skulle säga att jag inte har någon ledare. Jag 
tror att man i jobbet som konsult får vara sin egen ledare. (ip 8) 
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Sammanfattning av ledarskap vid ledning av uthyrd personal 
Studiens första frågeställning handlade om vilka uppfattningar kring ledarskap 
som finns inom ett bemanningsföretag och vem bemanningsföretaget, 
kundföretaget respektive de uthyrda ser som ledare för uthyrd personal. I figur 1 
nedan görs en sammanfattning av hur ledarskapets komponenter uppdelas 
mellan bemanningsföretaget och kundföretaget vid ledning av uthyrd personal. 
 

 
 
Figur 1. Sammanfattande figur av ledarskap vid ledning av uthyrd personal (Egen figur). 
 
Ledarskap innebar för intervjupersonerna att leda en grupp mot ett gemensamt 
mål. De såg att det fanns en skillnad mellan begreppen chef och ledare. De 
upplevde att ledarskapet vid uthyrning av personal blir annorlunda på så sätt att 
arbetsgivaren och medarbetaren inte befinner sig på samma arbetsplats.  
 
Både företrädare för bemanningsföretaget och för kundföretaget uppfattade att 
det till största delen var de själva som sågs som ledare för uthyrd personal. Det 
visade sig att både företrädare för bemanningsföretaget och för kundföretaget 
kunde uppfattas som ledare men att de i realiteten till viss del hade skilda 
funktioner. I figuren används en streckad linje från ledare istället för en 
heldragen för att visa på att kopplingen inte var särskilt stark till något av 
företagen men att man ändå inte kunde bortse från den. Ansvariga på 
bemanningsföretaget sågs istället oftast som förmedlare eller bokare. Endast i 
något fall uppfattades de som en mentor eller coach och därför är även denna 
linje streckad. Den ledarroll man på kundföretaget uppfattades ha handlade till 
största delen om att det är de som leder och fördelar arbetet vilket går i linje med 
den rollen en chef ansågs ha. Någon av de uthyrda menade att denne inte kände 
att den hade någon ledare alls och påpekade att man i jobbet som uthyrd behöver 
vara sin egen ledare och motivera sig själv.   
 

Tillhörighet 
När det gällde tillhörighet framkom delvis skilda åsikter från bemannings-
företagets sida. En uppfattning var att de uthyrdas tillhörighet endast låg hos 
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dem själva. I vissa fall så ”öronmärks” en del konsulter och skickas till samma 
kundföretag flera gånger för att deras tillhörighetskänsla till kundföretagen ska 
öka. En annan uppfattning var att de uthyrdas känsla av tillhörighet kan vara 
delad och bero på uppdragets karaktär.  
 

Jag tror att man kan känna en dubbel tillhörighet. Detta kan nog vara lite 
beroende på vad man har för typ av uppdrag och hur länge man har jobbat 
där. (ip 1)  
 

Från företrädare för kundföretagets sida såg man främst att tillhörigheten låg hos 
dem. Känslan av tillhörighet kunde vara delad men oftast låg den på medlemmar 
av kundföretaget där de uthyrda spenderade mest tid.   
 
En åsikt som framkom bland de uthyrda var man kunde känna en delad 
tillhörighet. Det fanns ingen mening med att välja sida utan det var bra att känna 
tillhörighet till båda sidor. I motsats till detta framkom åsikter om att det inte 
fanns någon känsla av tillhörighet till något av företagen. Detta kunde bero på 
att de uthyrda inte hade så mycket kontakt med bemanningsföretaget men inte 
heller kände tillhörighet till dem som arbetade på kundföretaget. En annan åsikt 
som framkom var att tillhörigheten till bemanningsföretaget kunde öka med 
tiden som de uthyrda varit anställda där. Det framkom att lojaliteten inte var lika 
stor när man arbetar som uthyrd. Någon uppgav att denne skulle vara beredd att 
avsluta sitt samarbete med bemanningsföretaget om drömjobbet skulle dyka 
upp.  
 

Om jag fick mitt drömjobb skulle jag vara beredd att bränna mina kontakter 
med bemanningsföretaget. Så pass mycket är jag min egen som uthyrd. Jag 
tror att man är sin egen som konsult. Jag tror absolut inte att man lika lojal. 
Jag är mig själv närmast och bemanningsföretaget är endast min förmedlare. 
(ip 8) 

 
På bemanningsföretaget anordnas en del aktiviteter för konsulterna bland annat 
luncher, middagar, bowling och after work. Detta görs för att de uthyrda ska få 
träffa andra konsulter på andra uppdrag och skapa en känsla av tillhörighet till 
bemanningsföretaget. Företrädaren för bemanningsföretaget betonade vikten av 
att konsulterna får vara med även på de aktiviteter som kunden ordnar. 
Bemanningsföretaget har i vissa fall gått in och betalat för sina konsulter så att 
de har fått delta vid kundens aktiviteter.  
 

Arbetsplats 
Då vi frågade de uthyrda om var de säger att de jobbar, så svarade de flesta med 
kundföretagets namn. Någon sa att denne nämner både bemanningsföretaget och 
kundföretaget. En annan påpekade att det inte betyder något annat än att 
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personen jobbar extra om denne skulle nämna bemanningsföretaget. En annan 
åsikt var att längden på uppdraget och hur många olika uppdrag man haft kan 
spela roll. 
 

Då säger jag kundföretaget. Inte bemanningsföretaget, för den som frågar så 
är ofta det inte intressant. När man tänker på att jag har varit där så pass 
länge så känns det som min arbetsplats. Hade jag varit på olika ställen varje 
månad så hade jag kanske svarat annorlunda. (ip 6) 

 

Arbetskamrater 
Från bemanningsföretagets sida antog man att de personer som de uthyrda 
uppfattade som sina arbetskamrater fanns bland de andra konsulterna från 
bemanningsföretaget. Konsulterna är studenter i samma åldersgrupp med 
liknande bakgrund och detta sågs som en orsak till att man identifierade sig med 
varandra och såg varandra som arbetskamrater.  

 
Där tror jag också vi har ett litet försprång gentemot andra 
bemanningsföretag. Vi har väldigt mycket samma personer, unga 
akademiker och studenter i ungefär samma ålder och med ungefär samma 
bakgrund. De har själva tagit ett beslut att jobba extra så det finns väldigt 
mycket likheter. (ip 2) 

 
Intervjupersonerna på bemanningsföretaget trodde att de uthyrda särskilt såg de 
konsulter som var ute på uppdrag på samma kundföretag som sina 
arbetskamrater. De trodde även att de uthyrda kunde se de andra anställda på 
kundföretaget som sina arbetskamrater.  
 
Något som framkom även vid intervjuerna med representanter från 
kundföretagen var att de trodde att de uthyrda såg de övriga anställda på 
kundföretaget som sina arbetskamrater. Återigen betonades dock att om fler 
konsulter från samma bemanningsföretag fanns på arbetsplatsen så såg de 
uthyrda dem som sina närmaste arbetskamrater, åtminstone till en början. En 
förklaring till detta var att kundföretaget ofta medvetet sätter alla konsulter från 
ett bemanningsföretag på ett ställe och att de på så sätt lätt bildar en ”egen” 
arbetsgrupp på kundföretaget.  
 
Denna bild stämde överens med de uppfattningar som fanns bland de uthyrda. 
De flesta såg de andra konsulterna från bemanningsföretaget som var uthyrda till 
samma kundföretag som sina arbetskamrater.  
 

Vi från bemanningsföretaget håller ju ihop ganska bra. Det har blivit så att 
man umgås mest med dem som är från bemanningsföretaget. Man har ju 
mest gemensamt med dem också. (ip 6)  
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Någon uppfattade även de andra anställda på kundföretaget som sina 
arbetskamrater eftersom denne hade haft samma uppdrag under en längre tid.  
 

Sammanfattning av tillhörighet vid ledning av uthyrd personal 
Studiens andra frågeställning handlade om vilket företag de uthyrda känner 
tillhörighet till och vilka de ser som sina arbetskamrater enligt företrädare för 
bemanningsföretaget, kundföretaget respektive de uthyrda. I figur 2 nedan görs 
en sammanfattning av hur tillhörigheten fördelas mellan bemanningsföretaget 
och kundföretaget vid ledning av uthyrd personal. 
  

 
 
Figur 2. Sammanfattande figur av tillhörighet vid ledning av uthyrd personal (Egen figur). 
 
Inom bemanningsföretaget fanns åsikter om att de uthyrdas tillhörighet kunde 
vara delad men att den var starkast till bemanningsföretaget. Även från 
kundföretagens sida trodde man att de uthyrdas tillhörighetskänsla kunde vara 
delad men att den dock i de flesta fall låg hos dem själva på kundföretaget. 
Några av de uthyrda upplevde en delad tillhörighet. En annan åsikt som 
framkom var att tillhörigheten inte var så stor till något av företagen. I och med 
att uppfattningarna om vart man kände tillhörighet var så olika och att det inte 
gick att ange någon tydlig plats för tillhörigheten har vi i figuren valt att använda 
oss av en streckad linje. 
 
När vi ställde frågan om vilket företag de uthyrda ser som sin arbetsplats och var 
de säger att de jobbar svarade majoriteten att de ser kundföretaget där de har sitt 
nuvarande uppdrag som sin arbetsplats. 
 
Uppfattningar som framkom från alla de tre perspektiven var att de uthyrda först 
och främst såg de andra konsulterna från bemanningsföretaget som arbetade på 
samma kundföretag som sina arbetskamrater.    
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Ansvarsområden 
Här presenteras resultaten som framkommit angående ansvarsområdena 
arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt arbetsmiljö. 
 

Arbetsledning 
Intervjupersonerna på bemanningsföretaget uppgav att den största delen av 
ansvaret för arbetsledning ligger hos kundföretaget. De tar dock ansvar för att de 
uthyrda ska komma ut på plats och känna sig välkomna. Kundföretagets bild 
stämde överens med bemanningsföretagets. Företrädarna för kundföretagen 
ansåg att det var mer eller mindre självklart att det var de som skulle ansvara för 
den dagliga driften.  
 

Ja, vi står för allting förutom att personen i fråga ska komma hit. Det är 
bemanningsföretaget som ser till att de kommer hit. Men så fort de kommer 
hit så är det ju vårt som gäller naturligtvis. Vi står för den dagliga driften. 
(ip 5) 

 
De flesta av de uthyrda ansåg att det var kundföretaget som i första hand stod för 
arbetsledningen. Flera av de uthyrda påpekade att personer på bemannings-
företaget inte riktigt visste vad arbetsuppgifterna handlade om och att de därför 
inte hade någon möjlighet att vara arbetsledare.  
 

Jag har haft en person här på företaget som har instruerar mig om vad jag 
ska göra. Bemanningsföretaget har ingenting alls med det att göra. De vet 
nog inte riktigt vad jag gör. (ip 8) 

 
En åsikt som framkom från företrädare för bemanningsföretaget var att målen 
för de uthyrdas arbete sätts av kundföretagen eftersom det är de som vet vad de 
behöver hjälp med. En annan åsikt var att man från bemanningsföretaget gärna 
vill vara delaktig när målen sätts. Det är att föredra att målen sätts i samförstånd 
mellan alla tre inblandade parter. De intervjuade på kundföretagen ansåg att det 
var de som satte upp mål och riktlinjer för de uthyrdas arbete.  
 

Det finns klara och tydliga mål och det är vi som sätter dessa mål. Jag tror 
inte att bemanningsföretaget har så stor koll på vad som görs. Deras uppgift 
är främst att vara en förmedlare. (ip 7) 

 
De flesta av de uthyrda uppfattade att målen sätts av kundföretaget och att de 
inte själva har varit delaktiga i att sätta upp dessa. Någon såg dock att alla tre 
parter varit delaktiga då målen för personens arbete skulle sättas.  
 

Det är nog alla tre. Företaget har ju mål men sen är det ju 
bemanningsföretaget som har sina mål för fortsatt arbete. Och jag vill ju 
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göra mer än vad som krävs. Ja, just på detta företaget har jag fått vara med 
och påverka. De har varit öppna. (ip 3) 

 
Om det skulle uppstå oklarheter i arbetsuppgifterna eller frågor som rörde 
arbetet rent praktiskt så ansåg alla av de uthyrda att de skulle vända sig till 
någon som var på plats på kundföretaget. Om det däremot var oklarheter i 
arbetstider eller vid sjukdom uppgav de att de skulle vända sig till ansvarig på 
bemanningsföretaget.  
 

Feedback 
De intervjuade på bemanningsföretaget ansåg att det var de som ansvarade för 
att de uthyrda fick feedback. De upplevde också att de regelbundet gav sina 
anställda feedback. Ofta har den feedback de ger kommit från kunden men en 
åsikt var att konsulterna blir extra glada om de istället får feedback direkt från 
kunden. En åsikt som framkom från intervjupersonerna på kundföretaget var att 
ansvaret för att de uthyrda får feedback ligger på bemanningsföretaget eftersom 
det är de som har personalansvaret. Man ansåg vidare att det fanns brister i 
bemanningsföretagets feedback och därför gav även de feedback direkt till de 
uthyrda. En annan åsikt som framkom från kundföretaget var att ansvaret var 
delat och att de gav feedback direkt till de uthyrda. 
 

Är det någonting så pratar vi ju med personen i fråga men sen ibland måste 
vi ju gå vidare och prata med bemanningsföretaget. All feedback sker ju inte 
genom bemanningsföretaget utan vi säger ju bra jobbat och så till dem 
direkt. Jag tror nog nästan att man är bättre på att ge feedback till den egna 
personalen, men å andra sidan kanske man är mer tydlig till 
bemanningspersonalen när vi väl gör det. (ip 5) 

 
I de flesta fall upplevde de uthyrda att de fick feedback från båda sidor. Några 
av de uthyrda såg det som viktigast att de fick feedback från 
bemanningsföretaget. En orsak som de uppgav till detta var att det faktiskt 
kändes viktigare att ha fortsatt bra kontakt med bemanningsföretaget i och med 
att det är de som kan förmedla nya uppdrag eller i bästa fall ett ”riktigt jobb”.  
 

Det är alltid kul att få feedback. Jag gillar nog mer feedback från 
bemanningsföretaget, de är ruggigt bra när det gäller det. Jag ser det som en 
merit. De kanske kan fixa något jobb som är relaterat till min utbildning. 
Kundföretaget tror jag inte att jag kan få något jobb på. (ip 3) 
 
På ett sätt är det viktigare vad bemanningsföretaget tycker, om man skulle 
vilja ha ett annat uppdrag eller så. När jag slutar sedan och någon ska skriva 
något om mig är det ju de som gör det och det är dem som bokar oss. (ip 4)  
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Någon av de uthyrda menade att denne uppskattade mer att få feedback direkt 
från kundföretaget. En annan åsikt som framkom var att det inte spelade någon 
roll varifrån feedback kom så länge det var på kundföretaget som man hade sagt 
det. 
 

Kompetensutveckling 
Intervjupersonerna på bemanningsföretaget såg att det var deras ansvar att se till 
att de uthyrda redan från början hade den kompetens som kundföretaget 
efterfrågat. I och med att de rekryterar efter kravprofiler så behövs ofta inte 
någon extra kompetensutveckling för att de uthyrda ska klara av de olika 
uppdragen. I några fall har bemanningsföretaget stått för kostnaden för 
truckkortutbildning hos kundföretaget. I något fall där en uthyrd skulle arbeta 
som säljare kunde bemanningsföretaget erbjuda viss ”coaching” då interna 
säljare från huvudkontoret kom och gav tips.       
 
Från kundföretagets sida ansåg man att det var bemanningsföretaget som skulle 
stå för kostnaden vid eventuell kompetensutveckling. På ena kundföretaget 
måste alla nyanställda genomgå en två veckor lång introduktionsutbildning och 
under denna tid får de sin lön från bemanningsföretaget. Detta företag hade 
också ett utbud av interna utbildningar som även de uthyrda hade möjlighet att 
söka.  
 
Den kompetensutveckling som de uthyrda uppgav att de hade fått handlade till 
största delen om introduktion till de arbetsuppgifter som de skulle utföra. Ett par 
personer nämnde att de hade fått gå utbildningar. Då skedde utbildningen på 
kundföretaget medan bemanningsföretaget betalade.  
 

Kundföretaget gör ju oss en tjänst när de höjer vår kompetens, så vi fick ju 
gå utbildningen genom dem och så betalade bemanningsföretaget våra 
timmar för den tiden. (ip 6)  

 
Alla de uthyrda uppgav att de hade haft tillräcklig kompetens för de uppdrag de 
varit ute på. Flera ansåg till och med att de istället för att behöva ytterligare 
kompetens snarare hade varit överkvalificerade för många av uppdragen. 
 

Det är onödigt att prata om kompetens, det krävs ingen kompetens. (ip 4) 
 
Jag har känt på alla uppdrag att jag varit överkvalificerad. Jag tror inte att 
jag för den sakens skull gör ett sämre arbete, men hade jag jobbat med något 
som jag är intresserad av hade jag haft ett större engagemang. (ip 8)  
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Någon påpekade att denne faktiskt redan studerar och håller på att skaffa sig en 
utbildning och såg inte hur bemanningsföretaget kunde utveckla denna persons 
kompetens.   
 

Arbetsmiljö   
Intervjupersonerna på bemanningsföretaget hade delvis skilda uppfattningar 
gällande vem som ansvarar för de uthyrdas arbetsmiljö. En uppfattning var att 
det var bemanningsföretaget som hade arbetsmiljöansvar för de uthyrda medan 
en annan uppfattning var att kundföretaget hade det yttersta ansvaret för de 
uthyrda. Det påpekades dock att bemanningsföretaget blev inkopplat om det 
skulle ske någon olycka i och med att de har det yttersta arbetsgivaransvaret. 
När de uthyrda var ute på uppdrag sågs det som självklart att det var 
kundföretaget som hade ansvaret för att det inte hände något och att de uthyrda 
inte utsattes för någon fara.  
 
Från kundföretagens sida menade man att när det gällde den fysiska 
arbetsmiljön så låg ansvaret mycket på dem, medan ansvaret för den sociala 
arbetsmiljön var mer delat mellan kundföretaget och bemanningsföretaget.  
 

När det gäller den fysiska arbetsmiljön så är det nog vi som har stort ansvar 
i och med att det är här på vår arbetsplats som de jobbar. Vid den sociala 
arbetsmiljön så är det nog ett mer delat ansvar. Om det skulle vara någon 
som känner sig mobbad eller inte trivs så tycker jag att det angår både oss 
och bemanningsföretaget. (ip 7)  

 
Om det skulle vara några brister i arbetsmiljön så angav de flesta av de uthyrda 
att det var personer på kundföretaget som de först skulle vända sig till. En åsikt 
som framkom från de uthyrda var dock att om det skulle handla om något stort 
socialt problem så skulle man vända sig till bemanningsföretaget i första hand. 
 
Ingen av de uthyrda ansåg att det fanns tydliga regler eller att de fått någon 
direkt information om vad som gällde angående arbetsmiljön. Även från 
representanter för kundföretaget märktes denna uppfattning.    
 

Sammanfattning av ansvarsområden vid ledning av uthyrd personal 
Studiens tredje och sista frågeställning handlade om hur företrädare för 
bemanningsföretaget, kundföretaget respektive de uthyrda såg på ansvars-
fördelningen av arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt arbetsmiljö. 
I figur 3 nedan görs en sammanfattning av hur de olika ansvarsområdena 
fördelas mellan bemanningsföretaget och kundföretaget vid ledning av uthyrd 
personal. 
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Figur 3. Sammanfattande figur av ansvarsområden vid ledning av uthyrd personal (Egen 
figur). 
 
När det gällde det första området, arbetsledning, uppgav intervjupersoner från 
alla de tre perspektiven att det största ansvaret låg på kundföretaget i och med att 
det är de som står för den dagliga driften. Det sågs som självklart att 
arbetsledningen måste komma från kundföretaget i och med att det är de som 
har vetskap om hur arbetet ska skötas.   
 
Det andra ansvarsområdet var feedback. Både företrädare för bemannings-
företaget och kundföretaget menade att ansvaret för feedback skulle ligga på 
bemanningsföretaget i och med att det var de som har det yttersta 
arbetsgivaransvaret. De uthyrda uppfattade i sin tur att de får feedback från båda 
sidor.    
 
Gällande kompetensutveckling såg man från bemanningsföretagets sida att det 
var deras ansvar att se till att de uthyrda redan från början hade den kompetens 
som kundföretaget efterfrågat. Från kundföretagets sida ansåg man att det var 
bemanningsföretaget som skulle stå för kostnaden vid eventuell kompetens-
utveckling. Alla de uthyrda uppgav att de haft tillräcklig kompetens för de 
uppdrag de varit ute på. Flera av dem ansåg också att de känt sig 
överkvalificerade för många av uppdragen.   
 
Det sista området arbetsmiljö visade sig vara det område som de flesta 
intervjupersonerna var osäkra på. Det framkom åsikter om att det inte fanns 
tydliga regler och att informationen varit bristfällig rörande arbetsmiljön. Både 
företrädare från bemanningsföreget och kundföretaget menade att det största 
ansvaret för den fysiska arbetsmiljön låg på kundföretaget. Ansvaret för den 
sociala arbetsmiljön kunde däremot vara delat om det skulle uppstå stora sociala 
problem. De uthyrda uppgav att om det skulle vara några brister i arbetsmiljön 
skulle de i första hand vända sig till kundföretaget.  
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Diskussion 
 
Diskussionen kring resultaten utgår från samma huvudkategorier respektive 
underkategorier som presenterades i resultatavsnittet. Därefter följer en 
metoddiskussion där vi granskar studien som helhet och den metod som använts. 
Sammanfattande analys och slutsats samt förslag till fortsatt forskning avlutar 
detta kapitel. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån studiens tre huvudkategorier; ledarskap, 
tillhörighet samt ansvarsområden. 
 

Ledarskap 
Intervjupersonernas åsikter om ledarskapet verkade gå i linje med den form av 
delat ledarskap som Döös och Wilhelmson (2003) studerat och benämnde som 
matrisledarskap. Det finns två ledare som båda ansvarar för uthyrd personal men 
med olika arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Intervjupersonerna menade 
att ledarskapet inom bemanningsbranschen blev annorlunda i och med att 
arbetsgivaren och medarbetaren inte befinner sig på samma arbetsplats. 
Ledarskapet kan i och med detta även liknas vid den typ av ledarskap som 
Engestang (2004) beskriver vid distansarbete och som innebär en form av 
motiverande och stöttande ledarskap.   
 
De förhållanden som råder inom bemanningsbranschen där det är tre parter 
inblandade innebär större krav på att kommunikationen fungerar och är tydlig. 
Mossboda et al. (2003) uppmärksammade också detta som viktiga egenskaper 
för att vara en bra chef. När informationen måste gå i flera led är det lätt att viss 
information glöms bort eller försvinner på vägen. Det kan också hända att den 
misstyds och inte kommer fram i samma form som det var tänkt. Det kan också 
hända att informationen når fram för sent. Till exempel ringer de uthyrda i vissa 
fall till bemanningsföretaget och talar om när de är sjuka. Bemanningsföretaget 
måste sedan i sin tur meddela detta till kundföretaget som i många fall inte får 
veta något förrän det är för sent för dem att skaffa någon ersättare.   
 
Intervjupersonerna såg en skillnad mellan begreppen ledare och chef vilket 
också uppmärksammats av Mossboda et al. (2003) och Engestang (2004). Det 
skulle kunna tänkas att ansvariga på bemanningsföretaget uppfattades mer som 
ledare och ansvariga på kundföretagen mer som chefer, eftersom personer på 
bemanningsföretaget inte utövar den direkta arbetsfördelningen, utan detta 
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ligger på kundföretaget. Det visade sig dock att denna bild inte var helt sann. 
Det framkom att den ansvariga på bemanningsföretaget i de flesta fall sågs som 
förmedlare eller bokare men i något fall även som chef. En annan åsikt var att 
det inte fanns någon ledare alls eller att denne fanns på kundföretaget. Resultatet 
kan bero på att det är bemanningsföretaget som faktiskt är arbetsgivare och 
därav kan personer där ses som chefer. De som är ansvariga för den uthyrda 
personalen på bemanningsföretaget har också en titel som konsultchef och kan 
därför ses som chefer eftersom det ingår i deras titel. De personer som ansvarar 
för uthyrd personal på kundföretagen har ofta en titel som arbetsledare och kan 
på grund av denna titel mer ses som ledare.  
 
En intressant aspekt som blev tydlig särskilt vid intervjun med en företrädare för 
det ena kundföretaget var att bemanningsföretaget inte ens fanns med i 
diskussionen. När vi frågade vem denne såg som ledare för uthyrd personal stod 
valet mellan personen själv eller andra ansvariga på kundföretaget. Det blev då 
uppenbart att personen såg det som självklart att de uthyrda inte var anställda på 
andra villkor än övrig personal när det gällde ledarskap.  
 
Företrädarna för kundföretagen menade att det var personer på kundföretaget 
som de trodde att de uthyrda uppfattade som ledare. I inget av fallen var det 
dock personerna själva som de trodde att de uthyrda såg som ledare. Det var 
istället andra personer som stod närmare de uthyrda när det gällde den direkta 
arbetsledningen som de trodde sågs som ledare. Det skulle ha varit intressant att 
höra om det verkligen var så att dessa personer upplevde sig själva som ledare 
eller om de i sin tur såg att det var de personer vi intervjuat som var ledare för de 
uthyrda. I och med att det inte verkar vara klart och tydligt vem som har 
ledaransvaret kan det innebära att ingen ser det som sin uppgift att ta på sig 
ansvaret.   
  

Tillhörighet 
Resultaten visade i enlighet med Bolander och Nords (1999) studie att de 
uthyrda i något fall identifierade sig med kundföretaget men att det oftast 
handlade om en delad känsla. Någon upplevde dock att denne inte tillhörde 
något av företagen. I Tsoukalas (2003) studie visade det sig att yngre konsulter 
ofta känner större gemenskap med kundföretagen medan äldre känner större 
tillhörighet till andra konsulter. Alla de som arbetar som uthyrda i vår studie kan 
anses vara ”yngre” men det verkar inte som att de kände större tillhörighet till 
kundföretaget i och med detta. Å andra sidan verkade de inte känna någon större 
tillhörighet till bemanningsföretaget heller. Tsoukalas fann vidare att de som 
haft de längsta uppdragen kände större tillhörighet till kundföretagen. I vår 
studie framkom istället att tillhörigheten ökade till båda företagen ju längre en 
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person varit anställd eftersom de som varit anställda längst i högre grad 
upplevde en delad tillhörighet.  
 
Ett intressant resultat var att alla de uthyrda uppgav att de skulle svara med 
kundföretagets namn om de fick frågan var de jobbade. Resultatet kan anses visa 
på att de uthyrda trots allt känner en större tillhörighet till kundföretagen än till 
bemanningsföretaget. Det kan också, vilket uttrycktes av en av intervju-
personerna, bero på att det inte säger så mycket mer än att man jobbar extra om 
man svarar med bemanningsföretagets namn. En annan orsak kan vara att alla de 
uthyrda som vi intervjuade hade uppdrag där de skulle få vara kvar en längre tid 
framöver.  
 
Det framkom att företrädarna för bemanningsföretaget ansåg att tillhörigheten 
till dem berodde på uppdragets karaktär. Vissa uppdrag krävde kontakt varje dag 
och personer som arbetade på sådana uppdrag torde då känna en större 
tillhörighet till bemanningsföretaget. Resultatet visade att detta till viss del 
stämde. En av intervjupersonerna menade att eftersom denne hade regelbunden 
kontakt med bemanningsföretaget så föredrog denne att sköta allt via dem. 
Personen var dock inte övertygad om att tillhörigheten i och med detta hade 
ökat. En del personer angav att de istället för att känna större tillhörighet till 
bemanningsföretaget vid regelbunden kontakt i vissa fall kunde uppleva 
kontakten från bemanningsföretagets sida som inställsam och överdriven. Några 
personer sa också att de själva föredrog att ta kontakt med bemanningsföretaget 
om de ville något. Det som görs för att stärka tillhörigheten kan i vissa fall 
uppfattas på ett annat sätt och få motsatt effekt.  
 
De uthyrda som kände störst tillhörighet till bemanningsföretaget var också de 
som var intresserade av att ha en vidare kontakt med dem och genom dem få 
andra uppdrag eller eventuellt ett ”riktigt jobb”. De personer som å andra sidan 
var mer intresserade av att få in en fot på kundföretagen för att få anställning 
direkt där var också de som kände mer tillhörighet till kundföretagen. 
Tillhörighetskänslan verkade således bero på vilka avsikter de uthyrda hade med 
sitt uppdrag och med att jobba extra.    
 
Företrädarna för bemanningsföretaget ansåg att det bara var positivt om de 
uthyrda kunde känna en delad tillhörighet, vilket kan bero på uthyrnings-
verksamhetens karaktär. Målet med verksamheten är att skapa möjligheter för 
studenter att få arbetslivserfarenhet vid sidan av sina studier samt hjälpa dem till 
ett fast jobb. Andra bemanningsföretag som studerats av Troglin och Wahlstedt 
(2002) ansåg att det var viktigare att de uthyrda kände tillhörighet och 
identifierade sig med dem i första hand. Dessa företag har i större grad som mål 
att behålla sin personal en längre tid för att kunna erbjuda kundföretagen en 
högre kompetens.  
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De bemanningsföretag som Troglin och Wahlstedt (2002) studerat uppgav också 
att de gjorde väldigt mycket för att stärka tillhörigheten till sig. Det 
bemanningsföretag vi studerat anordnar också aktiviteter för de uthyrda men har 
även i vissa fall gått in och betalat för att deras konsulter ska få vara med på 
kundföretagens aktiviteter. De öronmärker också vissa av sina konsulter till ett 
uppdrag för att de ska känna tillhörighet även till kundföretaget. Båda dessa 
exempel visar återigen på att målet med verksamheten skiljer sig från andra 
bemanningsföretag.  
 
Enligt Isaksson och Bellaagh (1999 b) kan arbetet som uthyrd leda till 
lojalitetskonflikter. En åsikt som framkom i vårt resultat var att lojaliteten inte är 
lika stor hos personer som arbetar som uthyrda. Till stor del skulle detta kunna 
förklaras med att de uppdrag som de uthyrda har till största delen inte är 
kopplade till deras utbildning. Skulle det dyka upp ett jobb som bättre 
motsvarade kompetensen påpekades att det skulle vara värt att förlora kontakten 
med bemanningsföretaget för att istället satsa på detta. Vidare nämndes att 
jobbet som konsult är speciellt och att man i många fall får vara sig själv 
närmast.  
 
Då arbetskamraterna diskuterades framkom att den uppfattning som dominerade 
var att de uthyrda i första hand såg andra konsulter från bemanningsföretaget 
som var ute på samma uppdrag som sina arbetskamrater. Detta kan, vilket även 
uppmärksammades från bemanningsföretagets sida, bero på att de uthyrda är 
studenter i ungefär samma ålder och med liknande bakgrund. De har också 
själva tagit ett beslut att jobba extra vilket kan göra att de identifierar sig med 
varandra och ser sig som arbetskamrater.      
 
Det faktum att de flesta uppdrag är tidsbegränsade kan också leda till att de 
uthyrda inte engagerar sig lika mycket i att lära känna de andra anställda på 
kundföretaget. Isakson och Bellaagh (1999 b) har uppmärksammat att de 
uthyrda befinner sig i en speciell och utsatt situation när det gäller möjligheter 
till att skapa sociala kontakter. Det är ingen mening att knyta kontakter som man 
redan i förväg vet kommer att brytas inom kort tid. På samma sätt så kan de 
anställda på kundföretagen känna att det inte är någon idé att skapa relationer till 
dem som kommer in som inhyrda i och med att de inte kommer att vara kvar på 
arbetsplatsen så länge. Detta kan också vara en bidragande orsak till att en del 
kundföretag, om de har flera personer inhyrda, väljer att sätta alla dessa på 
samma arbetsuppgift så att de därmed bildar en egen grupp. Detta leder i sin tur 
till att uppdelningen i olika grupper ytterligare förstärks och möjligheterna att 
lära känna varandra blir ännu mindre. 
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Ansvarsområden 
Nedan följer en diskussion kring studiens fyra ansvarsområden. Vem är det 
egentligen som ansvarar för arbetsledning, feedback, kompetensutveckling samt 
arbetsmiljö?  
 
Arbetsledning 
Intervjupersonerna hade samma uppfattningar om att det var kundföretaget som 
hade ansvar för arbetsledning och den dagliga driften. Detta stämmer också 
överens med hur företrädare för arbetsmiljöverket och företrädare för 
bemanningsföretagens egen branschorganisation almega såg på arbetsledning 
(”Verksgemensam tillsyn”, 2001; ”Leveransvillkor”, 2006). Den roll som 
bemanningsföretaget hade var endast att se till att personalen kom på plats. 
 
Det kan anses vara naturligt att det var kundföretaget som stod för 
arbetsledningen eftersom det var personer där som visste vad arbetsuppgifterna 
handlade om och vad de behövde hjälp med. Det är inte möjligt för det aktuella 
bemanningsföretaget att vara insatt i alla kunders verksamhetsområden då de 
inte är inriktade mot någon speciell bransch. 
 
I de flesta fall sattes målen av kundföretaget vilket även här kan förklaras med 
att det var de som bäst visste vad arbetet handlade om. De flesta av de uthyrda 
uppfattade att de inte själva haft möjlighet att påverka målen. Det verkade inte 
heller som att det var någon av dessa som såg detta som viktigt. Återigen kan 
detta förklaras av uppdragens karaktär. Det handlar i de flesta fall om extrajobb 
där personerna inte kommer att vara kvar så länge. Ofta är det relativt 
okvalificerade arbeten där det inte råder någon tvekan om vad målen är. Det är 
ofta inte relevant att diskutera vad det är som ska göras. Vår reflektion är att 
många studenter ägnar majoriteten av sin tid åt uppgifter av teoretisk karaktär 
och därför kanske en del upplever att det kan vara skönt att koppla bort detta en 
stund och istället ägna sig åt mer praktiska uppgifter.  
 
Feedback 
Det framkom att det var bemanningsföretaget som skulle ansvara för att ge de 
uthyrda feedback. Isakson och Bellaaghs (1999 b) studie visade att feedback ofta 
förväntas komma från arbetsgivaren vilket går i linje med denna studies resultat. 
En åsikt från kundföretagets håll var dock att det fanns vissa brister när det 
gällde bemanningsföretagets feedback. Även i Bolander och Nords (1999) studie 
framkom att de bemanningsföretag de studerat var dåliga på att ge feedback. En 
av intervjupersonerna i vår studie menade att det i detta fall kunde bero på att 
bemanningsföretaget expanderat mycket under den senaste tiden och att de 
därför inte haft tid att prioritera sina anställda i tillräckligt hög grad. Denne 
upplevde därför att även de på kundföretaget behövde ge feedback direkt till de 
uthyrda. Det är här viktigt att kommunikationen fungerar så att ansvariga på 
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bemanningsföretaget är medvetna om att de uthyrda får feedback även från 
kundföretagen men att de inte tar det för givet att det alltid ska vara så. Om 
kommunikationen inte fungerar skulle det kunna bli så att båda tror att de ger 
feedback men att ingen faktiskt gör det.   
 
Det är också viktigt att kommunikationen är tydlig och att den kommer fram till 
de uthyrda i den form som avsågs. Det skulle kunna vara så att det finns en 
tendens att den positiva feedbacken från kundföretaget inte kommer fram till de 
uthyrda eftersom det på bemanningsföretaget tas för givet att det fungerar bra 
och att detta inte behöver uppmärksammas extra.   
 
De uthyrda upplevde att de fick feedback från båda håll. Det kunde kännas mer 
relevant när feedback kom direkt från kundföretaget. I och med att det var de 
som faktiskt visste vad arbetet handlade om kunde det innebära att 
återkopplingen blev tydligare och kom mer i direkt anslutning till det utförda 
arbetet. Feedback som kom från bemanningsföretaget upplevdes i vissa fall som 
viktigare då den uthyrde hade avsikten att behålla kontakten dit i första hand för 
att få vidare uppdrag eller till och med ett ”riktigt jobb”.   
 
Kompetensutveckling 
Larsson och Vainikainen (2000) menade att det ligger i alla de tre parternas 
intresse att bedriva kompetensutveckling. I detta fall råder speciella förhållanden 
då det studerade bemanningsföretaget ägnar sig åt uthyrning av studenter. Är 
man student har man redan som huvudsyssla att utveckla sin kompetens. I vår 
studie uppmärksammades det att man inte såg hur bemanningsföretaget skulle 
kunna utveckla den enskilda individens kompetens ytterligare. 
 
Bemanningsföretagets ansvar om kompetensutveckling handlade mycket om att 
se till att de uthyrda redan hade den kompetens som kundföretagen efterfrågade. 
Återigen kan detta bero på att man hyr ut studenter och att deras uppdrag i de 
flesta fall ses som en bisyssla. I och med att man rekryterar enligt kravprofiler så 
ska hänsyn redan ha tagits till vilken kompetens som är nödvändig. Har inte en 
uthyrd rätt kompetens från början så är det bemanningsföretagets ansvar att hitta 
någon som har det och är mer lämplig för det aktuella uppdraget.  
 
I Larsson och Vainikainens (2000) studie har man uppmärksammat ett exempel 
där utbildning har arrangerats av kundföretaget men där bemanningsföretaget 
betalade för sina uthyrda. Även i denna studie framkom att bemanningsföretaget 
vid något tillfälle har betalat kostnaden för en förarutbildning som kundföretaget 
anordnade. Detta kan ses som en bra lösning och som alla parter tjänar på.  
 
En uppfattning som var tydlig bland de uthyrda var att de inte bara haft 
tillräcklig kompetens utan att de till och med i många fall varit överkvalificerade 
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för uppdragen. Många av de uppdrag som förmedlas via bemanningsföretaget 
kräver ingen specifik kompetens och har inte heller någon anknytning till den 
utbildning studenterna läser. En del personer kan tycka att det erbjuder 
omväxling gentemot att studera, medan andra kanske kan se det som 
understimulerande och att motivationen därmed sjunker.        
 
Arbetsmiljö 
Birgersdotter et al. (2002) menade att det finns ett tydligt regelverk när det gäller 
arbetsmiljö vid uthyrning av personal men att kunskaperna om detta är dåliga. I 
arbetsmiljölagen ges arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, 
arbetsgivaransvaret men detta räcker inte eftersom arbetsgivaren har svårt att 
påverka arbetsförhållandena.  Därför har inhyraren, det vill säga kundföretaget, 
fått ett ansvar som i stort sett motsvarar arbetsgivarens ansvar.  
 
Det visade sig i denna studie att kunskaperna om arbetsmiljöansvaret var 
bristfälliga. Det skulle kunna förklaras med att de bestämmelser som gäller kan 
tolkas olika. En annan orsak skulle kunna vara att de personer som deltagit i 
denna studie inte varit så insatta i området och att det finns någon annan på de 
olika företagen som har detta som specialområde. I och med att inga direkta 
problem har uppstått har man inte noga tagit del av det som står i lagar och 
avtal. Det påpekades att om något skulle inträffa så visste de vart de skulle 
vända sig för att få rätt information.  
 
I Birgersdotters et al. (2002) studie visade det sig att de flesta vände sig till 
bemanningsföretaget vid problem. De uthyrda i denna studie uppgav istället att 
de i första hand skulle vända sig till kundföretaget om det uppstod problem 
rörande deras arbetsmiljö. Påpekas bör dock att inga speciella problem har 
förekommit och att de uthyrda i vår studie svarade utefter hur de trodde att de 
skulle agera. En anledning till att de uthyrda inte själva tagit reda på vad som 
faktiskt gäller om det skulle uppstå problem i deras arbetsmiljö kan vara att 
många av uppdragen är relativt kortvariga. Man kanske inte såg det som 
nödvändigt att påpeka mindre brister som man upplevde att man kunde stå ut 
med under den tiden uppdraget varade.  
 

Metoddiskussion 
Vi ser det som positivt att ingen av oss tidigare hade varit i kontakt med 
bemanningsbranschen eller hade erfarenheter därifrån. Våra åsikter var således 
inte påverkade av vår förförståelse. Den bild vi har fått av bemanningsbranschen 
speglar det som framkommit med hjälp av de olika perspektiven. Vår reflektion 
är att om någon av oss till exempel tidigare hade arbetat som uthyrd skulle vår 
förförståelse ha kunnat leda till en skev bild som inte visat hur det egentligen såg 
ut när hänsyn tagits till alla olika synvinklar.    
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Valet av den kvalitativa metoden kan sägas ha fungerat som det var tänkt. Syftet 
var att få djupare information om intervjupersonernas uppfattningar kring 
ledarskap inom ett bemanningsföretag. Det skulle ha varit svårt att genomföra en 
rent deduktiv studie eftersom ledning av uthyrd personal är ett relativt nytt 
fenomen. Det finns i och med detta begränsat med etablerade och allmänt kända 
teorier eller modeller. En rent induktiv studie skulle också ha varit svårt att 
genomföra. Det framkom vissa områden vid genomgången av tidigare litteratur 
och forskning som vi var intresserade av att beröra och se hur företrädare för de 
olika perspektiven såg på. Samtidigt kunde vi leta ny litteratur efter hand som 
intervjuerna genomfördes och resultaten framträdde. Valet av en studie med 
både deduktiva och induktiva drag var det mest naturliga då avsikten var att 
belysa nya vinklingar på vårt problemområde. 
 
Studiens urval av informanter kan diskuteras. I och med att det är 
kontaktpersoner från bemanningsföretaget och inte vi som har gjort urvalet av 
intervjupersoner skulle resultaten eventuellt kunna ha blivit vinklade till att visa 
en mer positiv bild till bemanningsföretaget. Vi var dock inte ute efter att se om 
ledarskapet var bra eller dåligt utan meningen var att beskriva ett antal 
människors uppfattningar kring hur ledarskapet ser ut inom 
bemanningsföretaget. Det spelade då mindre roll om de intervjuade var positivt 
eller negativt inställda till företaget. Så här i efterhand tror vi inte att urvalet 
påverkat resultaten nämnvärt. De personer vi intervjuat var ingen homogen 
grupp utan företrädde olika perspektiv och hade varierande åsikter. Valet att ha 
intervjupersoner från tre olika perspektiv har bidragit till att skapa en bredare 
bild av ämnesområdet. Genom att göra detta har vi kunnat belysa fenomenet 
ledning av uthyrd personal i helhet och fått ett större sammanhang.    
 
Användandet av semistrukturerade intervjuer har varit det som passat studiens 
syfte bäst, då avsikten var att få fria svar kring de ämnen som togs upp. Den 
semistrukturerade intervjun har också den fördelen att ytterligare aspekter än de 
förutbestämda kan framträda. Om en helt strukturerad intervjuguide använts 
hade vi riskerat att missa vissa aspekter och synpunkter. Till exempel framkom 
det nu att vissa personer såg en skillnad mellan begreppen chef och ledare, något 
som vi till en början inte tänkt beröra.  
 
En svaghet med vår studie kan vara att den begränsas till att omfatta de 
intervjupersoner och det bemanningsföretag vi valt. Detta är dock alltid ett 
övervägande när man väljer intervjuer. Ett alternativt angreppssätt kunde ha 
varit att använda oss av enkäter för att få information från fler personer. Dock 
hade vi då antagligen inte fått fram den kunskap om uppfattningarna kring 
ledarskap som vi nu var ute efter. Då vi gjorde en studie med både deduktiva 
och induktiva drag var det mer värdefullt att få mindre men djupare information.  
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Vid samtliga av intervjuerna medverkade vi båda två. Detta anser vi var positivt 
i och med att den som inte höll i själva intervjun kunde ställa kompletterande 
frågor och se till att vi inte missade något. Det bidrog också till att båda fick en 
större insikt i det material som sedan skulle analyseras. Att vara fler intervjuare 
kan dock ha den nackdelen att intervjupersonen känner sig underlägsen. Vi har 
inte uppfattat att så har varit fallet eftersom intervjupersonerna redan innan 
intervjun var införstådda med att vi skulle vara två. Vi ser därför att fördelarna 
med att ha varit två har uppvägt nackdelarna.    
 
Intervjuerna med bemanningsföretaget och kundföretagen genomfördes på deras 
respektive arbetsplatser. Detta var ett naturligt val då vi inte ville störa 
intervjupersonernas dagliga arbete alltför mycket. Intervjuerna med de uthyrda 
genomfördes på en neutral plats utan kopplingar till varken bemannings- eller 
kundföretagen. Valet av lokal har inte varit något som påverkat studien eller 
intervjupersonerna nämnvärt. Då intervjupersonerna fick tillfälle att berätta hur 
de upplevt intervjun framkom att de inte heller hade sett någon fråga som 
känslig eller jobbig att svara på.  
  

Sammanfattande analys och slutsats 
Syftet med denna studie var att studera ett bemanningsföretag med fokus på 
ledarskap, tillhörighet och ansvarsfrågor utifrån tre perspektiv; bemannings-
företagets, kundföretagets samt de uthyrdas. Genom att studera fenomenet 
ledning av uthyrd personal utifrån alla de tre perspektiven blev det möjligt att 
skapa en större förståelse kring detta. Nedan presenteras en figur (figur 4) för att 
sammanfatta hur ledarskap, tillhörighet och ansvarsfrågor uppfattas vara fördelat 
mellan bemanningsföretaget och kundföretaget.    
 

 
 

Figur 4. Sammanfattande figur över ledning av uthyrd personal (Egen figur). 
 
Bemanningsföretaget visade sig ha rollen som mentor/coach eller 
förmedlare/bokare när det gällde ledarskapet. Det framkom även att det var på 
bemanningsföretaget som de uthyrda upplevde att de hade sina arbetskamrater. 
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De ansvarsområden som bemanningsföretaget ansågs ansvara för var feedback 
och kompetensutveckling.  
 
Kundföretaget visade sig i sin tur inneha en chefsroll när det gällde ledarskapet. 
De uthyrda svarade med kundföretagets namn när någon frågade var de jobbade 
och det var också där de såg att de hade sin arbetsplats. De ansvarsområden som 
kundföretaget ansågs ansvara för var arbetsledning och arbetsmiljö. 
 
Två områden, vem som sågs som ledare och vart de uthyrda kände tillhörighet, 
visade sig vara delade mellan bemanningsföreget och kundföretaget. Vi valde 
därför att använda en streckad linje i figuren i båda dessa fall. Bilden av att 
personer på bemanningsföretaget eller kundföretaget var ledare var inte särskilt 
stark utan de sågs i första hand som antingen förmedlare/bokare respektive 
chef/arbetsledare. Det fanns alltså ingen tydlig ledare för uthyrd personal men 
ledarskapet sågs som delat och företagen sågs ha skilda funktioner. När det 
gällde tillhörighet visade det sig att den kunde vara delad mellan 
bemanningsföretaget och kundföretaget trots att den inte var särskilt stark till 
något av dem. Det kanske är så att man känner tillhörighet dit där man har sin 
ledare. I och med att det vid ledning av uthyrd personal inte finns någon tydlig 
ledare är inte heller tillhörigheten till något av företagen särskilt stor. 
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att bemanningsföretaget står för de 
relationsinriktade värdena. Det var personer där som gav feedback och kunde 
ses som mentorer. Det var även där som arbetskamraterna fanns. Kundföretaget 
står istället för de uppgiftsinriktade värdena. Det var personer där som sågs som 
chefer och stod för den dagliga driften, fördelade arbetsuppgifter och såg till att 
den fysiska arbetsmiljön var tillfredsställande. Det var också där de uthyrda sa 
att de jobbade och hade sin arbetsplats.  
 
Det faktum att det inte fanns någon tydlig ledare eller plats där tillhörigheten var 
starkare visar på att de relationsinriktade värdena inte är högre prioriterade än de 
uppgiftsinriktade eller tvärt om. Både relationsinriktade och uppgiftsinriktade 
värden är således nödvändiga och kompletterar varandra vid ledning av uthyrd 
personal.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att följa upp denna intervjustudie med diskussioner i 
fokusgrupper. Det skulle då vara möjligt att diskutera den sammanfattande 
figuren (figur 4) som framarbetats för att se om relationerna mellan begreppen 
ser ut på liknade sätt och om strukturen är densamma även för en annan 
undersökningsgrupp. Eventuellt skulle våra resultat då kunna valideras och 
sägas stämma för bemanningsbranschen i stort.  
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Något som framkom vid ett par intervjuer var åsikter om att det faktiskt kunde 
vara svårt att veta vad man hade att vänta sig i jobbet som konsult. Ett förslag 
skulle därför kunna vara att sammanställa någon form av handbok om hur det är 
att arbeta som konsult och hur det fungerar att arbeta inom bemannings-
branschen. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide Bemanningsföretaget 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Ålder?  
Utbildning? 
Tid inom företaget? 
Tidigare erfarenhet från bemanningsbranschen?  
Varför tror du att företag väljer att anlita uthyrd personal? Fördelar och 
nackdelar? 
Hur väljer ni kundföretag? 
Varför har kundföretagen valt att anlita just er? 
Vad tror du om medarbetarnas möjligheter att få tillsvidareanställningar på 
kundföretagen? 
 
Ledarskap 
 
Vad innebär ledarskap för dig? 
Vad är det som gör att någon uppfattas som ledare?  
Vilket ansvar och vilka uppgifter har en ledare?  
Skiljer sig ledarskapet inom bemanningsbranschen från ledarskap i allmänhet? 
Hur?  
Hur ser du på det faktum att tre parter är inblandade? Fördelar/Nackdelar? 
Hur ser du på din egen roll när det gäller ledarskapet för de uthyrda? 
Hur ser du på kundföretagets roll när det gäller ledarskapet för de uthyrda? 
Vem uppfattar du som ledare för uthyrd personal, och varför?  
Vem tror du den personal som ni hyr ut uppfattar som ledare? Varför? 
 
Tillhörighet 
 
Till vilket företag tror du att de uthyrda känner tillhörighet? Varför? Hur ser du 
på detta?  
Anordnas aktiviteter för de uthyrda för att stärka tillhörigheten? 
Vilka tror du att de uthyrda ser som sina arbetskamrater?  
I vilken utsträckning umgås de uthyrda med arbetskamrater från Academic 
Work respektive från kundföretaget? 
 
 
 
 
 

 



Ansvarsområden 
 
¤ Arbetsledning 
 
När en person har fått ett uppdrag hos kundföretaget hur stor del av 
arbetsledningen står ni för? Hur mycket ligger på kundföretaget? 
Vem är det som sätter upp mål och riktlinjer för de uthyrdas arbete? Hur sätts 
dessa? 
Till vem vänder de uthyrda sig om arbetsuppgifterna eller något i uppdraget är 
oklart? 
Till vem återrapporterar de uthyrda när målen är nådda? 
 
¤ Feedback 
 
Vem ansvarar för att de uthyrda får feedback på sitt arbete? 
Har de uthyrda möjlighet att se resultat av sitt eget arbete?  
När de uthyrda är ute på uppdrag hur mycket kontakt har Academic Work med 
de uthyrda?  
Vilken återkoppling ger ni på Academic Work de uthyrda? 
Vilken återkoppling ges på kundföretaget? 
Varifrån tror du feedback är viktigast för de uthyrda? 
 
¤ Kompetensutveckling 
 
Vem ansvarar för de uthyrdas kompetensutveckling?  
Erbjuder ni på Academic Work någon utbildning för de uthyrda? 
Har de uthyrda fått någon utbildning på det kundföretag de arbetar på? 
Tror du det finns önskemål om att få mer kompetensutveckling eller har de 
uthyrda rätt kompetens. 
 
¤ Arbetsmiljö 
 
Vem ansvarar för den fysiska och social arbetsmiljön?  
Finns tydliga regler om vad som gäller? Vad är det för regler? Lagar, kontrakt, 
överenskommelser, kollektivavtal.  
Känner alla parter till dessa regler? Hur har ni informerat om regler angående 
arbetsmiljö. 
Vid brister i arbetsmiljön vem ska kontaktas?  
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