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Dagens situation för företagen innebär ständiga förändringar vilket 

ställer särskilda krav på deras anställda. Arbetet för personal på 

bemanningsföretag innehåller typiska egenskaper för det nya 

arbetslivet. Syftet med denna studie var att undersöka vilka krav som 

ställs på personal som arbetar via bemanningsföretag samt hur dessa 

personer hanterar kraven. Denna studie bygger på kvalitativ metod där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med en konsultchef och sex 

stycken konsulter på ett bemanningsföretag. Resultatet från en 

tematisk analys visade att krav som ställdes på konsulterna var 

anställningsbarhet, anpassning samt hanterande av rollen som konsult. 

Kraven hanterades både med hjälp av aktivt närmande av problemet 

som att ställa frågor samt passiva strategier som undvikande av 

problemet. Konsulterna i studien anses stöta på kraven från det nya 

arbetslivet i en hög utsträckning. Resultatet som gäller konsulternas 

kravhantering tycks gå i linje med tidigare forskning om coping.     

 

 

Under de senaste årtionden har informationstekniken utvecklats enormt, stora delar av 

arbetsmarkanden har avreglerats och globaliseringen har ökat (Allvin et al. 2006). Omvärlden 

har blivit mer instabil med tanke på dessa förändringar, vilket har påverkat situationen för 

företagen som för att kunna vara konkurrenskraftiga måste göra snabbare anpassningar till 

omgivningen än tidigare. Detta har resulterat i att företagens affärsstrategiska arbete har blivit 

mer flexibelt vilket har påverkat företagens struktur och arbetssätt (Granberg, 2006). 

Organisationerna har plattats ner gällande hierarkinivåer och arbete som inte hör till 

kärnverksamheten har förflyttats till andra företag.  Företagen arbetar alltmer kortsiktigt och 

kunskapsintensivt då varor och tjänster som ett företag erbjuder på kort tid kan förändras 

gällande innehåll eller mängd beroende på efterfrågan (Allvin et al. 2006). Dessa förändringar 

på arbetsmarknaden innebär nya villkor för företagen och för deras anställda. Allvin et al. 

(2006) menar att det är en ny typ av arbete har uppkommit som kännetecknas av företagens 

stävande efter flexibilitet, som i sin tur kräver flexibilitet från deras anställda. För personalen 

innebär den nya arbetssituationen bland annat större otrygghet och allt mer situationsbestämda 

krav på sociala och kognitiva förmågor (Allvin et al. 2006).  

 

En av förändringarna på arbetsmarknaden som har bidragit till ökad flexibilitet för företagen 

är bemanningsbranschen (Allvin, Jacobson & Isaksson, 2003). Bemanningsföretag kan hjälpa 

andra företag att göra anpassningar till omvärlden genom att ge dem möjligheten att kunna 

anpassa mängden personal till den varierande efterfrågan från kunderna (Olofsdotter, 

Augustsson, & Wolvén, 2008). En förutsättning att personalen på bemanningsföretag ska 

kunna leverera denna flexibilitet är att den kan bemästra det moderna arbetslivets krav och 

villkor. Bemanningspersonal blir därför intressant att undersöka för att fördjupa förståelsen 

om det nya arbetslivet och bemanningsbranschen genom att granska vilka krav som ställs på 

personalen och hur de hanterar dessa. 
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Bemanningsbranschen 

Bemanningsbranschen är ett relativt nytt område inom den svenska arbetsmarknaden. År 1993 

avskaffades den statliga arbetsförmedlingens monopol och privata aktörer kunde starta egna 

arbetsförmedlingar vilket var förbjudet sedan 1936. Branschen växte kraftigt efter starten och 

fortsätter att växa än idag. Denna tillväxt förklaras både med att branschen hade varit 

förbjuden under en längre period och även med den förändrade trenden gällande företagens 

affärsstrategiska arbete som har blivit mer flexibelt under de senaste årtionden (Johnson, 

2010).  

 

Bemanningsbranschen omfattar tre huvudområden som är rekrytering, bemanning och 

omställning. Rekrytering innebär att bemanningsföretaget tar hand om hela processen med att 

hitta en kandidat för en viss tjänst ute på ett annat företag. Personen som väljs genom 

rekryteringsprocessen blir anställd hos kunden. Bemanning innebär att personal hyrs ut till en 

annan arbetsgivare och utför arbete på dennes arbetsplats. Den uthyrda personalen är anställd 

på bemanningsföretaget och inom denna studie kommer kallas för konsulter. Omställning 

innebär att bemanningsföretaget hjälper till med personalminskning, utbildning och 

utveckling av personalpolitik. I omställning ingår även att hjälpa arbetssökande hitta ett nytt 

jobb (Johnson, 2010).  

 

I dagens läge i Sverige ligger andelen sysselsatta inom bemanningsbranschen på ca 1,3 

procent (Bemanningsföretagen 2010). I Sverige regleras personalen på bemanningsföretag på 

samma sätt som andra anställda t.ex. gällande anställningsavtal, löner och arbetslöshetskassan 

(Olofsdotter, Augustsson, & Wolvén, 2008). Specifikt för anställda på bemanningsföretag är 

att de får garantilön även när de inte har ett pågående arbete hos en kund. Garantilönen ligger 

på ca 75 procent av den vanliga lönen, beroende på vilken bransch som konsulten arbetar 

inom (Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007).  

 

Det som skiljer bemanningsföretagen från andra företag är att de har annorlunda definierade 

organisationsgränser detta med tanke på att förhållanden mellan bemanningsföretagen och 

kundföretagen är reglerade via kontrakt, där organisationsgränserna blir inte spatiala. 

Situationen för bemanningsföretag är att de har sina anställda ute på andra företag och chefen 

på detta kundföretag är linjechefen för uthyrda personalen som bestämmer vilka 

arbetsuppgifter de ska sköta. Cheferna på bemanningsföretaget det vill säga konsultcheferna, 

är konsulternas närmaste chefer som har ansvaret över andra aspekter som att t.ex. sköta 

uppföljning, lön samt sjukfrånvaro. Cheferna på kundföretaget och bemanningsföretaget har 

även en beroende relation till varandra som kund och leverantör. Hur alla dessa förhållanden 

ska skötas bestäms via kontrakt. Detta påverkar inte bara organisationsgränserna utan gör 

även att förhållandet mellan chefer, anställda och kunder blir annorlunda på 

bemanningsföretag (Olofsdotter et al. 2008). Det är viktigt för konsultcheferna att upprätthålla 

en bra relation till både kunder och konsulter. En del av detta relationsbyggande är 

upprätthållande av bemanningsföretagets varumärke (Bergström et al. 2007). 

 

Krav i det nya arbetslivet 

Förändringarna på arbetsmarkanden under de senaste åren har inneburit nya villkor för 

företagen och för deras anställda, där en ny typ av arbete har uppkommit som karakteriseras 

av flexibilitetsbehov hos företag som förs vidare till anställda (Allvin et al. 2006). Den nya 

arbetssituationen ställer vissa krav på arbetstagare och innebär större otrygghet. Tryggheten 

om att klara sig bra på arbetsmarkanden är inte längre beroende av vilken position en person 

besitter i organisationen, nu när de hierarkiska nivåerna är mycket färre, utan nu återfinns 

tryggheten i att vara attraktiv på arbetsmarknaden, att vara anställningsbar (Allvin et al 2006). 
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Senett (2006) menar att individen på dagens arbetsmarknad är skild från det kollektiva och 

kraven som ställs ligger i större utsträckning på individen. Han beskriver att i dagens samhälle 

är det viktigt att när som helst kunna skaffa sig ett nytt arbete, att kunna vara anställningsbar 

med tanke på att ömsesidiga åtaganden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inte längre 

finns, utan det råder större hänsynslöshet och rastlöshet. Genom att stanna kvar hos 

arbetsgivaren för länge förloras möjligheten att kunna styra över sitt eget liv. Det flexibla 

arbetet bryter upp det gemensamma handlandet. Människor idag arbetar i lag, men laget 

används för att främst tillgodose individens eget intresse snarare än lagets, så lagandan 

reduceras till ett socialt spel. Detta mål att vara anställningsbar leder till att arbetet blir ett 

personligt utvecklingsprojekt. Kunskapen och färdigheterna blir mer portabla när det 

gemensamma luckras upp (Senett, 2006).  

 

Företagens krav på arbetarnas flexibilitet återfinns i att anställda ska kunna arbeta vid olika 

arbetstider samt i olika miljöer, de ska kunna anpassa sina kunskaper och sociala färdigheter 

till situationen. Kraven som ställs på den kognitiva kunskapen har i dagens arbetssituation 

förändrats till att bli mer outtalade och praktiska. Kunskapen är mer situationsbestämd då 

vilka kunskaper som används och lärs in påverkas av vad som behövs i situationen. Detta med 

tanke på att det flexibla arbetet innebär en ständig förändring av arbetsuppgifterna. 

Arbetsuppgifternas förändring ställer även högre krav på den intellektuella förmågan då dessa 

kräver analys och planering av individen. Den intellektuella förmågan är en medveten 

kunskap. Det finns även tyst kunskap vilket är något som utvecklas under längre tid och inte 

kan beskrivas av individen (Allvin et al. 2006). Denna hinner inte utvecklas i samma 

utsträckning som tidigare under nutidens ständigt förändrade arbetssituation, däremot så 

försvinner den inte helt utan återfinns i stället i yrkeskunskapen vid korta och uppkomna med 

kort varsel arbetsuppdrag. Själva lärandet under vissa förutsättningar som inom projekt blir 

tidsbegränsad och kunskapsbegränsad inom området för projektet, där kunskaperna lärs inte 

för livet utan för stunden (Lundgren, 1999). Däremot så kan kunskapen ackumuleras via ett 

livslångt lärande som det skrevs ovan även att arbetet blir ett livslångt utvecklingsprojekt 

(Allvin et al. 2006).   

 

Kraven på den sociala kunskapen har blivit mer uttalade och tekniska, det anses motsvara ett 

socialt spel. Social kompetens tolkas som att vara lyhörd och kunna spela spelet. Den sociala 

kunskapen tar form av att individen ska kunna anpassa sig till olika sociala krav som finns i 

olika situationer (Allvin et al. 2006). Det sociala nätverket och kapitalet blir allt viktigare, lösa 

förbindelser framför nära relationer. Lösa förbindelser medför att individen får uppleva fler 

nya saker medan ett fåtal nära inskränker möjligheten till det (Allvin et al. 2003). Det nya 

arbetslivet innebär även att nästan allt arbete har blivit service arbete. Där arbetet inte bara 

återfinns i en relation mellan arbetsgivare och arbetstagare, men även till kunden. Det är inte 

bara tjänsten som säljs utan även företaget som helhet och den anställde blir representanten 

för företaget. Detta leder till krav på individen i att den måste upprätthålla en fasad av sig som 

en representant för företaget, men även kunna vara sig själv så att relationen till kunden ska 

vara trovärdig då kunden vill kunna relatera till den anställde som till vilken person som helst 

(Leidner, 1993). 

 

Sammanfattningsvis kräver sociala kraven och kunskapskraven att man ska kunna överföra 

befintlig kunskap till olika situationer och kunna anpassa det man kan till det specifika som 

sker i varje situation. Det gäller också att kunna överföra sättet att lära sig på till en ny miljö 

(Statt, 2004). 
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Dagens arbetsvillkor har förändrats till att innebära större ansvar på individen och krav på 

anpassningsförmågan. Individen ställs inför ett flertal krav och är då i behov att kunna hantera 

dessa. Ett sätt att granska hanterande av krav är genom coping. 

 

Coping 

Coping är en stabiliserande faktor som hjälper individen att upprätthålla psykologisk 

anpassning under stressfulla perioder. Denna involverar kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar för att reducera eller eliminera stressfulla betingelser och tillhörande 

känslomässig stress (Lazarus & Folkman, 1984). Stress definieras som obalans mellan 

individen och miljön. En diskrepans mellan individens nuvarande tillstånd och önskade 

tillstånd. Stress uppkommer om det är viktigt för individen att uppnå detta tillstånd och där 

individen uppfattar att det som situationen kräver av den överstiger dennes resurser. Detta 

innebär att olika individer tycker att olika situationer är olika stressande (Lazarus & Folkman, 

1984).   

 

Det finns två olika perspektiv på coping. Det dispositionella perspektivet utgår ifrån att 

copingstrategier som en person använder sig av är relativt oföränderliga och är beroende av 

personliga egenskaper. Fokus ligger på den kognitiva aspekten. I det kontextuella perspektivet 

anses coping vara en respons på en specifik situation snarare än något som finns stabilt i 

personligheten. Stressfaktorer i miljön leder till en bedömning av situationen som påverkar 

vilken copingrespons som uppkommer. Det är en dynamisk process som ändras över tid 

beroende på situationen och utvecklingen i en persons liv (Lazarus & Folkman, 1984). Idag 

däremot används främst ett integrerat sätt av de två perspektiven ovan för att se på coping. 

Det innebär att såväl personliga egenskaper som situationella faktorer både kortvariga och 

livslånga påverkar vilken copingstrategi som väljs (Holahan, Moos & Schaefer, 1996). 

Exempelvis vilken fas i livet personen befinner sig i, sociala resurser och sjukdomar. 

Tillsammans kommer detta att påverka valet av copingstrategi än som istället ovan att en av 

faktorerna avgör mer eller mindre. Det innebär även att copingstrategierna kan både vara mer 

eller mindre stabila. 

   

Det finns olika kategorier av copingstrategier. Ett sätt att kategorisera copingstrategier är att 

dela upp dem gällande fokus och metod. Övergripande gruppen handlar om fokus, mot vad en 

person riktar sitt agerande i en situation som innehåller stressfaktorer. Här sker uppdelningen i 

att antingen närma sig problemet eller att undvika det. Närmande eller undvikande av 

problemet kan vidare handla om huruvida responsen mot en stressor är kognitiv eller 

beteendemässig (Moos, 1993). Approach coping (närmande coping) innehåller strategier som 

involverar att hitta en lösning på problemet och söka information eller hjälp. Människor som 

använder sig av dessa coping strategier brukar generellt vara bättre än andra på att anpassa sig 

till stressfaktorer som sker i livet. Dessa strategier har även länkats till att reducera 

depression. Avoidance coping (undvikande coping) innehåller strategier som förnekande, 

hålla sig tillbaka, önsketänkande samt självbeskyllande. Dessa strategier förknippas generellt 

med psykologisk stress och depression (Holahan, Moos & Schaefer, 1996).   

 

En persons val av copingstrategier påverkas av samspelet mellan personliga och sociala 

resurser. Med personliga resurser menas relativt stabila egenskaper som involveras i coping 

som syn på tillvaron – optimist/pessimist, hur personen värderar egna förmågor (self-efficacy) 

och intern eller extern syn på vart kontrollen över situationen finns (Holahan, Moos & 

Schaefer, 1996). Människor med hög personlig kontroll (self –efficacy) använder sig oftare av 

närmande strategier (Bandura, 1982). Optimister använder sig mer av problemlösnings 

strategier medan pessimister använder sig av emotionella strategier som förnekande i högre 
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utsträckning (Holahan, Moos & Schaefer, 1996). Sociala resurser innebär relationer till andra 

människor. De sociala resurserna uppmuntrar till bättre anpassningsbara strategier, alltså 

approach coping. Sociala resurser eller emotionell support hjälper till att utvärdera hot och 

planerar strategier (Lazarus & Folkman, 1984). Stress kan uppstå vid många olika situationer 

och miljöer, i denna studie ligger intresset på arbetsrelaterad stress. Källor till arbetsrelaterad 

stress är olika. Några av dem är överbelastning, rollambivalens, konflikter med andra samt 

dåliga sociala relationer. Dåliga sociala relationer inte medför endast stress, utan lämnar även 

personen med färre sociala resurser. Andra orsaker kan vara organisationsstruktur samt 

karriärutveckling och anställningsotrygghet (Cartwright & Cooper, 1996)   

 

Goal setting  

Krav i det nya arbetslivet som diskuterades tidigare kan definieras även som mål som 

arbetstagare ska uppfylla eller själva vill uppfylla och ses utifrån goal setting theory. Enligt 

goal setting teorin är mål något som individen strävar efter att uppnå. Ett mål skapas genom 

att en person upplever att det finns diskrepans mellan hur den är nu och hur den vill vara 

(Locke & Latham, 1990). Mål kan vara uppsatta av personer själva, men även kan vara något 

som en annan person eller instans ger (t.ex. betyg för att komma in på universitetet). När det 

kommer till mål som kommer utifrån, finns det olika faktorer som påverkar om en person 

kommer att acceptera målet eller inte. Mål som accepteras förbättrar prestationen då det 

innebär ett åtagande, påtvingade mål kan ha negativa effekter på prestationen. Faktorer som 

påverkar mottagligheten för målet har att göra med den uppfattade svårigheten av målet, hur 

mycket den personen som har blivit tilldelad målet har deltagit i målskapande processen, 

trovärdighet hos personen som sätter upp målet samt yttre incitament som kan uppnås via 

målet. Det som gäller generellt är de mål som accepteras i större utsträckning är lätta eller 

medelsvåra. Det är mål om vilka personen som får målet har fått vara med i bestämmandet om 

eller har fått säga till om vad den anser om målet. Personen som ger målet är trovärdig, 

stöttande och kunnig (Erez & Zidon, 1984). Dessutom ökar viljan att acceptera målet ju större 

utlovade vinster som målet generar. Incitament kan till och med göra att målen accepteras 

även om de tre andra faktorerna inte är uppnådda (Locke & Latham, 1990).  

 

När det kommer till genomförande av målet är återkoppling viktigt då den ger information om 

ens hur ens framsteg ser ut och vad som behövs för att maximera resultatet. Mål som är 

specifika brukar genera till bättre prestation än otydliga mål. Hur utfallet av ett målarbete blir 

beror inte endast på hur motiverad en person är utan även på förmågor, kunskaper, träning och 

resurser (Reeve, 2009). 

 

Tidigare forskning om konsulter på bemanningsföretag 

Konsulterna på ett bemanningsföretag arbetar för två företag, för bemanningsföretaget och för 

kundföretaget. Allvin et al. (2003) undersökte arbetssituationen för sjuksköterskor som 

arbetade via bemanningsföretag. Artikelförfattarna fann ett flertal gränsdragningar mellan 

bemanningsföretaget och kundföretaget. Företagen var geografiskt och även tidsmässigt 

skilda då sjuksköterskorna arbetade olika tider på dygnet och bemanningsföretaget hade 

kontorstider. Det var skillnader i vilka aktiviteter eller utbildningar som fanns för konsulterna 

respektive fast anställda (Allvin et al. 2003). Konsulternas situation på kundföretag kan 

innebära att de behandlas olika från den ordinarie personalen på olika arbetsplatser. Detta kan 

märkas i att det i allmänhet ställs högre krav på konsulterna än på den ordinarie personalen. 

Ordinarie personalen har företräde över hur arbetsuppgifterna ska göras samt att konsulterna 

kan utpekas att vara mindre kompetenta. Ett krav utifrån detta som ställs på konsulten är att 

kunna hantera sådana bemötanden. Däremot så kan konsulterna få stöd av konsultchefer om 

arbetsbelastningen eller kraven som ställs på dem blir för höga (Olofsdotter, 2008).  
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Bellaagh och Isaksson (1999) intervjuade konsulter om hur de upplevde sin arbetssituation. I 

dessa ingick det personer som helst ville arbeta som konsulter och de som helst ville ha ett 

fast arbete. Konsulterna beskrev att de fick ha många nya sociala kontakter vilket var roligt 

och utmanande. Däremot saknade vissa efter ett tag djupare och längre relationer med 

personer som de arbetade med. Konsulterna beskrev även att de saknade bättre kontakt med 

konsultcheferna på bemanningsföretaget. Detta påverkade konsulternas möjlighet till 

återkoppling då personalansvariga inte hade möjligheten att följa upp deras arbete. 

Återkopplingen kom däremot ofta från cheferna på arbetsplatsen, vissa konsulter upplevde till 

och med att de fick mer uppskattning nu, än när de var fastanställda då deras arbetsuppgifter 

var synliggjorda. Detta utifrån att de kom till företaget just för att utföra särskilda uppgifter 

(Bellaagh och Isaksson 1999). Den sociala situationen för konsulterna är varierande och 

konsulten får ofta vistas i nya miljöer på grund av byte av uppdrag. Det krav som detta ställer 

på konsulter är att de ska kunna växla mellan avstånd och närhet till den övriga personalen 

beroende på hur personalen mottar denna. De ska snabbt kunna komma över besvikelsen av 

avsked och se fram emot att träffa nya människor. En konsult ska kunna hantera att känna sig 

utanför. Konsulterna måste kunna hitta ett nytt hanteringssätt för varje nytt uppdrag och 

kunna hanterande både positivt och exkluderande bemötande från den ordinarie personalen 

(Olofsdotter, 2008).  

 

Olofsdotter (2008) undersökte inom ramen för sin avhandling hur organisering av 

personaluthyrning påverkar upplevelse av anställningsförhållanden, arbetsvillkor och 

sammanhållning inom bemanningsföretag. Hon intervjuade ett flertal konsulter, konsultchefer 

samt kontorsansvarige på diverse bemanningsföretag. Olofsdotter (2008) inkluderar 

flexibilitetsaspekten i sin undersökning, där hon anser att bemanningsföretag är i behov av tre 

typer av flexibilitet som är numerisk, funktionell samt tidsmässig. Det numeriska innebär 

utbytbarhet, att en konsult kan ersättas med någon annan, Funktionella flexibiliteten syftar på 

att konsulterna ska kunna ha en bred kompetens och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. 

Tidsmässiga flexibiliteten innebär att en konsult ska kunna vara flexibel gällande arbetstider.  

 

Olofsdotter (2008) fann att bemanningsföretag vill att konsulterna ska ha bred kompetens för 

att kunna passa olika uppdrag och att det ska gå att byta ut konsulterna mot varandra. 

Konsulterna vill också ha bred kunskap både för att kunna passa olika uppdrag, men även för 

vara anställningsbara på arbetsmarkanden utanför uppdragen inom bemanningsbranschen. 

Denna utbytbarhet får konsulterna att oroa sig för deras egen anställnings varaktighet 

(Olofsdotter, 2008). Bergström et al. (2007) studerade ett internationellt bemanningsföretag 

och fann liknande resultat angående att konsulterna skulle passa till olika uppdrag. Det finns 

ett särskilt intresse från bemanningsföretagens sida att en viss person väljs före någon annan. 

Detta har att göra med kollektiva avtal som gör att bemanningsföretagen måste betala ut en 

garantilön till konsulten även när denne inte har ett uppdrag. Om personen som väljs av 

kunden blir senare ledig från sitt uppdrag och om den personens kompetenser är sådana att det 

är svårt att hitta ett nytt uppdrag åt honom/henne mister bemanningsföretaget pengar på detta. 

Därför kan bemanningsföretaget välja att anställa en person som inte helt passar för 

uppdraget, men har kompetenser som är lättare att matcha eller så övervägs det ibland att ta in 

en person som är redan anställd på bemanningsföretaget. Detta gäller främst vid kortare 

uppdrag, dock gällde det här att vara försiktig och känna av kundens behov, vissa kunder kan 

börja med ett kortare uppdrag som sedan förlängs. 

 

Allvin et al. (2003) fann att i arbete som konsult hamnar mycket av ansvar på individen själv 

och det blir viktigt att ha rätt inställning till arbete och kunna ta för sig. 

Bemanningssjuksköterskorna upplevde att de gällde att vara enkel att arbeta med och att vara 
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trevliga, ha social kompetens. Detta var även ett försäljningssätt för både en specifik 

sjuksköterska att få kunderna att vilja arbeta med just henne, samt för bemanningsföretaget att 

visa att de har bra personal. Bellaagh och Isaksson (1999) fann att konsulterna upplevde att 

det krävs en särskild personlighet för att kunna arbeta inom yrket. Egenskapen som beskrevs 

som den viktigaste var anpassningsförmågan. Andra egenskaper var att man skulle vara 

social, framåt och öppen. Anpassningsförmågan genomsyrade de flesta andra egenskaperna, 

att vara social exempelvis innebar att man skulle vara framåt, men man även skulle känna av 

hur mycket man skulle vara det och när det var mer lämpligt att vara i bakgrunden (Bellaagh 

& Isaksson, 1999).  

 

Arbetet som konsult ställer krav på individerna i branschen, däremot så finns det även 

möjligheter i detta arbete. Allvin et al (2003) menar att inom forskning om 

bemanningsbranschen brukar de positiva aspekterna av arbete som konsult inte undersökas i 

den mån som negativa aspekterna utforskas. Möjligheterna som bemanningssjuksköterskorna 

i Allvins et al. (2003) studie beskrev var: att få bestämma själva hur länge de skulle arbeta 

även om för vissa fanns det en minimum arbetstid utsatt av arbetsgivaren; kunna välja inom 

vilket område och avdelning de ville arbeta på; de behövde inte vara med på sidouppgifter 

som planeringsmöten.  

 

Konsulterna i Bellaaghs och Isakssons (1999) studie beskrev omväxling och autonomi i 

möjligheten att välja sina uppdrag som en fördel i yrket, något som sattes mot den 

ekonomiska otryggheten som konsulterna upplevde med tanke på osäkerheten på när nästa 

uppdrag skulle komma. Kompetensutveckling var också något som togs upp inom området. 

Konsulterna upplevde att de utvecklades via indirekt kompetensutveckling som skedde genom 

att de ständigt fick lära sig nya arbetsuppgifter och företag. De upplevde dock en avsaknad till 

större möjligheter för en direkt utveckling i form av exempelvis deltagande på kurser eller 

utbildningsprogram. 

 

Bellaagh och Isaksson (1999) påpekar att det finns skillnader mellan grupperna som helst vill 

arbeta som konsult och helst ha en fast anställning. Första gruppen väljer att arbeta som 

konsult för att till stor del kunna kombinera sin fritid med jobb.  Detta gör att de medvetet 

prioriterar bort vissa aspekter, men ser positivt på andra som flexibilitet framför ekonomisk 

trygghet. ”Ofrivilliga” att arbeta som konsulter prioriterar ekonomiska tryggheten och 

värderar arbete högre än fritid. För ”frivilliga” till att arbeta som konsult kan dock bristen på 

social kontinuitet få de att förändra sin inställning till att helst vilja arbeta som uthyrd. Annan 

anledning till att attityder till att arbeta som uthyrd förändras för ”frivilliga” beror på ändrade 

prioriteringar i livet då exempelvis ekonomiska trygghetens vikt ökar. De som trivdes att 

arbeta som konsulter var de som kände att de kunde utföra ett arbete av betydelse eller att de 

genom arbetet kunde nå andra mål i övriga livet (Bellaagh & Isaksson 1999).   

 

Allvin et al. (2003) menar att kravet på att vara anställningsbar innebär att konsultens arbete 

finns även utanför det enskilda uppdraget. Däremot så blir inte kontrollen över arbetet 

begränsad inom ramen för enskilda uppdraget, utan är utvidgad till möjligheten att skaffa sig 

nya uppdrag. Därför ger konsulternas arbetssituation enligt Allvin et al. (2003) möjligheten 

till kontroll av arbete genom att påverka valet av uppdrag. Det blir även upp till konsulten 

själv att avgöra hur mycket han/hon kommer att arbeta och kan planera arbetet själv.  

 

Syfte  

Bemanningsbranschen är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och en del av dess framväxt 

förklaras med företags behov på flexibilitet. Dagens arbetsvillkor har förändrats till att 
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innebära större ansvar på individen och krav på anpassningsförmåga. För konsulter som 

arbetar på bemanningsföretag innebär deras arbetssituation att de ofta får byta arbetsplats 

samt arbetsuppgifter, med detta innehåller deras arbete typiska egenskaper för det nya 

arbetslivet. Tidigare forskning av bemanningsbranschen belyser främst hur situationen och 

kraven för konsulterna ser ut, däremot finns det inte genomgående forskning om hur dessa 

krav hanteras. Mot denna bakgrund var föreliggande studies syfte att undersöka vilka krav det 

ställs på konsulterna och hur konsulterna hanterar dessa krav.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I föreliggande studie deltog det sju personer, en konsultchef och sex konsulter som arbetade 

på ett bemanningsföretag. Konsultchefen var en man på 29 år och hade arbetat på det valda 

bemanningsföretaget i 3,5 år. Konsulterna var alla kvinnor i åldrarna mellan 29-62 år gamla, 

de hade arbetat på bemanningsföretaget mellan 1,5 – 15 år och har haft mellan ca 4 -20 

stycken uppdrag. Uppdragslängderna varierande från att vara endast några veckor till flera år. 

Det valda företaget var ett av de ledande bemanningsföretagen i Sverige och hade ett flertal 

kontor över hela landet. Urvalet av bemanningsföretaget gjordes med tanke på dess storlek 

och position på marknaden. Bemanningsföretaget arbetade med bemanning och rekrytering 

inom tiotal olika branscher som bl.a. administration, ekonomi och IT. Det valda 

bemanningsföretaget kommer i fortsättningen att benämnas Bemanningsföretaget för att 

skydda dess identitet. Utifrån detta avseende är även samtliga namn som förekommer i 

resultatet fiktiva. Urvalet av konsultchefen gjordes med hjälp av en kontakt på 

Bemanningsföreget. Urvalet av konsulterna skedde med hjälp av två konsultchefer, den första 

var intervjuperson i föreliggande studien och den andra hade varit med som en intervjuperson 

i pilotundersökningen till denna studie. Konsulterna kom från två olika avdelningar på 

Bemanningsföretaget där konsultcheferna arbetade inom varsin avdelning. Avdelningarna var 

ekonomi och kontor. Från kontorsavdelningen deltog det två stycken konsulter och från 

ekonomiavdelningen deltog det fyra stycken konsulter. Dessa avdelningar valdes för att de 

båda hade anställda inom tjänstemannasektorn och för att de skulle ha en viss variation på 

arbetsuppgifterna som konsulterna sysslade med och på uppdragslängderna. Inom 

kontorsavdelningen kunde det finnas så korta uppdrag som på endast några timmar medan 

inom ekonomiavdelningen fanns det vanligast inte uppdrag som var kortare än 3 månader. 

Urvalet av konsulterna skedde utifrån kriteriet att de skulle ha haft flera uppdrag för att de 

skulle ha erfarenheten av byte av uppdrag och kundföretag. Studien innehöll som ovan 

beskrivet utsagor från konsulter och en konsultchef, valet att ha med konsultchefen var för att 

ge en bredare bild på vilka krav som ställs på konsulterna. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen i denna studie gjordes med hjälp av sju stycken kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Intervjupersonerna var intervjuade av författaren till denna rapport. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 20-55 minuter. Sex av intervjuerna skedde i tysta och avskilda 

rum, fem av dessa intervjuer gjordes på intervjupersonernas arbetsplatser och en i ett rum på 

biblioteket. En intervju gjordes i en öppen miljö i ett avlägset hörn vid receptionen på 

intervjupersonens arbetsplats. Två intervjuguider användes i föreliggande studie, den ena 

användes i intervjun med konsultchefen och den andra användes i intervjuer med konsulter. 

Frågorna som ställdes till konsultchefen handlade om att beskriva hur arbetssituationen för 

konsulterna som arbetar på Bemanningsföretaget ser ut, vilka krav det ställs på konsulterna 

och vad som sker om konsulter inte uppfyller kraven. Frågorna till konsulterna handlade om 
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att beskriva deras arbetssituation, vilka krav de hade på sig och hur dessa upplevdes, samt hur 

de hanterade kraven. Samtliga intervjuer spelades in, något som alla intervjupersonerna har 

givit sitt samtycke till. Intervjupersonerna blev informerade om att deltagande i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De fick även veta att alla uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt.    

 

Analys  

Analysen av materialet gjordes med hjälp av en tematisk induktiv analys förutom för temat 

strategier i kravhantering där det skedde blandning mellan en tematisk induktiv och deduktiv 

analys. Med induktiv tematisk analys menas att resultatets uppdelning i teman utgår från 

empirin och inte på förhand bestämda teman. Medan deduktiv tematisk analys är att teman är 

på förhand definierade och resultatet är ordnat efter det (Hayes, 2000). Den induktiva 

tematiska analysprocessen gick till på det sättet att samtliga intervjuerna transkriberades och 

lästes genom flera gånger, i och med detta markerades stycken som var relevanta för att 

besvara frågeställningen. Dessa stycken blev senare sorterade med hjälp av färgmarkering i 

olika teman. När teman var valda, gicks transkriberingarna igenom igen för att få med all 

relevant information. Efter att all information var uppdelad definierades och benämndes 

teman. Temat strategier i kravhantering utarbetades genom att utgå från en induktiv ansats 

enligt ovan där det transkriberade data förutsättningslöst lästes igenom och sorterades i till 

olika teman. Den information som berörde konsulternas hanteringsstrategier emellertid, 

benämndes och sorterades i linje med de teoribegrepp som återfinns under teoriavsnittet om 

coping.  

 

 

Resultat 

 

Resultatet är uppdelat i två delar som är Krav och Kravhantering. Del ett börjar med en 

beskrivning av hur situationen ser ut på arbetsplatsen på kundföretagen, detta för att ge en bild 

och underlätta förståelsen av situationen för konsulterna i studien och för att situation 

påverkar kraven och synen på konsulterna. Vidare i del ett beskrivs vilka krav det ställs på 

konsulterna. I del två behandlas motiven till arbete som konsult, inställning till kraven samt 

personliga egenskaper, dessa har en inverkan på kravhantering. Strategierna angående hur 

konsulterna hanterar kraven beskrivs i slutet.  

 

Krav 

 Situation på kundföretaget  

Kundföretag som konsulterna arbetar på skiljer sig ofta åt gällande exempelvis 

organisationsstruktur, företagskultur samt arbetsmiljö.  Dessa delar formar arbetssituationen 

för de fast anställda och även för konsulterna. Detta i sin tur påverkar vilka krav, 

förväntningar och den inställning som finns på konsulterna, från chefer och kollegor, på de 

olika företagen. Det utifrån att ett av de övergripande krav som konsulter har på sig är att 

kunna anpassa sig till kundföretagens behov och miljö (beskrivs mer utförligt nedan), i och 

med det dikterar arbetssituationen på företaget vad en konsult ska anpassa sig till och därmed 

specificerar vilka krav den kommer att ha på sig.  

 

Ett företags behov av inhyrning av konsulter vad gäller anledning och längd av uppdraget 

varierar. Konsultchefen berättar om olika anledningar till att ett företag väljer att ta in 

konsulter. Den vanligaste anledningen är att ett företag har en arbetstopp och behöver någon 

som under en begränsad tid kan hjälpa till med den höga arbetsbelastningen. Sedan kan det 

vara ett vikariat av längre eller kortare karaktär för t.ex. någon som är sjuk eller mammaledig. 
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Det kan också vara en permanent tjänst som ska tillsättas, men företaget väljer att hyra in först 

då de antigen inte vill eller kan anställa någon direkt. Uppdrag av kortare karaktär, där 

konsulten ska snabbt komma in i uppgifterna och kunna arbeta, anses av konsultchefen vara 

den svåraste uppdragstypen. Detta på grund av att konsulten får höga krav på sig direkt, 

särskilt under hög arbetsbelastning. Dessutom vet konsulten inte så mycket om vad det 

förväntas av den då Bemanningsföretaget får lite information från kundföretaget om vad som 

behövs. Vid sådana tillfällen finns det inte riktigt tid för upplärning och det är därför viktigt 

att konsulten har kunskapen och erfarenheten som uppdraget kräver. I den typen av uppdrag 

ses konsulten som en konsult, en person som ska utföra ett arbete och som är där endast en 

kort tid. Vid uppdrag av längre karaktär som exempelvis vikariat för mammaledighet, blir 

konsulten oftast behandlad som en ordinarie anställd, där konsulten exempelvis får vara med 

på personalmöten och kickoffer. I majoriteten av fallet upplever konsulterna att inställningen 

till de från kundföretagen är positiv och de känner sig efterlängtade oavsett längden eller 

typen på uppdragen. Detta särskilt med tanke på att konsulterna många gånger kommer till 

företag som har problem och där den ordinarie personalen inte räcker till.  

 

Generellt anser konsulterna att de flesta kunder ställer rimliga krav. Det finns vissa kunder 

som ställer för höga krav och vill att en konsult ska kunna allt redan när den börjar, andra 

kunder vill att en konsult förutom yrkeskunskaper ska även ha kännedom om själva företaget. 

Företag som har haft konsulter tidigare har mer realistiska krav på konsulterna än de som inte 

har haft det, dessa krav brukar stämma överens med de krav konsulterna har fått veta från 

Bemanningsföretaget. Konsultchefen beskriver att vissa kunder har okunskap om vad det 

innebär att vara konsult, där vissa kan tro att en konsult ska vara en övermänniska som kan 

komma in och kunna allt: 

 

”Jag märker ibland att hos vissa kunder finns det okunskaper om vad det innebär att 

vara en konsult. I de fallen blir min roll extra viktig att förklara för den kunden att bara 

för att nu Margareta här är konsult så är hon inte 10 gånger bättre än Kenneth och Roger 

som jobbar här, utan hon kanske är minst lika bra. Så att de kraven kan vara ibland hos 

nya kunder som är ovana, kanske vara lite oklart. Men det är ganska liten del av 

kunderna som jag tror har de förväntningar.”  

 

 Anställningsbarhet 

Det övergripande kravet för en konsult som framkommer ur både konsulternas och 

konsultchefens utsagor är att den ska vara anställningsbar. Med det menas att en konsult 

skulle kunna passa flera olika typer av uppdrag och kunna utföra ett viss specifikt uppdrag. 

Konsultchefen berättar att när de på Bemanningsföretaget gör rekryteringar så tänker de vid 

anställning att den personen som väljs in att arbeta som konsult ska först och främst passa det 

uppdraget de rekryterar för, men även att denna person ska kunna arbeta någon annanstans om 

det skulle bli aktuellt (det händer ofta att kundföretag anställer personer som de tar in som 

konsulter). Så här uttrycket konsultchefen sig om detta:  

 

”Vi måste ändå alltid försöka hitta de som vi vet, även om jag vet att du ska börja jobba 

på ett specifikt uppdrag, så är ändå vårt mål att hitta någon som skulle kunna passa ett 

annat uppdrag. Så därför genomsyrar det alltid vår kravspecifikation. Men som sagt 

kundernas krav är det som har störst påverkan.”           

 

Detta övergripande kravet med anställningsbarhet genomsyrar andra krav som ställs på 

konsulterna. Dessa i sin tur kan grupperas i två olika kategorier. Första kategorin innehåller 

krav gällande anpassning och den andra kategorin innehåller krav som behandlar den dubbla 
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identiteten med att vara konsult då denne har bemanningsföretaget som arbetsgivare, men den 

arbetar ute på kundföretaget. Kopplingen till anställningsbarhet i första kategorin ligger i att 

konsulten anpassar sig själv och sina kunskaper till kunden och till framtida kunder. Med 

detta kan han/hon utföra väl sitt nyvarande arbete och få fler uppdrag i framtiden. Gällande 

andra kategorin så genom att kunna hantera konsultrollen kan konsulten vara anställningsbar 

just för denna typ av arbete.     

  

 Anpassning  

Konsulterna beskriver att i uppdraget är deras viktigaste och mest framgående krav är att 

anpassa sig till kunden och utföra det den vill ha utfört samtidigt som konsulten ska passa in i 

företaget. En konsult ska kunna anpassa sig till en specifik kund och deras behov, men även 

kunna anpassa sig till andra möjliga kunder. Det framträdde tre stycken tre stycken typer av 

anpassningskrav.   

 

Den första berör anpassning gällande lärande och kunskap. Konsulterna berättar att det är 

viktigt att kunna anpassa sig till vad just en specifik kund vill ha, men det är också viktigt att 

kunna utveckla sin kunskap, så när nuvarande uppdraget tar slut så kan ens kunskaper kunna 

passa för andra arbeten. Något som är viktigt för det är just lärandet, den har en central roll för 

en konsult i deras anpassning till företagets behov. Konsulterna beskriver att även om de har 

mycket kunskaper sedan tidigare så är det alltid något nytt som de behöver lära sig på ett 

företag. Det kan vara alltifrån nya datasystem till rutiner för hur arbetet går till på företaget. 

Behovet av att lära sig och att många kunder vill att konsulten ska snabbt komma in i 

uppgifterna ställer krav på att en konsult ska kunna lära sig snabbt. Ibland ställs detta på sin 

spets i och med att vissa kunder vill helst att konsulten ska kunna allting redan från början. En 

av konsulterna uttrycker det på det här sättet:   

 

”Man vill ju snabbt slå hål på de där förväntningarna att konsulten ska kunna bara sättas 

på plats - här är datorn varsågod jobba. Kunderna tror att när man är konsult att man har 

gjort så mycket, man är så fullärd, man kan ju göra även deras rutiner, direkt sättas ner 

och bara starta jobba. Så det tycker jag är jobbigt i och med att jag kan nu visserligen 

ganska mycket, men jag kan inte deras rutiner, jag vet inte hur de jobbar och jag vet ofta 

inte ens deras system. Ibland är det ganska vanligt att de tar någon som inte har jobbat 

med just det systemet och då måste man ha upplärning, men när man kommer dit så får 

man med nöd och näppe en penna, ett block och en dator som inte ens funkar. Då ska 

man bara sätta igång och jobba.”  

 

Mottagningen och upplärningen varierar på de olika företagen med graden av hur mycket de 

engagerar sig i att hjälpa konsulter. En del konsulter beskriver att de får en person tilldelad till 

dem som visar hur de ska gå tillväga gällande olika datasystem eller uppgifter. Andra 

konsulter beskriver att de har upplevt att ingen tar ansvar för dem, ingenting är förberett och 

de har inte ens papper och penna på sin arbetsplats. Det finns även skillnad i möjligheten till 

att närvara på företagsmöten, något som av konsulter anses bidra till lärande om företag och 

arbetet. En av konsulterna beskriver att hon under ett längre uppdrag inte har fått vara med på 

möten även om de har berört hennes arbete. Enligt henne berodde det på att konsulter oftast är 

timanställda och kunderna hellre vill betala för att en konsult arbetar än att den sitter på ett 

möte. En konsekvens av detta uteslutande från företagets aktiviteter var att konsulten kände 

sig utanför. En annan konsult som också har arbetat längre uppdrag beskriver att hon har inte 

känt någon särbehandling alls, utan har varit precis som en av de fast anställda. Denna 

varierande inställningen till konsulterna som beskrivs ovan påverkar konsulternas möjligheter 

till lärande, samt även deras känslomässiga tillstånd.   
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En annan typ av anpassning som konsulterna ska uppfylla är anpassning till den sociala 

omgivningen vilket är den ordinarie personalen på arbetsplatsen. Kunderna vill att konsulterna 

passar in med andra i personalen, att de smälter in. Konsulterna anser att genom att göra det så 

underlättas deras arbete. Detta för att de enklare kan få hjälp av andra kollegor om de anser att 

konsulterna inte är positivt särbehandlade utan har liknande villkor som resten av personalen, 

liksom det blir lättare att läsa av rutinerna på företaget. För att kunna anpassa sig till 

personalen måste konsulterna kunna läsa av hur människorna är på arbetsplatsen. Det gäller 

att kunna hantera olika typer av personer i olika situationer, att ”kunna ta människor” som en 

konsult uttryckte sig. Det kan också handla om att kunna hantera negativt bemötande från den 

ordinarie personalen. Ett exempel som ges är stressade personer som är korta mot konsulterna 

eller kollegor som anser att konsulter är ute efter att ta någon annans arbete. Många konsulter 

blir även ifrågasatta gällande sitt yrkesval, vilket medför att konsulterna blir tvungna att 

försvara sitt beslut i valet av arbetsbana. I anpassning till kollegorna ingår det också att 

försöka undvika konflikter med personalen genom att vara trevlig och hövlig mot de andra 

anställda. Det krävs dock mer än att enbart vara trevlig, konsulten bör också kunna hantera 

personer som de inte riktigt har personkemi med eller kunna låta bli att uttala sig om vissa 

saker som de egentligen inte håller med om.  

 

Konsulterna beskriver att övergripande socialt så trivs de med sitt arbete, men den inställning 

som finns på företagen påverkar deras vistelse där och detta är något som de måste kunna 

hantera. En och samma konsult beskriver att hon har mötts av såväl gemenskap på flera 

arbetsplatser som av utfrysning på en annan:  

 

”Utfrysning, konsulter var inte välkomna. Jag vet inte om det var praxis i huset eller om 

det var… Jag tror inte att de hade något emot mig om man säger så, men man kom 

aldrig in i gemenskapen, utan man kände sig som något som katten har släpat in.” 

 

Den sista typen handlar om anpassning i arbetsplanering och utförande. När det kommer till 

själva arbetsuppgifterna som konsulterna ska utföra säger flera konsulter att kunderna vill att 

de ska kunna arbeta självständigt. Konsulterna menar vidare att de ska kunna ta egna initiativ 

i sitt arbete, för om de frågar för mycket om hur de på arbetsplatsen vill ha saker och ting 

gjorda kan kunderna bli irriterade. Detta är något som även konsultchefen berättar, han menar 

att om en konsult inte vågar testa att göra saker så leder det till mer arbete för kunderna. Så 

här uttrycker sig en konsult gällande kraven för självständighet: 

  

”Det är bra att man har snabbt för att sätta sig in i uppgifterna och att man sedan kan 

arbeta självständigt. Att man inte behöver fråga om allt, utan kan ta egna initiativ och 

lösa problem. Om man ska göra en sak så behöver man inte fråga precis exakt hur de 

vill ha det, utan man kan göra olika förslag, så gör man hur man själv tycker.” 

 

En konsult påpekar vidare att det gäller att ha en balansgång, att våga testa själv samtidigt 

som det gäller att våga fråga. Det kan däremot finnas kunder som inte vill att konsulten är för 

självständig eller framåt. Det gäller därför att anpassa sig till och känna av om kunden vill 

eller inte vill att en som konsult ska vara framåt. Konsulten ska med andra ord både kunna ta 

egna initiativ, men även kunna följa andra och hålla sig i bakgrunden.  

 

Det gäller även att kunna vara anpassningsbar gällande planering av vad som ska göras under 

dagen. En konsult beskriver det som att om det behövs att hon utför något annat istället än det 

hon har planerat får hon anpassa sig efter det. Detta för att konsulten ska uppfylla kundens 

behov. Det kan åt andra sidan även vara så att konsulterna inte har så mycket att göra. Vid 
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sådana tillfällen ska de inte sitta stilla utan hitta något att syssla med. Vidare som konsult 

gäller det att ibland kunna utföra uppgifter som kanske egentligen inte hör till ens 

arbetsbeskrivning, uppgifter som kanske inte är så roliga, som några av konsulterna benämner 

som ”skitgöra”.  

 

Anpassning till vad som ska göras på ett uppdrag finns även på en mer övergripande nivå som 

gäller vid valet av uppdrag. Det förekommer blandande uppfattningar gällande möjligheten att 

välja uppdrag. Vissa konsulter anser att de kan få välja det uppdrag som de själva vill ha, 

medan det finns andra som tycker att man bör kunna anpassa sig till det uppdrag som 

konsultchefen föreslår åt en när ens nuvarande uppdrag är slut. Detta gäller då inom 

avdelningen på bemanningsföretaget som konsulterna är anställda på. Vidare upplever vissa 

konsulter att det finns svårigheter med att tolka regler när man kan tacka nej till ett uppdrag. 

Detta är av vikt då när en konsult tackar nej till ett uppdrag och han/hon inte har något annat 

så mister han/hon sin garantilön. Här kan en koppling göras till kravet på anställningsbarhet, 

där en konsult ska kunna passa och ta sig an flera olika uppdrag. Det finns även geografiska 

regler angående uppdrag som innebär att en konsult ska kunna acceptera ett uppdrag inom 1,5 

timmes avstånd från kontoret. Konsulterna beskriver att de i majoriteten av fallen får ett 

uppdrag som de faktiskt är nöjda med.  

 

 Arbete för dubbla organisationer   

För konsulter utgör kundföretaget deras arbetsplats vars regler de måste följa, däremot är detta 

företag inte deras arbetsgivare, arbetsgivaren är bemanningsföretaget. Detta innebär att 

konsulter har ytterliga krav på sig som personer med vanlig anställning inte har. En konsult 

som arbetar ute hos kunden, även om den behandlas som en av de vanliga anställa är en 

representant av Bemanningsföretaget. Att vara representant innebär att vara trevlig och göra 

ett bra arbete ute hos kunden (närmare om detta står ovan under Anpassning). Vidare ingår 

det i representantrollen att prata gott om Bemanningsföretaget och försöka sälja in det. Denna 

goda bedömning av Bemanningsföretaget är något konsulterna anser stämmer överens med 

deras egna tankar. Några av konsulterna uttryckte att ha lyckats med att skaffa extra uppdrag 

till Bemanningsföretaget genom att föreslå Bemanningsföretaget som ett alternativ på den 

arbetsplats som befann sig på. En av konsulterna uttryckte att man inte skulle göra det synlig, 

utan om det passade in i sammanhanget. Ett exempel som gavs av en av konsulterna var att 

hon arbetade på ett företag som skulle göra en nyrekrytering vilket skulle innebära mycket 

arbete för kundföretaget. Hon rekommenderade Bemanningsföretaget då som ett alternativ för 

att underlätta det arbetet, vilket resulterade i att företaget valde att använda sig av 

Bemanningsföretagets tjänster. En annan konsult på egen hand lyckades få ett nytt uppdrag 

till sig själv på företaget hon var inhyrd på.  

 

Ett annat krav som konsulterna omnämner är att de har är tystnadsplikt både gentemot 

Bemanningsföretaget, men även kundföretaget. De får inte avslöja saker som uppenbarligen 

skulle skada företaget om det kom ut som till exempel någon affärshemlighet.  

 

En del av konsultarbetet är att avsluta ett uppdrag och påbörja ett nytt, konsulterna beskriver 

det som att avsluta och påbörja på ett nytt arbete, något som alla anställda genomgår. Det som 

däremot skiljer sig för konsulterna att vissa av dem får göra detta betydligt oftare än personer 

med fasta anställningar. Det finns flera olika aspekter i att behöva byta uppdrag, något som en 

bör kunna hantera för att kunna arbeta som konsult under längre period. En av dessa saker är 

osäkerhet över att inte veta när ens nästa uppdrag kommer att bli av eller hur långt det 

nuvarande uppdraget kommer att vara. Det kan också beröra själva arbetet. En av konsulterna 

beskriver att hon upplever att det ibland inte känns som att arbetet som hon utför är hennes 
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eget, utan att det tillhör något annan och att hon inte hinner fördjupa sig i arbetet så mycket 

som hon skulle vilja göra. Det handlar också om att kunna hantera att kunden inte vill att 

konsulten ska fortsätta. Så här beskriver konsultchefen sin uppgift att förmedla denna del av 

konsultyrket:  

   

”Det ingår ju också i själva rollen, jag tycker det är det vi förmedlar när konsulten 

anställs in. Det är inte alltid upp till dig hur lång uppdraget blir och det kan ju vara en 

utmaning också att få de att förstå att du har gjort det här jättebra, men nu vill de ändå 

att du slutar nu för nu kommer mammavikariatet tillbaka.”  

 

En till sak som kommer upp gällande avslutande av uppdrag är avsked från kollegorna. Vissa 

konsulter upplever det som något positivt, medan vissa upplever att det är svårt att skiljas från 

sina kollegor.  

 

En annan aspekt av att vara konsult som togs upp handlade om sjukfrånvaro. Konsulten tas in 

för att det saknas personal på kundföretaget, om den konsulten som är där som extra resurs 

eller ersättare själv blir sjuk, blir det ännu mer arbete för kundföretaget. Då ytterligare en 

person måste lära upp, samt att det tar tid för denna person att anpassa sig till företaget. Det 

blir därför viktigare för konsulterna än vanliga anställda att hålla sig friska.      

 

Hantering av kraven 

Detta tema består av fem stycken underteman som hänger ihop med varandra och berör hur 

konsulterna hanterar krav som ställs på dem. Dessa teman är tätt sammanflätade. De första två 

teman handlar om motiv till att arbeta som konsult och konsultens inställning till kraven som 

ställs på dem. Dessa teman är inte direkt ett sätt att hantera kraven, men det påverkar 

hanterandet. Tema tre handlar om personliga egenskaper som en konsult bör besitta vilket 

följs av en beskrivning av strategier som konsulter använder i kravhantering. Övergripande 

temat avslutas med en härledning om hur motiv till att arbeta som konsult, inställning till 

kraven samt personligheten påverkar kravhanteringen.  

 

 Motiv till att arbeta som konsult 

Samtliga konsulter i föreliggande studie trivs med att arbeta som konsult. Den främsta 

anledningen till att arbeta som konsult som angavs var variationen inom yrket som 

uppkommer i uppdragsbytet. Konsulter berättar att genom att byta uppdrag blir arbetet 

roligare, även om det blir att de gör liknande saker så är det på en ny arbetsplats med nya 

människor och nya rutiner. Att fastna i rutiner är något som flera konsulter anser vara negativt 

och något som de vill undvika. För vissa av konsulterna är variationen något mer än positiva 

egenskaper i arbetet. Variation är något som de behöver då de efter en viss tid tröttnar på både 

arbetsuppgifterna och kollegorna. Vidare är variation i konsultyrket något som en vanlig 

anställning inte kan ge, en av konsulterna påpekade att det inte skulle vara så populärt hos 

arbetsgivarna om man bytte arbetsplats varje år.  

 

Frihet var en annan anledning till att arbete inom bemanningsbranschen. Denna frihet 

beskrevs gälla valet av uppdrag, karriärmöjligheter och när det kom till valet av arbetstider. 

En konsult menade att denna frihet var väldigt viktig och att den var värd vissa uppoffringar 

gällande hennes lön: 

  

”Jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade blivit konsult för att det passar mig så 

bra. Sedan är det inte så bra betalt, jag hade säkert hade haft bättre betalt om man hade 
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blivit fastanställd någonstans, men då anser jag att jag betalar lite för den friheten jag 

har att jag slipper söka jobb.” 

 

Konsulterna tycker att det sociala livet är en rolig del av yrket just för att de får träffa många 

människor. Vissa av konsulter tycker att genom att vara konsult slipper de att sätta sig in i 

samma djupa nivå med kollegorna som fastanställda behöver, där det finns risk att man 

fastnar i möten eller som en av konsulterna uttryckte sig i ”skitsnack om kollegor”.    

 

En annan anledning till att arbeta som konsult var lärande och utveckling. Genom sitt arbete 

upplevde konsulterna att de fick testa på att arbeta inom olika branscher, med olika 

människor, olika datasystem och olika rutiner. Detta kunde även innebära utmaningar på varje 

ny arbetsplats.  

 

Konsulterna ansåg däremot att deras yrke inte är något som passar alla. Mycket berodde på 

hur man var som person. Anledningen som många uppger till varför vissa människor inte vill 

eller klarar av att vara konsult är för att de behöver ha tryggheten att under längre tid kunna gå 

till samma arbetsplats, utföra samma arbetsuppgifter och träffa samma arbetskollegor. Detta 

är något som konsulterna tycker är något man är tvungen att acceptera att alla människor är 

olika, samtidigt så fanns det vissa negativa anspelningar i beskrivningen av sådana personer, 

då de var inramade av sina rutiner och ville inte testa på nya saker. Som exempel angavs det 

personer som konsulterna mötte på arbetsplatserna som agerade negativt under förändringar 

på arbetsplatsen.  

 

 Inställning till kraven 

Konsulterna upplever generellt att kraven som ställs på dem från Bemanningsföretaget och 

kundföretagen är tydligt förmedlade. Konsulterna menar vidare att tydligheten inte ligger i en 

exakt beskrivning av vad som ska göras, utan snarare i klarheten av övergripande riktlinjer 

och arbetsuppgifter. Kraven upplevs vidare i allmänhet inte vara stressande. Vissa gånger 

däremot kan det förekomma att kraven som ställs är orealistiska, vilket beskrevs ovan under 

temat om situationen på kundföretagen. Sådana situationer upplevs negativt av konsulterna. 

Krav som beskrevs att kunna vara stressande gällde kraven på kunskap i lärande situationer.  

Konsulterna gav flera olika exempel. En konsult berättar att hon flera gånger har mött 

opedagogiska personer som skulle lära henne, en annan konsult berättar att det kan vara 

stressande om hon har tidspress på sig att utföra någon uppgift och hon inte kan använda sig 

av ett visst dataprogram. Det förekommer också att det upplevs jobbigt med förväntningar om 

att en som konsult ska kunna börja arbeta direkt utan några förberedelser. Konsulter beskriver 

även stress på arbete som inte beror på något som kan direkt relateras till kraven inom 

konsultyrket. En av sådana anledningar till stress är den varierande arbetsbelastning och en 

annan är den sociala miljön. En konsult berättar att en källa till stress för henne kunde vara 

negativ stämning som kunde uppkomma på arbetsplatser där det skedde förändringar. Det 

finns blandade åsikter gällande sociala miljöns påverkan på arbetet. Vissa anser att det inte 

finns någon påverkan på själva arbetet då utförande inte blir lidande, medan andra anser att 

arbetet blir tristare och de inte längre trivs på arbetsplatsen vid dåliga sociala miljöer. När det 

kommer till kravhantering finns det en generell syn att kravhantering är något som 

konsulterna inte tänkte så mycket på utan något de bara gör. Några konsulter benämner 

kraven som hyfs och folkvett, något som är självklart. Där vissa krav upplevs som något 

naturligt som t.ex. att fortsätta att göra någonting även om ens tillskrivna arbetsuppgifter för 

dagen är gjorda, detta stämmer överrens med konsulternas preferenser då några av dem anser 

att det är trist att sitta sysslolösa på arbetsplatsen.  



16 

 

Konsulterna ger två anledningar till varför de tycker att det är viktigt att uppfylla kraven som 

Bemanningsföretaget och kundföretagen ställer. Det ena handlar om att om kraven inte 

uppfylls kommer Bemanningsföretaget visas i ett negativt ljus. Vilket kan resultera att i 

slutändan är det blir färre företag som vill använda sig av Bemanningsföretagets tjänster vilket 

resulterar att konsulterna själva får mindre uppdrag. Andra anledningen var att om man som 

konsult inte uppfyller kraven så kan det bli svårt för bemanningsföretaget att hitta uppdrag åt 

en, vilken kan resultera i uppsägning på grund av arbetsbrist. Båda anledningarna handlar i 

slutändan om att utföra kraven för att ha kvar sitt arbete och vara anställningsbar. En konsult 

utryckte orsaken att uppfylla kraven så här:  

 

”Uppfyller man inte kraven som ställs på en, så kan den som man är hos springa till 

Bemanningsföretaget och säga att den här personen är inte vad vi förväntar oss, det 

fungerar inte. Då har de sin fulla rätt att byta ut en eller gå till något annat 

bemanningsföretag.” 

 

 Personliga egenskaper som en konsult ska besitta  

Att ha rätt personlighet är något som är centralt för konsultarbetet. Både konsulter och 

konsultchefen pratar mycket om personliga egenskaper, dessa beskrivs både som krav, men 

även som ett sätt att hantera kraven. I denna studie görs bedömningen att personliga 

egenskaper är det som hjälper konsulterna att hantera kraven och i och med detta ställs dessa 

egenskaper som krav hos bemanningsföretaget vid rekrytering. Det utifrån att konsultchefen 

menar att rätt personlighet är något som redan finns hos konsulter när de påbörjar sin 

anställning hos Bemanningsföretaget: 

 

”Vi måste ändå hitta någon som vi tror på som konsult och gör vi inte det, så skulle jag 

inte ha introduktion med den personen för det är ändå vissa saker som den måste leva 

upp till.” 

 

Konsulterna har även ett flertal gånger uttryckt att arbete som konsult passar vissa personer 

mer än andra. Närmare om det sista står beskrivet under temat motiv till att arbeta som 

konsult. Vikten att ha rätt personlighet framkommer också när det kommer till orsaker till att 

en konsult blir uppsagd. Konsultchefen beskriver att i majoriteten av fallen då en konsult blir 

uppsagd beror det inte på dennes yrkeskunskaper utan på hans/hennes personlighet. Här nedan 

kommer att beskrivas vilka personliga egenskaper en konsult bör besitta.   

 

Konsulterna och konsultchefen beskriver en liknande bild över vilka personliga egenskaper en 

konsult ska ha. En konsult ska vara en positiv person som är öppen både om sig själv och för 

olika typer av arbetsuppgifter, så att säga en prestigelös person. Det gäller även att vara lyhörd 

och kunna lägga märke till hur andra människor är runtomkring och kunna lyssna in dem. Att 

kunna vara öppen och lyhörd spelar roll för ytterligare en eftersträvad egenskap, nämligen 

anpassningsförmågan. Anpassningsförmågan är något som enligt konsultchefen är en av de 

viktigaste egenskaperna, det gäller att kunna och vilja anpassa sig. Som konsult är det viktigt 

att kunna vara självständig och vara framåt. Här kommer även anpassningsförmågan i igen, 

det gäller att kunna balansera hur framåt man är. Konsultchefen menar att man inte behöver 

vara framåt gällande alla uppdrag, men anser ändå att en konsult som generellt har lättare att 

ta för sig, har i större utsträckning lättare att passa in som konsult då det är lättare att tonar ner 

sig än att vara tvungen att vara mer framåt när man inte är det. Den allra viktigaste 

egenskapen enligt konsultchefen var att konsulten skulle vara trygg i sig själv, att vara 

emotionellt stabil och ha en god självkänsla. Detta då en konsult som är trygg i sig själv har 



17 

 

lättare att komma in i en gemenskap och våga vara sig själv och testa de nya arbetsuppgifterna 

och rutinerna.    

Strategier i kravhanterandet 

Konsulterna berättar om ett flertal olika sätt som de hanterar kraven som ställs på dem. Dessa 

har sorterats i två olika kategorier.  

 

Första gruppen innehåller passiva/undvikande av problem hanteringsstrategier, som innebär 

att problem som konsulterna stöter på hanteras genom undvikande av problemet. Strategin 

används exempelvis genom att konsulten undviker personer som den inte har personkemi med 

för att minska risken för konflikter. Annan strategi inom gruppen handlar om tidsperspektivet, 

där konsulten tänker att uppdraget är tidsbegränsat och de endast behöver stå ut ett kort tag 

till. Denna strategi används främst vid kortare uppdrag och i samband med stressamma 

situationer. Vidare beskrevs det även bortkoppling, en av konsulterna berättade om 

bortkopplandet av problemet som berörde hantering av den negativa stämningen runt omkring 

henne, denna strategi kan vara problematisk då det inte alltid går att göra detta:  

 

”Jag har svårt att koppla bort det alla gånger, fast jag vill kunna avskärma mig. Jag 

brukar tänka att jag tar en sådan där ostkupa och lägger den över mig, jag ser 

visserligen, men behöver inte beröras av det, men det är inte så lätt att göra det alla 

gånger.” 

 

Den sista strategin inom gruppen handlar om att använda sig av konsultrollen som skydd för 

sin egen person. Under temat krav beskrivs att synen på konsulterna på kundföretagen kunde 

variera där exempel gavs på en konsult som blev utfryst och en annan som inte fick vara med 

på möten. Konsultrollen användes som en förklaring varför dessa saker hände. I första fallet 

hade företaget en negativ syn på konsulter och i andra fallet ville företaget spara in pengar. 

Konsultrollen som ett skydd hjälper konsulterna att inte ta det som händer mot dem 

personligt. Sådana negativa företeelser förekommer för konsulter och just därför är det viktigt 

som konsult att vara medveten om detta för att kunna hantera det. Det ingår i konsultchefens 

arbetsuppgifter att få konsulterna att förstå detta. 

 

Andra gruppen innehåller aktiva/närmande av problem hanteringsstrategier, dessa involverar 

ett aktivt hanterande av problem. Ställa frågor var den strategi som konsulterna berättade mest 

om, de använder sig av den för att hantera en stor mängd av olika krav som att söka 

information för att ha kunskaper som krävs för att utföra arbete samt för att kunna anpassa sig 

på företaget socialt. Frågeställandet är en balansgång, det gäller att ställa frågor för att få fram 

information för att veta hur en som konsulten ska förhålla sig till saker och ting, men 

samtidigt så får det inte vara så att frågorna stör för mycket den ordinarie personalen på 

arbetsplatsen. För lärandet används även andra saker som att konsulten själv tar initiativ som 

exempelvis att ta med sig manualer hem, skriva lathund eller kolla upp information om 

kundföretaget på nätet. Här kan en koppling göras till personliga egenskaper med tanke på att 

ovan nämnda aktiva strategier kräver att konsulten kan ta egna initiativ. En av konsulerna 

beskriver att det gäller att kunna ta initiativ kunskapsmässigt, men även socialt med att 

exempelvis följa med på fikan även om ingen frågade en. Ett annat sätt att få fram information 

är att iaktta personalen, det gäller vid inlärandet av exempelvis nya system, men också vid 

anpassning till de tysta reglerna som praxis gällande exempelvis lunch och fika pauser. 

Konsulterna beskriver även att de vissa gånger imiterar det de iakttar innan de själva utvecklar 

ett eget sätt att förhålla sig till reglerna på företaget. Ett exempel som gavs av en konsult var 

att när hon är ny på arbetsplatsen så gör hon som de andra gällande lunch osv. innan hon 

utvecklar en egen rutin. Enligt konsultchefen kan innehavandet av inre trygghet, som 
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nämndes under temat personliga egenskaper, bidra till att konsulten vågar vara framåt och ta 

för sig, detta då konsulten är mindre rädd att göra fel då den tror på sig själv och vet vad den 

är värd. En annan strategi inom aktiva gruppen som konsulterna beskrev är positiv tänkande 

på uppdraget eller på uppgifterna som konsulten ska göra. Detta är något som också kan 

kopplas till personligheten av att vara en positiv d.v.s. en optimistisk person. Annan strategi 

kopplad till personliga egenskaper är lyhördhet, som anses vara den viktigaste enligt 

konsulterna. Genom att lyssna och vara känslig för vad andra människor avser och vilka de är, 

kan konsulterna anpassa sig till företaget socialt samt även kunna avläsa de tysta reglerna som 

återfinns i praxis på arbetsplatsen och nyanseringen i kraven. Denna egenskap användes 

tillsammans med iakttagelsen. En annan personlig egenskap som användes i sociala 

sammanhang var öppenhet. Konsulterna beskrev att det gällde att kunna vara öppen om sig 

själv då detta gjorde det lättare att lära känna andra genom att de kunde förstå vem konsulten 

var som person och vilket gjorde andra var mer villiga att vara öppna mot konsulten. Detta 

underlättade i slutändan anpassningen till personerna runtomkring. Öppenhet sträckte sig även 

till att vara villigt att utföra olika typer av arbetsuppgifter, alltså vara prestigelös. 

 

En dimension av aktiva strategier är att söka hjälp och stöd från andra personer. Konsulterna 

beskriver att de tar hjälp av personalen på arbetsplatsen. Ett sätt att göra det på togs upp ovan i 

form av att ställa frågor till andra anställda. Personer som konsulterna utvecklar en närmare 

relation till blir oftare tillfrågade om hjälp och som de själva hjälper oftare till. Vissa 

konsulter anser att kollegorna på arbetsplatsen kan avlasta en som konsult om ens arbetsbörda 

blir för stor. Att ömsesidigt kunna hjälpa varandra anses kunna tillföra mer lika förhållanden 

på arbetsplatsen mellan konsulter och ordinarie anställda, detta är något som enligt 

konsulterna underlättar att de kan smälta in på företaget.   

 

Konsultchefer är de personer som alla konsulter tog upp som de vänder sig till för att få hjälp. 

Samtliga konsulter hade väldigt bra relation till konsultcheferna på bemanningsföretaget. 

Konsulterna menar att de inte har daglig kontakt med konsultcheferna, men upplever 

samtidigt att det inte behövs. De kan kontakta konsultcheferna när de har problem som de 

behöver hjälp med. En konsult beskrev att hon fick en terapistund från sin konsultchef vilket 

gjorde att hon orkade fortsätta kvar på ett uppdrag som hon upplevde som ansträngande. Hon 

påpekar hur viktigt det är med konsultchefers stöd: 

 

”Jag har aldrig haft så bra chefer som nu. Så även om det är jobbigt, så är det inte så att 

jag är ensam, fast jag är ensam som konsult där. Jag är inte ensam med mitt problem för 

att jag alltid har någon som jag kan vända mig till.”  

 

En annan konsult beskriver att om det skulle uppkomma problem gällande att kraven var för 

höga från kundföretaget, så var det något som konsultchefen skulle ansvara för att diskutera 

med kunden om. Kollegorna på arbetsplatsen och konsultchefer var de sociala relationer som 

nämndes av konsulterna som stödpersoner för svårigheter med arbetet. Det fanns även en 

tredje social grupp som nämndes av en av konsulterna som beskriver att hon har stöd 

hemifrån för att handskas med stressen. 

 

 Inverkan av motiv, inställning och personlighet på kravhantering 

Konsulternas sätt att hantera kraven påverkas av deras motivation till att arbeta som konsult, 

inställning till kraven samt personlighet. Dessa aspekter sammanfaller ofta med varandra och 

med kraven. Denna överensstämmelse kan relateras till urvalsprocessen vid valet av konsulter 

som Bemanningsföretaget genomför. Personlighet är ett av de viktigaste urvalskriterierna. 

Egenskaper som efterfrågas där överensstämmer med egenskaper som konsulterna beskriver 
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att en person som arbetar som konsult bör besitta. Dessa personliga egenskaper sammanfaller 

vidare med kraven som har beskrivits ovan. Exempelvis egenskaper som att vara öppen, 

prestigelös och lyhörd sammanfaller med kraven att en konsult ska kunna anpassa sig socialt 

till andra i personalen och vara villig att utföra olika typer av arbetsuppgifter. Konsultchefen 

har påpekat att rätta personliga egenskaper är något som finns hos konsulten innan den 

påbörjar konsultarbetet. Vidare finns det en samverkan mellan vissa hanteringsstrategier och 

inställning till kraven, samt motivationen. Ett exempel på det är att ett av motiven till arbete 

som konsult är den sociala och arbetsmässiga variationen och att kunna hantera denna var 

något som ingick i kraven. Konsulternas inställning till kraven är att de upplever dessa som 

naturliga och att de inte utgör några större problem att hantera. Denna inställning kan bero på 

att kraven och motiven sammanfaller för konsulterna och även att kraven kan uppfyllas av 

konsulterna genom att de användes sig av deras personliga egenskaper som är efterfrågade.  

Det finns däremot gånger då det finns diskrepans mellan motivation och kraven, vilket 

innebar att kraven blir svårare att hantera. Ett exempel på det beskrivs här nedan. De flesta av 

konsulterna anser sig inte ha svårt att ta avsked från sina kollegor, dessa konsulter har även 

sagt att även om de skaffar sig kompisar på arbetsplatsen så vill de helst separera arbete och 

fritid, alltså kollegor och vänner. En konsult som har svårt för avsked har däremot inte samma 

uppdelning och därför blir inställning till kravet på att kunna hantera uppdragsbytet 

annorlunda:  

 

”Nej, som sagt jag gillar min roll som konsult, men just den där biten med att skiljas 

från de man jobbar med och då trivs att jobba med, det kan jag ju inte säga att man gör 

med alla man kommer till. Jag har trivts jättebra på alla mina uppdrag, men som sagt 

den biten börjar bli jobbig tycker jag.” 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för arbetssituationen för konsulter på 

bemanningsföretag genom att undersöka vilka krav det ställs på dem och hur de hanterar 

dessa krav. Resultatet tyder på att kraven som ställs på konsulterna påverkas av den 

varierande situationen på arbetsplatsen hos kundföretagen. Där kundernas inställning till 

konsulterna är en av de främsta faktorer som påverkar hur kraven blir, samt konsulternas 

möjligheter att uppfylla kraven. Kraven som konsulterna hade på sig handlade till största del 

om anställningsbarhet som genomsyrade andra krav som kunde delas in i två kategorier. Den 

första berörde anpassning till kundföretaget gällande kunskap, den sociala relationen till 

kollegorna samt utförande av arbetsuppgifter. Andra kategorin handlade om att kunna hantera 

de krav som kommer med rollen som konsult. Krav som förekom där var att konsulterna ska 

vara representanter av Bemanningsföretaget och kunna hantera byte av uppdrag. Konsulternas 

sätt att hantera kraven delades upp i passiva och aktiva strategier. Passiva strategier var 

exempelvis att konsulterna kopplade bort problemet medan aktiva strategier kunde handla om 

att konsulterna tog egna initiativ för att lösa uppgifter eller att de ställde frågor. 

Kravhanteringen hade påverkats av konsulternas personlighet, deras motivation till att arbeta 

som konsult och inställning till kraven. Detta då rätt personlighet var krav för anställning och 

att ha dessa egenskaper ansågs underlätta arbetet. Motiven till att bli konsult överensstämde i 

stor grad med kraven, vilket kunde återses i inställningen till kraven som var att konsulterna 

såg dem som något naturligt och inte stressande.   

 

Denna studies resultat visar på stora likheter med tidigare forskning som har tagits upp i 

inledningen. Likheterna uppkommer i beskrivningen av arbetssituationen som i Allvins et al. 
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(2003) studie att konsulterna behandlas olika på olika arbetsplatser. Olofsdotter (2008) finner 

variation gällande den sociala aspekten av arbetssituationen och sedan även när det kommer 

till kunskapskraven, vilket visar att konsulter bör ha breda kunskaper för att kunna hantera de 

olika kraven i de varierande uppdragen. Det sista var något som relaterades till 

anställningsbarheten som bemanningsföretaget vill ha från sina konsulter. Konsulternas 

anställningsbarhet var något som definierades som ett krav i denna studie, likväl som 

anpassning till olika sociala och kunskapsmässiga krav. I likhet med denna studie fann 

Bellaagh och Isaksson (1999) att konsulterna bör besitta rätt personlighet för att kunna hantera 

yrkeskraven. Sedan även att konsulterna söker sig till yrket på grund av omväxlingen såväl 

socialt som gällande själva arbetsuppgifterna, samt på grund av möjligheten att kunna påverka 

valet av de egna uppdragen. En viktig skillnad som finns är att alla konsulter som har deltagit 

i föreliggande studie trivs med sitt arbete och är frivilliga att vara konsulter medan i Bellaagh 

och Isakssons studie (1999) ingick det även konsulter som var ofrivilliga. En annan skillnad är 

att konsulternas relation till konsultcheferna är bättre i denna studie. Denna skillnad i urvalet 

av intervjupersoner visas sig i att konsulterna som skulle vilja ha ett annat arbete hade andra 

prioriteringar än de som ville vara konsulter. ”Ofrivilliga” till konsultarbetet satte den 

ekonomiska tryggheten främst. Däremot verkar de som valde att arbeta som konsult 

”frivilligt” i båda studierna hade liknande inställning till konsultarbetet där båda framhävde de 

positiva bitarna med att vara konsult framför de negativa. Vad gäller resterande studier som 

har tagits upp så finns det mindre skillnader gällande undersökningsdeltagare. I Olofsdotters 

studie tas det med en större mängd intervjupersoner som är chefer vilket kan ge bredare bild 

av just deras perspektiv i förhållande till denna studie. Vad gäller Allvins et al. (2003) studie 

så arbetar samtliga konsulter med kvalificerade uppgifter, medan i denna förekommer är det 

blandade sådana. Dessa saker kan påverka möjligheterna att jämföra studierna med varandra, 

däremot berör såväl föreliggande studien liksom i alla ovan nämnda studier konsulternas 

arbetssituation som är i övergripande drag genomgående lik, där omväxling och krav på 

flexibilitet samt anställningsbarhet återfinns. Dessutom så används intervjuer som 

undersökningsmetod i samtliga studier. Utifrån detta bör studierna vara jämförbara med 

varandra när det kommer till beskrivningen av krav och situationen för konsulterna. Vad 

gäller kravhantering så är det något som inte är huvudsyftet i dessa studier och därför blir 

detta svårare att jämföra. Kravhantering kan dock vidare diskuteras kopplat till coping och 

goal setting teorier.    

 

Kraven som beskrevs i denna studie upplevdes generellt inte som stressande av konsulter. 

Däremot kunde det förekomma situationer då det uppkom svårigheter med kraven samt även 

med andra arbetsrelaterade aspekter som t.ex. den sociala omgivningen. Resultatet för temat 

kravhantering är delvis uppdelat efter teorin om coping. Utifrån konsulternas utsagor framgår 

det att konsulterna använder sig av en mängd olika strategier för att handskas med problemen 

som uppstår. Konsulterna använder sig av både aktiva alltså närmande copingstrategier och 

passiva, undvikande copingstrategier. De söker även stöd hos människor i sin omgivning - 

deras sociala kapital, vilket var främst konsultchefer och personalen på arbetsplatsen. 

Konsulterna påpekar att de upplever kraven som något naturligt och för det mesta 

oproblematiskt, detsamma gäller för kravhanteringen. Denna inställning till kravhantering kan 

tolkas utifrån copingteorin. Teorin beskriver att aktiva, närmande strategier samt sökandet av 

socialt stöd är något som leder oftare till positivt utfall (Holahan, Moos & Schaefer, 1996; 

Lazarus & Folkman, 1984). Konsulternas upplevelse av att ha förmågan att kunna hantera 

kraven samt att konsulterna har arbetat på Bemanningsföretaget en längre period och att de 

har fått flera uppdrag kan tolkas som positiva utfall. Konsulterna använde sig av passiva, 

undvikande hanteringsstrategier främst när det gällde kortsiktiga problem, däremot i enlighet 

med copingteorin kunde dessa strategier ha negativa effekter (Holahan, Moos & Schaefer, 
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1996) som i fallet när en konsult försökte stänga ute problemet vilket inte alltid gick att göra. 

Vidare fanns det en samverkan mellan personliga egenskaper och hanteringen av kraven 

vilket kan relateras till copingteorin med att de strategier som väljs påverkas av 

personligheten (Holahan, Moos & Schaefer, 1996). Det gäller kopplat till att personliga 

egenskaper som återfinns i kravprofilen även finns beskrivna som egenskaper som hjälper 

konsulter att hantera kraven. Ett exempel på detta är den aktiva strategin att tänka positivt som 

kan länkas till personliga egenskapen optimism. Optimister enligt copingteorin anses oftare 

välja aktiva, närmande copingstrategier än pessimister (Holahan, Moos & Schaefer, 1996).  

Ett annat exempel på koppling mellan personliga egenskaper och hantering är att egenskapen 

inre trygghet bidrar till att konsulterna vågar utföra vissa aktiva strategier som ta egna initiativ 

och ställa frågor.  

 

Kraven kan även ses som mål, detta utifrån definitionen som kommer från goal setting teorin 

där mål är något som individen strävar efter att uppnå (Locke & Latham, 1990). Målen som är 

accepterade förbättrar prestationen och därför rimligen hanterandet av dessa mål. Generellt 

gäller det att mål som accepteras lättare är lätta eller medelsvåra, tydliga och där personen 

som får målet har fått säga till om det. Vidare om den som sätter upp målet är trovärdig, 

stöttande och kunnig (Erez & Zidon, 1984). Konsulterna beskriver sina krav, som tidigare 

sagt, som generellt rimliga och tydliga, kraven är hanterbara och kommer från trovärdiga 

källor som är arbetsgivare eller kund för konsulterna. Vidare är konsulterna delvis delaktiga i 

formandet av kraven då konsulternas motiv till att arbeta som konsult liknar kraven som ställs 

på dem samt så har konsulterna möjligheten att välja sina uppdrag. Genom valet att vara i 

konsultyrket och valet av egna uppdrag medverkar konsulterna i skapandet av sina krav. 

Konsulterna i studien beskriver att de anser att kraven är viktiga att uppfylla för att dessa gör 

att de och bemanningsföretaget har uppdrag. Att ha ett arbete är något som konsulterna strävar 

efter att uppnå, de strävar i vidare mån att vara anställningsbara då de beskriver att de hela 

tiden måste utveckla sina kunskaper och färdigheter för nuvarande och framtida kunder. 

Utifrån detta så kan slutsatsen dras att konsulterna accepterar sina krav och att deras krav 

stämmer överens med villkoren i goal setting teorin för målacceptans. Med detta kan det 

härledas att kraven är utformande på det sättet att de bidrar positivt till konsulternas prestation 

gällande hanterande av kraven.  

 

Denna rapport började med en beskrivning av bemanningsföretagen och fortsatte vidare om 

dagens förändrade arbetsliv. Förändringar i arbetslivet hade sitt ursprung i den ökade 

osäkerheten i omvärlden som påverkade företagens affärsstrategiska arbete till att bli mer 

flexibelt, vilket har inverkat på de anställda (Johnson, 2010). Företagen som behöver uppnå 

flexibilitet kan återfinnas som kunder hos bemanningsföretag. Konsulternas krav som tidigare 

beskrevs påverkas av situationen på kundföretagen som i sin tur påverkas av den föränderliga 

omgivningen. I resultatet av föreliggande studie återfinns att kraven som konsulterna ska 

uppfylla berör anställningsbarhet, anpassning till diverse aspekter av arbetet samt hanterandet 

av konsultyrket. Dessa krav är något som återfinns även i definitionen av kraven i det nya 

arbetslivet som kräver flexibilitet från företagen och deras anställda, i vilken individen är 

utelämnad till sig själv och att tryggheten framkommer i ens anställningsbarhet (Allvin et al 

2006). Vidare så har behovet av kognitiva och sociala kunskaper förändrats. Där kognitiva 

kunskaper har blivit allt mer outtalade, medan sociala kunskapen har blivit mer uttalade och 

liknar ett socialt spel (Allvin et al. 2006). Sedan har alltmer arbete blivit service arbete där 

den anställde är en representant av företaget gentemot kunden (Leidner, 1993). Konsulterna 

utgör utifrån detta urtypen för anställda i det nya arbetslivet, där det kan resoneras att de 

möter kraven från det nya arbetslivet i en högre utsträckning än vad ordinarie ansällda gör. 

Konsulterna ska vara anställningsbara inte OM de ska byta arbetsplats utan det är snarare 
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frågan om NÄR. De behöver ständigt anpassa sina kunskaper till kunderna och alltid lära sig 

något nytt. De får tydliga krav på vad som bör utföras, men de oftast får ta till egna lösningar 

på hur de ska utföra uppgifter, vilket gör kunskapskraven bli mindre uttalade för dem. 

Planering av arbetsuppgifterna ska förutom som för vanliga anställda anpassas efter det som 

omgivningen dikterar företaget, men även till behov av specifika personer på företaget. I 

likhet med sociala kunskapskraven för det nya arbetslivet påpekar konsulterna att det krävs att 

de ska anpassa sig socialt till andra anställda, vilket medför att de blir mer medvetna om de 

sociala regler som finns. Konsulterna är ständiga representanter av sitt företag - 

bemanningsföretaget, då de utför allt sitt arbete på kundföretaget och varje anställd där är på 

sätt och vis deras kund.  

 

För att sammafatta resonemanget i stycket ovan så indikerar resultatet på att konsulterna får i 

en hög grad möta krav från det nya arbetslivet. Konsulterna beskriver sina krav som 

hanterbara, men däremot förekommer det vissa situationer som blir problematiska och kraven 

som ställs på konsulterna blir orealistiska. Konsultchefen har beskrivit att vissa kunder har 

tendensen att tro att konsulter är övermänniskor och konsulterna själva har påpekat att det 

finns kunder som tror att en konsult redan kan allt. Konsulterna får även extra saker att vara 

medvetna om som att i deras yrke kan det ha större konsekvenser om de blir sjuka. 

Konsulterna får möta höga krav och utifrån denna diskussion ibland även högre än vad det är 

för den ordinarie personalen på arbetsplatsen. Hanteradet av kraven påverkas till stor del av 

konsulternas personlighet och motiv till att bli konsult, vilket även återspelglas i deras 

inställning till kraven. Konsulterna har beskrivit att de har mött personer som inte skulle passa 

att vara en konsult, personer som behöver trygghet. Dessa personer kan rimligen vara de som 

har svårt att anpassa sig till villkoren i det nya arbetslivet präglat av krav på föränderlighet 

och snabba omställningar. Personligheten och ens motivation påverkar på sätt och vis 

anställningsbarheten av en person, vilket får en att undra om konsulter kan vara bättre 

lämpade på att hantera kraven från det nya arbetslivet.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är av kvalitativ karaktär med intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna 

metod valdes med tanke på att intervjuer skulle ge utrymme för undersökningsdeltagarnas 

egna tolkningar utifrån deras specifika erfarenhet. Med detta metodval skulle relevant 

information fås fram för att besvara syftet med studien. Urvalet av konsulterna gjordes med 

tanke på att de skulle ha haft flera uppdrag för att de skulle ha erfarenheten av byte av 

uppdrag och kundföretag. Detta kriterium sattes för att konsulterna skulle kunna ge en bredare 

bild av kraven och kravhanteringen. Det kan ha dock inverkat på studiens generaliserbarhet då 

konsulterna som inte har fått denna erfarenhet kanske inte skulle ha samma uppfattning om 

kraven och sätt att hantera dessa. Majoriten av konsulterna i studien har arbetat en längre tid 

på Bemanningsföretaget och alla trivs med sitt arbete. Konsulternas arbetstrivsel kan dock ha 

en påverkan på validiteten av studien då vissa aspekter med kraven och kravhantering kan ha 

missats, aspekter som konsulter som inte trivs med sitt arbete kan ha medfört. Vidare så finns 

de inga manliga konsulter med i studien, vilket kan också haft en påverkan på beskrivning av 

krav och kravhanteringen. Däremot vid en jämförelse med tidigare forskning och inom denna 

studies utsagor vid jämförelse mellan konsultchefen och konsulterna så verkar det 

överensstämma till stor del om vilka krav som finns och en del om kravhantering. 

Kravhantering är nog det som kan variera mest mellan grupper som trivs och inte trivs, 

snarare än kraven som ställs. Detta på grund av konsulter som inte trivs har en annan 

inställning till konsultyrket än de som trivs. De första har andra motiv till konsultarbetet som i 

vissa avseenden inte överensstämmer med kraven, exempelvis dessa konsulter vill ha 

ekonomisk trygghet och i kraven ingår det att kunna hantera osäkerheten i uppdragsbytet. 
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Därför borde rimligtvis deras inställning till kraven vara annorlunda vilket kan påverka 

hanterandet. Kraven däremot uppfattas nog lika med tanke på definitionen på vilka kraven är, 

däremot kanske inte gällande svårighetsgraden på dem. Vad gäller generaliserbarheten av 

resultaten av studien, så kan den rimligen vara applicerbar på konsulter inom 

tjänstemannasektorn då konsulterna i denna studie arbetade med sådana uppgifter. Resultatet 

är dock främst applicerbar på konsulter som har fått byta uppdrag, tiden för uppdragen kan 

vara varierande då konsulterna i studien har fått uppleva uppdrag av olika längder. Detta på 

grund av att konsulter som inte har fått byta uppdrag får inte uppleva kraven som ingår i 

uppdragsbytet som exempelvis att ofta behöva ta farväl till kollegor och att hantera 

variationen som finns på olika arbetsplatser. Kraven och kravhanteringen för konsulterna som 

beskrivits ovan berör delar av de typiska kraven som återfinns i det nya arbetslivet. Utifrån 

detta kan konsulternas krav och sätt att hantera dessa vara till nytta för alla anställda i det nya 

arbetslivet.  

 

Sammanfattning och förslag på framtida forskning 

Sammanfattningsvis handlar kraven som ställs på konsulterna främst om anställningsbarhet 

och anpassning, krav som även återfinns i det nya föränderliga arbetslivet. Resultatet från den 

empiriska undersökningen tyder vidare på att konsulterna hanterar kraven genom användning 

av copingstrategier som både involverar aktivt och passivt agerande för att lösa problemet. 

Personlighet, motivation och inställning var något som hade inverkan på kraven, där 

personligheten var ett krav i sig vid rekrytering från Bemanningsföretagets sida. Personlighet 

var något som var av vikt i denna studie, det vore därför intressant att i framtida forskning 

undersöka närmare på vilket sätt personliga egenskaper inverkar på konsulternas arbete. 
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