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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på om situationsanpassat ledarskap är ett bra sätt 

att leda anställda på utifrån både ledarens och medarbetarens perspektiv inom 

bemanningsbranschen och undersöka ifall det finns likheter och skillnader i 

ledarskapet mellan företagen inom denna bransch. Studien är en kvalitativstudie 

baserad på två företag i bemanningsbranschen och avser att undersöka ledarskapet 

mellan rekryteringscheferna samt rekryterarna. Studien har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer där en regionansvarig, tre rekryteringschefer samt fem 

rekryterare har intervjuats och svaren från intervjuerna har används som grund för 

resultatet. Resultatet blev att två av tre rekryteringschefer
1
 som intervjuats använder 

sig av situationsanpassat ledarskap och företagen som studerats har utbildningar i 

situationsanpassat ledarskapsteori
2
 men företagen skiljer sig lite i sitt ledarskap i 

andra aspekter. Rekryterare i bemanningsbranscher är väldigt viktiga och en fel 

rekrytering kan kosta företagen mycket. Rekryterare kan inte utvärderas efter antalet 

rekryteringar utan det baseras på vem de rekryterar samt kvalitén på dess 

rekryteringar. Därför är varje rekryterare viktig och måste ledas individuellt efter 

deras behov. Från analysen ser vi att situationsanpassat ledarskap används i båda 

företagen och både rekryterare samt rekryteringschefer tycker att det är ett bra sätt att 

leda och ledas på.  

 

 

Nyckelord: Situationsanpassat ledarskap, bemanningsbranschen, rekryterare, 

rekryteringschef,  
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Verngren, S. (2013 intervju 16 april) 1 Dajén, A. (2013 intervju 3 maj) 

2Dajén, A. (2013 intervju 3 maj) 2Nelson, R. (2013 mailkontakt 29 mars) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den moderna synen på ledarskap kan enligt Afsaneh Nahavandi delas upp i tre 

epoker. Den första epoken varade under slutet av 1800-talet till mitten av 1940-talet 

och kallades för ”The Trait Era” och karaktäriserades av att människor trodde på ett 

medfött ledarskap. Huvudantagandet var att de egenskaper som skilde en ledare från 

följare måste finnas hos samtliga religiösa, politiska och företagsledare. Forskningen 

gick därför ut på att samla in en så detaljerad information som möjligt av ledarna. 

Dessa studier pågick i över 40 år men fick väldigt svaga resultat och man kom fram 

till att det inte gick att dra några slutsatser om exakt vilka egenskaper som en ledare 

måste inneha.
 3

 

 

I slutet av 1940-talet övergavs teorin om optimala egenskaper och försökte istället 

identifiera vem som skulle vara en effektiv ledare och vad denne effektiva ledare 

gjorde och det var startskotten för den andra epoken, ”The Behavoir Era”, som varade 

från slutet av 1940-talet till början av 1960-talet. Fokus i denna epok låg på beteendet 

istället för egenskaper som förespråkades i den tidigare epoken. Forskningen i denna 

epok hade bättre genomslag och tre olika ledarstilar lyckades identifieras:  

- Demokratisk ledare: en ledare som konsulterar sina följare och tillåter dessa 

att vara med i beslutsfattandet 

- Autokratisk ledare: en ledare som fattar besluten utan inblandning från andra 

- Laissez-faire: en ledare som inte tillhandahåller några direktiv för sina följare  

Trots att man kommit fram till dessa tre olika ledarstilar så kunde man inte avgöra 

vilken stil som var den mest effektiva. 
4
 

 

Både de här epokerna nekade till att situationen har påverkan på valet av ledarskap 

men efter påtryckningar från flertalet forskare uppstod den tredje och aktuella epoken 

”The Contingency Era” som förespråkas av att situationens förutsättningar måste tas i 

beaktande vid studerandet av ledarskap. Forskningen försöker ställa upp mer 

komplexa modeller över situationer och ledarskap. Huvudantagandet är att 

personligheten, stilen eller beteendet hos den mest effektiva ledaren beror på vad 

                                                        
3 Nahavandi, A. (2011) The art and science of leadership. Uppl. 6. Pearson. s.40-49 
4 Ibid 
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situationen kräver. Det nya synsättet framhäver att det inte finns ett bästa sätt att leda 

på och att situationen avgör vilken stil eller vilket beteende som är mest effektiv samt 

att personlighetsmässiga faktorer och situationens karaktärsdrag påverkar ledarskapets 

effektivitet. Den påpekar också att alla människor kan lära sig att bli en bra ledare. En 

av de modeller som tagits fram under denna epok är teorin om situationsanpassat 

ledarskap av Paul Hersey och Ken Blanchard. 
5
  

 

Situationsanpassat ledarskap förespråkar att ledaren ska anpassa sin ledarstil utifrån 

medarbetarens kompetens och motivation. Situationsanpassat ledarskap menar att 

medarbetaren går igenom fyra olika situationer från den dag medarbetaren anställs 

tills medarbetaren är självgående. Under dessa fyra situationer förändras 

medarbetarens mognadsnivå (som är en blandning av nivån på medarbetarens 

kompetens och motivation) och vid dessa förändringar ska ledarens ledarskapsstil 

samvariera med medarbetarens förändringar i mognadsnivå. Situationsanpassat 

ledarskap förespråkar att ledaren ska använda sig av fyra olika ledarstilar, en för 

respektive situation. 
6
 

 

Uppsatsen har baserats på situationsanpassat ledarskap och utifrån den teorin 

undersöka hur ledarna inom bemanningsbranschen leder sina anställda och om 

ledarna i olika företag inom denna bransch leder på samma sätt. Uppsatsen har även 

undersökt om det finns en koppling mellan den ledarstil som utövas och teorin om 

situationsanpassat ledarskap.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Ibid 
6 Hersey, Paul & Blanchard, Ken, (1988): Management of Organizational Behavior, (Prentice Hall, New Jersey) s. 

30-35  
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Problembakgrund 

Ledarskap som ämne är aktuellt i dagens samhälle och det finns många teorier och 

modeller om vad som anses vara en bra ledare. Det gör ledarskap som ämne komplext 

eftersom det inte finns någon ledarstil som är rätt eller fel och det kommer många nya 

ledarskapsteorier och stilar med tiden.  

 

Ledarskap påverkar tillfredställelse, arbetsprestation och omsättningen i en 

organisation. Den typ av ledarskap en ledare väljer påverkar även organisationens 

avdelningar, grupper och arbetsklimat. En ledare som vill nå bästa resultat kan inte 

förlita sig på att leda sina medarbetare genom en specifik stil av ledarskap.  

Bra ledarskap förstärks om ledaren anpassar sin ledarskapsstil till den situation den 

anställde befinner sig i. Exempelvis skulle en instruktiv ledarskapsstil där ledaren ger 

medarbetaren mycket instruktioner passa till någon som är nyanställd.
7
 

 

Uppsatsen har undersökt hur rekryteringscheferna inom bemanningsbranschen leder 

sina rekryterare och om rekryteringscheferna i olika företag inom denna bransch leder 

på samma sätt. 

 

En analys av bemanningsbranschen är intressant av den orsaken att det är en bransch 

med en eller flera tydliga ledare och att det är en väldigt stressig och växlande miljö 

där ledaren behöver ta på sig olika roller beroende på vilka förfrågningar företagen 

fått från sina kunder.
8
 Rekryterarens roll i bemanningsbranschen är avgörande för 

företagens framgång och undergång
9
 och på grund av det blir det extra intressant att 

studera ledarskapet som utövas på dessa rekryterare. Ledarskapet som utövas på 

rekryterarna är en avgörande faktor för rekryterarens prestation som i sin tur är 

avgörande för organisationen och hela bemanningsbranschen. Det blir intressant att 

studera bemanningsbranschen på grund av att en specifik roll (rekryterare) har en så 

stor påverkan i alla företag i denna bransch.  

                                                        
7 Chen, J.-C., & Silverthorne, C. (2004). Leadership effectiveness, leadership style and employee readiness. 

Leadership & Organization Development Journal, 26 (3), s. 280-288 
8 Nelson, R. (2013 mailkontakt 27 mars)  
9Casas, N. (2013 intervju 17 april)9 Kvam, L. (2013 intervju 19 april) 9Lund, A. (2013 intervju 22 april) 9Mastrich, 

L. (2013 intervju 25 april) 9Dahlgren, A. (2013 intervju 2 maj) 9 Brysek, Z. (2013 intervju 19 april) 
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Uppsatsen har haft fokus på bemanningsföretag som hyr ut studenter samt 

rekryteringsavdelningen i bemanningsbranschen. Rekryteringsavdelningen är 

intressant att undersöka på grund av de ovan nämnda orsakerna samt att det är en 

avdelning där medarbetarna behöver ledas utifrån deras individuella förutsättningar. 

 

En denna anledning har uppsatsen även undersökt om det finns en koppling mellan 

den ledarstil rekryteringscheferna utövar och teorin om situationsanpassat ledarskap 

eftersom situationsanpassat ledarskap tar hänsyn till individen.  

 

1.2.2 Forskningsproblemet 

Sammantaget blir det intressant att undersöka hur rekryteringschefer inom 

bemanningsbranschen leder sina anställda (rekryterare) och om ledarna anpassar sin 

ledarstil till olika situationer där de anställda behöver olika mycket stöd och 

instruktioner för att utföra sina uppgifter vilket förespråkas av situationsanpassat 

ledarskap. Exempel på en sådan situation kan vara där företaget i 

bemanningsbranschen får en förfrågan från en kund där kunden behöver minst 10 

studenter (konsulter) till en tjänst som till exempel kundtjänst eller lagerarbetare
10

 och 

en sådan förfrågan benämns volymuppdrag. När företaget får in ett volymuppdrag 

behövs det flera personer i företaget som jobbar tillsammans för att lösa problemet. I 

en sådan situation är ledarskap viktigt för att knyta samman gruppen.
11

   

 

Det blir även intressant att studera hur rekryterarna (medarbetarna) tycker att deras 

rekryteringschef (ledaren) bör vara baserat på rekryteringschefens personliga 

egenskaper samt ledarstil för att se ifall det samstämmer med vad 

rekryteringscheferna själva tycker och för att få fram vilken typ av ledare rekryterarna 

efterfrågar.  

 

Det blir också intresseväckande att studera om organisationerna tillämpar ett 

situationsanpassat ledarskap eftersom det inte finns en optimal ledarskapsstil som kan 

användas i alla situationer enligt Jacobsen och Thorsvik. De menar att en ledare måste 

anpassa sitt ledarskap beroende på medarbetarnas mognadsnivå vilket poängteras i 

                                                        
10 Nelson, R. (2013 mailkontakt 27 mars) 
11 Ibid 
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teorin om situationsanpassat ledarskap.
12

 

 

Det är även intressant att studera ifall det finns några likheter eller skillnader i 

ledarskapet som rekryteringscheferna utövar på sina rekryterare för att se ifall 

rekryteringschefer i bemanningsbranschen använder sig av samma ledarstil och se om 

det är den optimala ledarskapsstilen för rekryteringsavdelningen i 

bemanningsbranschen. Skillnader i ledarskapet mellan de studerande företagen kan 

bero på att det exempelvis finns olika organisationskulturer på respektive företag som 

kan påverka ledarskapet som utövas av rekryteringscheferna.  

 

Detta är intressant att studera eftersom teorin situationsanpassat ledarskap har stort 

fokus på individen och personlig relation mellan ledaren och medarbetaren. 

 

De frågeställningar som kommer besvaras av denna uppsats är: 

- Hur tycker ledarna själva och dess medarbetare att en ledare bör vara baserat 

på ledarens personliga egenskaper och ledarstil? 

- Vilket ledarskap tycker medarbetarna att en bra ledare tillämpar?  

- Hur leder dessa ledare sina medarbetare?  

- Kan ledarnas ledarstil kopplas till teorin om situationsanpassat ledarskap? 

 

En underliggande frågeställning som kommer besvaras: 

- Finns det några likheter eller skillnader i ledarskapet hos företagen inom 

bemanningsbranschen?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få fram om en situationsanpassad ledarskapsstil är ett 

bra sätt att leda på utifrån både rekryteringschefens och rekryterarens perspektiv inom 

bemanningsbranschen och undersöka ifall det finns några skillnader/likheter i 

ledarskapet mellan de två studerade företagen inom denna bransch.  

 

                                                        
12 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 2., [rev. uppl.] Lund: 

Studentlitteratur s.173-194 
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1.4 Definitioner 

1.4.1 Rekryteringschef 

Rekryteringschefen anställer och leder rekryterare.  

1.4.2 Rekryterare  

Rekryterare rekryterar konsulter (studenter) som företaget sedan hyr ut till sina 

kunder. Rekryteraren får en kravprofil från kunden och utifrån den letar rekryteraren 

efter behöriga kandidater för tjänsten.  

1.4.3 Konsulter 

Konsulter är personer som har blivit rekryterade av rekryteraren och hyrs ut till 

kunder.  

1.4.4 Konsultchef 

Konsultchefen har personalansvaret över konsulterna, som blivit anställda av 

rekryteraren, när konsulterna väl är uthyrda hos företagets kunder.  

1.5 Avgränsningar  

 

Uppsatsen är avgränsad till att studera två företag inom bemanningsbranschen som 

riktar sig mot studenter och befinner sig i den privata sektorn samt har sitt 

huvudkontor i Stockholmsregionen då dessa företag ger den bästa representationen av 

bemanningsföretag i Sverige eftersom de flesta konsulter är uthyrda i 

Stockholmsregionen.  

 

Anledningen till att uppsatsen har studerat bemanningsföretag med fokus på studenter 

är att många studenter under sin studietid och även efter studietiden anställs via 

bemanningsföretag i allt större utsträckning och det kan påverka sättet att jobba inom 

företag eftersom det råder en osäkerhet bakom att anställa en person med låg 

erfarenhet.  

 

Uppsatsen har endast studerat rekryterarna, det vill säga de som rekryterar studenter 

till olika uppdrag, och rekryterarnas närmsta respektive chef, det vill säga 

rekryteringschefer.   
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Det ena företaget som studerats heter Adecco och är ett av de största företagen inom 

bemanningsbranschen. Adecco har en enhet som riktar sig mot studentuthyrning 

(Adecco Student) medan det andra företaget som heter Academic Work är störst inom 

uthyrningen av studenter i denna bransch. På så sätt skiljer sig företagen åt inom 

samma bransch. Inom bemanningsbranschen det vill säga hela bemanningsbranschen 

och inte specifikt på studentdelen är Adecco på tredjeplats i Sverige efter Manpower 

och Proffice men Adecco är störst globalt. Inom studentområdet i 

bemanningsbranschen är Academic Work före Adecco Student i volym och antal 

uppdrag/studenter uthyrda till kunder. Academic Work och Adecco Student 

konkurrerar starkt mot varandra inom studentuthyrning.
13

 Därför blir det extra 

intressant att studera just dessa företag.  

 

Studiens fokus har varit på region Stockholm för Adecco och region Stockholm Nord 

för Academic Work.  

 

Anledningen till att uppsatsen har behandlat två företag inom bemanningsbransch var 

för att undersöka om det fanns några skillnader och/eller likheter mellan företag inom 

bemanningsbranschen gällande ledarskapsstil och även för att få en mer representativ 

bild av en specifik bransch.  

 

Uppsatsen avgränsar sig till situationsanpassat ledarskap som tagits fram av Paul 

Hersey och Ken Blanchard. Situationsanpassat ledarskap menar att det inte finns 

någon ledarskapsstil som anses vara bäst lämpad i alla lägen. En ledare måste anpassa 

sitt ledarskap beroende på situationen och medarbetarens mognadsnivå.
14

   

 

Andra forskare har studerat andra ledarskapsstilar som de anser är optimala som 

uppsatsen inte berört. I artikeln ”On the Importance of the Superior’s Sensitivity for 

Good Leadership” av Marianne Schmid Mast belyses det att en bra ledare ska ha 

medkänsla för sina underordnande och att bra ledare gör sina följare till viktiga delar i 

sitt utförande av uppgifter.
15

 Bernard M. Bass säger i artikeln ”Leadership: Good, 

Better, Best” att en bra ledare är en ledare som använder sig av transaktionellt 

                                                        
13 Nelson, R. (2013 mailkontakt 29 mars)  
14 Hersey, Paul & Blanchard, Ken, (1988): Management of Organizational Behavior, (Prentice Hall, New Jersey) 

s. 30-35 
15 Schmid Mast, M. (2012)  On the Importance of the Superior´s Sensitivity.  
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ledarskap
16

 där ledaren använder sig av belöningar och bestraffningar i sitt ledarskap 

för att leda sina medarbetare och i artikeln ”Examining the Role of Personal 

Identification” säger Weichun Zhu att medarbetare som känner personlig 

identifikation från sin ledare presterar bättre.
17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
16 Bass, B. (1985) Leadership: Good, Better, Best  
17 Zhu, W. (2013) Examining the Role of Personal Identification 
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2. Teorier 

2.1 Hersey och Blanchards grundmodell om situationsanpassat ledarskap 

Utifrån sina idéer om att ledarskap bör anpassas efter omständigheter och situationer 

utvecklade Paul Hersey och Ken Blanchard sin modell om situationsanpassat 

ledarskap. Hersey och Blanchard anser att det är viktigare att ledaren strategiskt 

anpassar sig efter mognadsnivån hos sina medarbetare än att styra utifrån en optimal 

ledarstil för situationen.
18

 

 

Mognadsnivån (som baseras på kombinationen av kompetens och motivation) blir 

intressant då modellen bygger på att det varierar i hur stor grad medarbetarna är 

beredda att lösa arbetsuppgifter. Enligt Hersey och Blanchard är det kompetens och 

vilja som är komponenterna för medarbetarens mognadsnivå.  En kombination av 

dessa ger fyra olika nivåer på anställdas mognad.
19

 

 

- D1: Den anställde har låg kompetens men villig att lösa uppgifterna som 

kopplas till en direktiv ledarstil i figur 2.  

- D2: Den anställde har liten kompetens och är inte villig att lösa uppgifterna 

som kopplas till en coachande ledarstil i figur 2.  

- D3: Den anställde är kompetent men med en varierande villighet till att lösa 

uppgifterna som kopplas till en stödjande ledarstil i figur 2.  

- D4: Den anställde är kompetent och villig att lösa uppgifterna som kopplas till 

en delegerande ledarstil i figur 2.  

 

Fig 1 Enligt Hersey och Blanchards situationsanpassat ledarskapsteori 
20

 

                                                        
18 Wolvén, Lars-Erik (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, organisering, kultur 

och kompetens. Lund: Studentlitteratur s. 140-149 
19 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 2., [rev. uppl.] Lund: 

Studentlitteratur. s. 173-194 
20 Hersey, Paul, Blanchard, Kenneth H. & Johnson, Dewey E. (2000). Management of organizational behavior: 

leading human resources. 8. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall s.10-17 
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Med hjälp av figur 1 illustreras och beskrivas den individuella mognadsnivå och 

utvecklingsnivå hos de anställda som kategoriseras som D1-D4. Modellen förklarar 

hur den anställde utvecklas från att ha låg kompetens och låg engagemang till att ha 

hög kompetens och ett högt engagemang.  

 

Det finns två ledarskapsdimensioner i Hersey och Blanchards modell där ena är 

relaterad till individen och den andra till uppgiften. Dessa två ledarskapsdimensioner 

benämns som relations- och uppgiftsorienterat beteende. Relationsorienterat beteende 

syftar till vilken grad ledaren uppmuntrar, klargör, lyssnar, möjliggör och erbjuder 

emotionellt stöd till de anställda. Uppgiftsorienterat beteende syftar till att ledaren 

lägger ner tid på att klargöra vilket ansvar och vilka plikter som en grupp eller individ 

har.
21

 

 

Hersey och Blanchards skiljer den stödjande och styrande ledarstilen åt.
22

 Vi får fyra 

olika ledarstilar genom att kombinera dessa:  

1. Direktiv ledarstil: Högt vägledande och låg stödjande ledarskap för en 

medarbetare som är i mognadsnivå D1 i figur 1.  

2. Coachande ledarstil: högt vägledande och högt stödjande ledarskap för en 

medarbetare som är i mognadsnivå D2 i figur 1. 

3. Stödjande ledarstil: låg vägledning och högt stödjande ledarskap för en 

medarbetare som är i mognadsnivå D3 i figur 1. 

4. Delegerande ledarstil: låg vägledning och lågt stödjande ledarskap för en 

medarbetare som är i mognadsnivå D4 i figur 1. 

                                                                                                                                                               
 
21 Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 

3., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur s. 51-53 

22 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 2., [rev. uppl.] Lund: 

Studentlitteratur. s. 173-194  
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Fig 2 enligt Herserys och Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell
23

 

 

Ur figuren kan vi se hur förändringar bör ske i ledarens val av ledarstil när 

motsvarande förändringar sker hos den anställde vad gäller komponenterna 

kompetens och vilja. Pilarna i diagrammet visar hur den anställdes mognadsnivå 

samvarierar med vilket relations- och uppgiftsorientering ledaren utövar.
24

 

 

Det som är centralt i teorin om situationsanpassat ledarskap är att modellen är byggd 

på samspelet mellan relationsorienterat beteende (graden av socioemotionellt stöd 

som en ledare ger till den anställde) och uppgiftsorienterat (graden av vägledning och 

direktiv som en ledare ger till den anställde). Samspelet beror även på hur mogen 

medarbetaren uppvisar sig att vara när han eller hon ska utföra en specifik funktion, 

uppgift eller mål.
25

 

 

Enligt den situationsanpassade ledarskapsmodellen finns det inget optimalt sätt att 

påverka människor. Valet av ledarstil beror på nivån av beredskap som den anställde 

besitter inför sin arbetsuppgift. Denna nivå av beredskap är en mycket viktig 

situationsfaktor i denna modell.
26

  

                                                        
23 Sickeldal, R. (2012 blogginlägg februari 6) 
24 Avery, G & Ryan, J (2001), Applying situational leadership in Australia, Journal of 

Management Development, 21 (4), 242-262. 
25 Hersey, Paul, Blanchard, Kenneth H. & Johnson, Dewey E. (2000). Management of organizational behavior: 

leading human resources. 8. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall  s. 10-17 
26 Ibid 



 16 

3. Metod 

3.1 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som 

är samlat av andra personer och består av böcker och vetenskapliga artiklar. 

Primärdata som har samlats in består av personliga- och telefonintervjuer.   

3.2 Sekundära källor  

De sekundära källor som använts i denna uppsats är böcker skrivna av Paul Hersey 

och Ken Blanchard som tagit fram teorin om situationsanpassat ledarskap samt andra 

böcker som berör situationsanpassat ledarskap som en bok av Jacobsen och Thorsvik 

”hur moderna organisationer fungerar” som det refereras till mycket i föregående 

stycken samt ”The art and science of leadership” av Afsaneh Nahavandi. Uppsatsens 

sekundära källor består även av data hämtad från internetsidor, vetenskapliga artiklar, 

och även tidigare uppsatser skrivna inom samma ämne.  

3.3 Primära källor 

De primära källorna är en surveyundersökning bestående av intervjuer med 

rekryteringschefer och rekryterare på Adecco student och Academic Work. Intervjuer 

har skett både genom telefon och personliga intervjuer beroende på respondenternas 

förmåga. Innan varje intervju har ett mail skickats till alla respondenter för att ge få 

klarhet varför just de har valts ut som respondenter. Detta har även upprepats innan 

varje intervju.  

 

De personliga intervjuerna är semi-strukturerade och det ger intervjuaren mer frihet 

att ändra frågeföljden efter hur den personliga intervjun går. I denna intervjuform 

finns även ett utrymme för att ställa ytterligare uppföljningsfrågor under intervjuns 

gång. Intervjuerna har mestadels skett på respondentens val av plats för att underlätta 

samarbetet. Intervjuerna har även spelats in för att göra transkriberingen möjlig. Båda 

uppsatsskrivarna har deltagit vid varje intervju dock har samma person ställt frågorna 

till samtliga respondenter.  

 

De telefonintervjuer som en del av respondenterna har deltagit i har som även de varit 

semi-strukturerade intervjuer. Frågorna har varit exakt det samma som de frågor som 

använts vid personintervjuer. Dessa intervjuer har också spelats in och båda 
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intervjuarna har varit närvarande vid telefonintervjun för att båda skulle höra 

intervjun samtidigt för att minska graden av missuppfattningar. Telefonintervju har 

endast skett ifall respondenten inte kunde mötas för en personintervju.  

 

Samtliga respondenter har fått ett utdrag av det som använts i uppsatsen från 

intervjuerna för att stämma av att transkriberingen var korrekt.  

 

3.4 Urval 

Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval då båda av uppsatsskrivarna har 

personlig kontakt med varsitt respektive företag. Denna personliga kontakt har i sin 

tur hjälp till med att finna vilka personer på respektive företag som skulle vara 

intressanta och passande för att intervjua i syfte av uppsatsen.  

 

Efter kontakt med regionchefen för Stockholm på Adecco Student blev resultatet att 

personliga intervjuer skett med tre rekryterare samt rekryterarnas rekryteringschefer. 

Efter kontakt med rekryteraren Natasha Casas på Academic Work tillhandahöll hon 

kontaktuppgifter till rekryteringschefen på Academic Work och en till rekryterare.  

 

De intervjuade respondenterna från Adecco har jobbat olika länge internt på företaget 

i och med det har de olika grad av erfarenhet. 

 

Vid en intervju med en rekryteringschef på Adecco kom det fram att det var två 

personer som delade på samma position med ett delat ansvar och vid intervjun med 

Academic Work kom det fram att det endast var en person som var rekryteringschef 

på företaget. Därför har två rekryteringschefer på Adecco intervjuats och en 

rekryteringschef på Academic Work.  

 

Tre rekryterare från Adecco kunde delta i undersökningen och utifrån det försöktes 

det matchas från Academic Works sida men endast två stycken rekryterare kunde 

delta. I källkritiken förs det en diskussion hur det kan påverka utfallet av 

undersökningen. 
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3.5 Källkritik 

3.5.1 Utförandet av intervjuer  

Under intervjuerna var det två personer som intervjuade uppsatsens respondenter (se 

sida 20 tabell 5.1.1 och 5.1.2). I och med det måste intervjuarna vara samstämda, 

kunna frågeschemat utan till och veta vad det krävs av dem. Under alla intervjuer var 

det samma person som ställde samtliga frågor för att minimera risken av felkällor som 

kunde uppstå om frågorna ställdes på olika sätt.
27

 Den andra personen har suttit med 

vid varje tillfälle och lyssnat, antecknat och spelat in så att den som ställde frågorna 

kunna fokusera endast på det. Detta förmodas minska sannolikheten för att 

intervjuaren missuppfattat svaret.  

 

Inför intervjuerna har det lagts tid på att minimera några av de vanliga felkällor som 

kan uppstå i samband med surveyundersökningar. En pilotundersökning av de frågor 

som skall ställas har skett på närstående utomstående personer för att försöka 

minimera risken att respondenterna missförstår frågan eller att frågan inte är tydlig 

nog.  

 

Intervjuerna har spelats in för att minimera risken att intervjuerna registrerar svaren 

fel och för att kunna göra transkriberingen möjlig.  

 

I och med att det är svårt för intervjuarna att kontrollera ifall respondenten inte minns 

vissa uppgifter eller har missförstått någon av frågorna så skickades de transkriberade 

svaren till intervjuarna för att kontrollera att de har förstått frågorna och fått möjlighet 

att korrigera om något var fel.  

3.5.2 Företagsinformation 

Den mesta informationen om företagen är givna av företagen själva genom en 

mejlintervju. I och med det kom informationen från en tillförlitlig källa men kan vara 

förskönade och det kan vara så att företagen inte vill ge ut fullständig information.   

3.5.3 Böcker 

Metod och tillvägagångssätt för urvalet har tagits från boken ”Företagsekonomiska 

forskningsmetoder” av Bryman och Bell. Samma bok har även använts vid källkritik.  

                                                        
27 Bryman, A.&Bell, E. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 1:1 Liber ekonomi. s. 363.  



 19 

3.5.4 Personliga kontakter 

Då en av uppsatsskrivarna är anställd via Adecco och har en personlig kontakt med 

Rasmus Nelson som är regionansvarig för Adecco Student Stockholm kan det ge en 

snedvriden information. Det kan leda till att Rasmus förskönar svaren som kan leda 

till en missvisande bild av företaget Adecco.   

 

Detsamma gäller den personliga kontakten på Academic Work som innehas av den 

andra uppsatsskrivaren. 

3.5.5 Antalet respondenter  

Antalet respondenter skiljer sig i de olika företagen, men som kan läsas i 

rollbeskrivningen för rekryteringschefer på Adecco så är det två personer som delar 

på samma roll. Dock så finns det en snedvridning vad gäller antalet intervjuade 

rekryterare. Det kan påverka studien genom att de tre rekryterarna på Adecco har gett 

mer material att analysera medan från Academic Work är det bara två personer som 

ligger som underlag för analysen. Uppsatsen har även fått mer information om 

företaget Adecco som beskrivs under företagsbeskrivningen (se sida 22) på grund av 

att uppsatsen har fler respondenter från Adecco och att Adecco har besvarat mycket 

utförligare på frågor gällande dess organisation. Om fler personer från både Academic 

Work och Adecco hade haft möjligheten att delta i studien hade mängden av empiri 

ökat som skulle användas vid analysen. Det skulle påverka studiens resultat positivt 

då fler kopplingar och slutsatser skulle kunna dras och öka generaliserbarheten.  

3.5.6 Intervjufrågor 

Fråga nio som rekryterarna besvarade (se sida. 52) och fråga 13 för 

rekryteringscheferna (se sida 51) har ställts för att få reda på hur 

rekryterarna/rekryteringscheferna skulle vilja bli ledda/leda under samtliga 

situationer. Frågorna frågar efter situationer som har varit och det förlitar sig på 

respondentens minne vilket sänker trovärdigheten i svaren. Frågorna är även direkt 

länkade till teorin vilket kan påverka rekryteringschefernas svar i form av att de vill 

besvara frågorna utifrån sina utbildningar i situationsanpassat ledarskap än hur de 

faktiskt gör i praktiken. Frågorna som berör just situationsanpassat ledarskap har lagts 

sist på frågeschemat för att det inte ska vara ledande och påverka respondenternas 

svar specifikt gällande de tidigare frågorna på frågeschemat som berör olika 

situationer. 
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4. Empiri  

4.1 Grunläggande fakta  

4.1.1 Rekryteringschef och regionschef  

Namn  Befattning, 

Företag 

Tid på 

företaget 

Nuvarande 

position 

Erfarenhet 

ledare/chef 

Hur många 

rekryterare 

Susanne 

Verngren 

Rekryteringschef, 

Adecco 

2004, 9år 2 dagar 1998, 15 år 10 st 

Zandra 

Brysek 

Rekryteringschef, 

Adecco 

2007-

2013 

1 månad 2007-2013 8 st 

Andreas 

Dajén 

Rekryteringschef, 

Academic Work 

3 år 5 månader 3 år 9 st 

 

 

     

Rasmus 

Nelson 

Regionschef, 

Adecco 

5 år 2,5 år 2,5 år  Inga  

4.1.2 Rekryterare  

 

Namn  Befattning, 

företag 

Tid på 

företaget  

Nuvarande 

position 

Rekryterare under 

hela karriären 

Natasha 

Casas 

Rekryterare, 

Academic Work 

2,5 år  Augusti 2012 1 år 

Antonia 

Dahlgren 

Rekryterare,  

Academic Work 

3 år  2 år  2 år  

Lovisa 

Kvam 

Rekryterare,  

Adecco 

3 år 2 år 2år (varav 1 år 

rekryteringsassistent) 

Ann-Marie 

Lund 

Rekryterare, 

Adecco 

2000, 13 

år 

2000, 13 år 2000, 13 år 

Leila  

Mastrich 

Rekryterare, 

Adecco 

10 år 1 år  2,5 år (varav 1,5 år 

rekryteringsassistent) 

4.1.3 Intervjutider  

 

Namn  Företag Befattning Längd på 

intervju och 

datum (brutto) 

Susanne Verngren Adecco  Rekryteringschef  28 min 16/4-13 

Andreas Dajén Academic Work Rekryteringschef  30 min 3/5-13 

Zandra Brysek Adecco  Rekryteringschef  31 min 19/4-13 

Rasmus Nelson Adecco Regionschef  27 min 19/4-13 

Natasha Casas Academic Work Rekryterare  20 min 17/4-13 

Lovisa Kvam Adecco Rekryterare  19 min 19/4-13 

Ann-Marie Lund Adecco Rekryterare 21 min 22/4-13 

Leila Mastrich Adecco Rekryterare 17 min 25/4-13 

Antonia Dahlgren  Academic Work Rekryterare  19 min 2/5-13 
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4.2 Företagsbeskrivning  

4.2.1 Adecco 

Adecco är ett auktoriserat bemanningsföretag med ca 50 kontor spridda över hela 

Sverige. Omsättningen år 2011 uppgick till ca 2,5 miljarder SEK.  

 

Förutom uthyrnings- och rekryteringstjänster erbjuder Adecco lösningar inom bland 

annat outsourcing, omställning, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och 

karriärrådgivning. De har även interna kurser som kallas för Adecco University där de 

har kurser i bland annat personbedömning, intervjuteknik, personlighetstester, 

kundkontakt, försäljning, arbetsrätt och sen även utbildningar i situationsanpassat 

ledarskap.  

 

Adecco har en avdelning som endast hanterar rekrytering av studenter som heter 

Adecco Student. Adecco Student hade en omsättning på 122,4 miljoner SEK år 2011 

varav ett resultat på 22 miljoner SEK. Adecco student hade 383 anställda på kontoren 

år 2011
28

 och i dagsläget har de cirka 2300 konsulter ute på uppdrag i hela landet.  

 

På Adecco student finns det sex personer som har en mer strategisk roll. Av dessa är 

fem stycken regionansvariga uppdelade på regionerna: Syd, Väst, Mellan, Stockholm, 

Norr.  Närmsta kontakt har varit Rasmus Nelson som är regionansvarig för region 

Stockholm.  

 

Regionen som denna uppsats kommer fokusera på är region Stockholm då denna är 

störst med cirka 200-300 studenter uthyrda per dag.  

 

Utöver regionchefen finns det i varje region en chef som antingen är chef över flera 

rekryteringsansvariga (region Väst och Stockholm) eller chef över ett helt kontor. 

Under dessa rekryteringschefer finns det rekryterare som rekryterar studenter 

(konsulter).  

4.2.2 Rekryteringschefens rollbeskrivning  

På Adecco student finns det två personer som delar posten rekryteringschef där ena är 

chef över rekryteringscentret och den andra är teamleader över rekryterarna.  

                                                        
28 Elektronisk källa: http://www.121.nu/onetoone/foretag/adecco-student-ab 
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Person 1 är chef över rekryteringscentret och har en mer strategisk roll där denne 

sköter personalansvaret, målsättningen, lönesamtalen samt ser till så att det finns 

resurser för att täcka de behov organisationen har. 
29

 

 

Person 2 är teamleader och har den dagliga driftskontrollen och kontakten med 

rekryterarna. Denne har hand om personalfrågor och kontrollerar att de är rätt antal 

personer. Personen fungerar även som ett stöd för rekryterarna och hjälper de ifall de 

behöver stöd i sina processer. Denne fördelar även arbetsbelastningen beroende på 

vad som behöver prioriteras.
30

 

4.2.3 Rekryterarens rollbeskrivning 

På Adecco jobbar rekryterarna på ett rekryteringscenter och dit skickas 

kravspecifikation från kunden. En kravspecifikation beskriver exempelvis 

jobbeskrivning, personlighetskrav, tidigare erfarenheter och lön. I denna 

kravspecifikation som rekryterarna mottagit framgår det att det kommit in ett nytt 

uppdrag, vad för kund och vilket kontor det tillhör eller vilket affärsområde det tillhör 

eftersom rekryterarna är uppdelade på olika områden så som Human Resource, finans 

och så vidare. 
31

 

 

När kravspecifikationen kommit in kan rekryteraren se att det tillhör dennes uppdrag 

och kan därefter gå in i portalen och se vilken kund, tjänst, kravspecifikation, 

erfarenhet och rollbeskrivning för tjänsten. Utifrån den informationen kommer 

rekryteraren undersöka ifall Adecco har befintliga konsulter som är anställda av 

Adecco men inte är ute på något jobb och som passar för tjänsten. Har Adecco en 

sådan konsult så skickar rekryteraren ett mejl eller ringer kunden och presenterar samt 

försöker sälja in kandidaten. Om den inte finns någon passade i systemet läggs en 

annons upp på Adeccos hemsida utifrån den kravprofil som eftersöks från kundens 

sida.  

 

När intressanta kandidater hittats är det rekryteraren som bjuder in dessa till intervjuer 

och om allt stämmer överens presenterar rekryteraren kandidaten för kunden.  

 

                                                        
29 Verngren, S.(2013 intervju 16 april) 
30 Brysek, Z.(2013 intervju 19 april) 
31 Kvam, L.(2013 intervju 19 april) Lund, A (2013 intervju 22 april) Mastrich, L. (2013 intervju 25 april) 
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Skillnaden i processen gällande rekrytering av en student eller en heltidstjänst för en 

färdigutbildad person skiljer sig beroende på vilken tjänst det är och kundens 

kravprofil.  

4.3.1 Academic Work  

Academic Work är Nordens största bemanningsföretag som arbetar med 

personaluthyrning och rekrytering av studenter och unga akademiker. Academic 

Work har flest uthyrda studentkonsulter i storstäderna Stockholm, Göteborg och 

Malmö.  

 

Academic Work AB hade år 2011 968 anställda som jobbar internt på företaget det 

vill säga de som jobbar på kontoret och inte är uthyrda konsulter. Omsättning var ca 

1,4 miljarder SEK med ett resultat på 94,4 miljoner SEK.
32

Academic Work 

Stockholm Nord där respondenterna jobbar hade en omsättning på 222,9 miljoner 

SEK år 2011 och har 320 anställda som jobbar internt på företaget.
33

 

 

Anställda på Academic Work utbildas genom olika typer av utbildningar och 

utvecklingssamtal genom ett företag som heter Directa. 

 

Academic Works organisation har en koncernchef, koncernledning där 

rekryteringscheferna arbetar samt en sälj- och leveransavdelning. På säljavdelningen 

har de Accounting Managers och på leveransavdelningen arbetar rekryterare.  

4.3.2 Rekryteringschefens roll i företaget 

Rekryteringschefen som är chef över rekryterarna kallas även för ”Team Managers”. 

Den tillfrågade rekryteringschefen på Academic Work har en delad roll som 

konsultchef, vilken menas att han har ansvar för ett antal konsulter som är ute på 

uppdrag och dels en roll som chef över ett antal konsultchefer och hjälper dessa i det 

dagliga arbetet.
34

  

4.3.3 Rekryterarens rollbeskrivning 

Rekryterarens roll på Academic Work avser att hitta rätt kandidat till deras kunder 

och det innebär att rekryteraren är den som tar emot kundens kravprofil när de har ett 

                                                        
32Elektronisk källa: http://www.allabolag.se/5565595450/Academic_Work_Sweden_AB 
33Elektronisk källa: http://www.121.nu/onetoone/foretag/academic-work-hr-service-ab-stockholm-nord/ekonomi 
34Dajén, A. (2013 intervju 3 maj) 
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behov av personal och sköter processen att ta fram kandidater som passar enligt 

kravprofilen. Uppgiften består av allt från att ta fram kandidater till tjänsten utifrån de 

kraven som kunden har ställt och till att hålla telefonintervjuer och personliga 

intervjuer med kandidaterna som söker till tjänsten. Efter det presenteras dem aktuella 

kandidaterna till kunden. En del i rekryterarens jobb är också att vara ute och träffa 

kunderna, konsulterna och försöka få in fler beställningar från de befintliga kunderna.  

 

Det enda som skiljer rekryteringsprocesessen i Academic Work gällande rekrytering 

av en student eller en färdigutbildad arbetssökande är avtalet mellan Academic Work 

och den arbetssökande. Emellertid kan deltidsanställda i poolen skickas ut utan 

intervjuer då Academic Work redan har intervjuat dessa personer.
35

  

 

4.4 Sammanställning intervjuerna med rekryterare på Academic Work 

Rekryterarna på Academic Work vill ha en ledare med följande egenskaper:  

- Lyhörd 

- Någon som kan sätta sig in i just min situation 

- Fungera som ett bollplank 

- Rak 

- Ärlig 

- Ha tydliga mål 

- Någon som sätter upp rätt förväntningar från början 

- Någon som ser varje individ  

- Någon som hjälper rekryteraren att nå dit denne vill i karriären 

- Stöttar när rekryteraren behöver råd och hjälp 

Academic Work har en intern ledarskapsutbildning som båda rekryterarna har deltagit 

i men det var inte en utbildning i situationsanpassat ledarskap. Den ena har en 

universitetsutbildning i HR, personalvetenskap men har aldrig hört talats om 

situationsanpassat ledarskap. Den andra ger sig till minnes att hon kommit i kontakt 

med teorin någon gång under sin skoltid.   

 

Rekryterarna på Academic Work beskrev hur de önskar att bli ledda i de följande 

situationerna där de är: 

 

 Oerfaren/nyanställd (Låg kompetens och låg till hög motivation)  

                                                        
35 Casas, N. (2013 intervju 17 april) Dahlgren, A. (2013 intervju 2 maj) 
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Svaren från båda rekryterarna såg väldigt lika ut, båda vill ha en tydlig och rak 

kommunikation kring vad som förväntas av dem i sin roll och hur detta kan 

uppfyllas.   

 

 Osäker inför uppgiften och sin egen förmåga, passiv (Låg till viss kompetens 

och låg till viss motivation)  

Person 1 säger att hon är en passiv person och känner därför igen detta 

scenario. Hon vill ha en ledare som visar vägen och ger råd om hur hon kan 

bete sig i olika situationer. Om hon inte förstår hur hon skall göra så frågar 

hon gärna och uppskattar då en ledare som ger tips och råd så hon inte behöver 

vara passiv. 

 

Person 2 vill ha en chef som hon kan bolla med och få lite riktlinjer eftersom 

hon vet ungefär vad uppgiften som ska utföras handlar om.  

 

 Osäker på sin egen förmåga, försiktig (Medel till hög kompetens med en 

varierande motivation) Du vet vad du ska göra, men vågar inte riktigt.  

Person 1 som innan sa att hon var passiv säger att hon även i detta scenario 

vill bli ledd som i föregående svar. Hon vill ha en chef som ger tips och råd 

och coachar henne på vägen. Hon tycker att det är viktigt som ledare att inte 

behandla alla lika i sitt ledarskap och att ledaren faktiskt anpassar sin ledarstil 

till vad just hon behöver. Här nämner hon återigen att hon vill ha en rak och 

tydlig ledare.  

 

Person 2 svarade att hon vill ha en lyhörd chef som uppmärksammar hennes 

kompetens och motiverar henne.  

 

 Stort mått av självgående (Hög kompetens och hög motivation) du vet precis 

vad du ska göra. 

Person 1 vill ha en ledare som låter henne göra på sitt eget sätt och ta egna 

initiativ för att hon i denna situation känner sig säker i sin roll. Hon vill inte att 

ledaren ska vara inne och detaljstyra utan vägleda henne i rätt riktning.  
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Person 2 vill ha en chef som är mer objektiv och ser henne när hon jobbar och 

kommer med återkoppling. Hon vill jobba självständigt. Hon berättar att det är 

viktigt att ledaren ger sidouppgifter till denna person så att personen håller 

motivationen på en hög nivå.  

4.5 Sammanställning av intervjun med rekryteringschefen på Academic 

Work 

Den tillfrågade rekryteringschefen på Academic Work har som sagt en delad roll som 

konsultchef, vilken menas att han har ansvar för ett antal konsulter som är ute på 

uppdrag och dels en roll som chef över ett antal konsultchefer och hjälper dessa i det 

dagliga arbetet.  

 

Rekryteringschefens ledarskapsstil grundar sig i situationsanpassat ledarskap. Han 

beskriver det som en grupp där alla rekryterare har likheter eftersom rekryterarna är 

anställda utifrån en specifik kravprofil men de är alla olika individer och hans 

ledarskap utgår från att varje individs svagheter men också utnyttja dennes 

spetskompetens. Han benämner det som ett individanpassat ledarskap. Hans fokus är 

att bättra på det rekryteraren inte är bra på och utnyttja det denne är bra på. Han säger 

att han försöker jobba utefter situationsanpassat ledarskap då det är avgörande i 

branschen eftersom de jobbar med människor. Det som måste kommas ihåg när man 

jobbar med människor är att personer kan ställas inför situationer som de inte hade 

kunnat tänka sig när de satt vid skolbänken. Rekryteringschefen nämner att hans jobb 

inte ett är jobb som han helt stämplar ut på när han går hem utan det händer saker i 

människors liv utanför jobbet som påverkar arbetet.  

 

Under sin anställning på Academic Work har han fått många utbildningar. Han 

berättar att Academic Work har ett samarbete med ett företag som heter Directa som 

håller utbildningar i bland annat utvecklingssamtal, lönesamtal och ledarskap på 

individnivå. Respondenten är personvetare i grunden och har genom det stött på 

många ledarskapsteorier.  

 

Rekryteringschefen på Academic Work berättar hur han skulle leda en rekryterare 

med: 

 Låg kompetens och låg till hög motivation (oerfaren) 
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De flesta som är nyanställda har låg kompetens säger han. Rekryteringschefen 

på Academic Work skulle finnas där men inte för mycket och ge mycket 

ansvar samt låta rekryteraren lära sig av sina misstag. Motivationen är ofta hög 

hos en person i denna situation säger han asvslutningsvis.  

 

 Låg till viss kompetens och låg till viss motivation (osäker inför uppgift och 

egen förmåga, passiv) 

Rekryteringschefen skulle i denna situation börja med att finna vad som 

motiverar personen och därefter trycka på det som motiverar just denna 

individ.  

 

Han skulle även ge mycket återkoppling på vad rekryteraren har gjort bra 

respektive dåligt för att ta med det till nästa situation. Han tror mycket på att 

personen skall lära sig av sina misstag då han tycker att det är överkomligt att 

misslyckas bara man lär sig något av det.  

 

 Medel till hög kompetens med en varierande motivation (osäker på egen 

förmåga, försiktig) 

Han nämner att han känner igen detta scenario eftersom personer brukar 

hamna i det efter cirkus två års anställning. Även här skulle han leta efter vad 

som motiverar rekryteraren som exempelvis att delta vid 

konsultundersökningar eller marknadsundersökningar. Han nämner att en 

ledare måste se till varje individs nivå och agera utifrån det och coacha dem så 

att arbetsuppgifter som de tror är svåra blir lättare på grund av det stöd de får 

av honom som chef.  

 

 Hög kompetens och hög motivation (stort mått av självgående)  

Han ser denna individ som den mest utmanande eftersom personen i 

situationen är oerhört duktig och behöver få känna att den har mycket frihet 

och mindre övervakning än tidigare. Samtidigt måste han som chef arbeta för 

att upprätthålla motivationen hos denna person säger han. Han skulle 

motverka det genom att sätta upp individuella mål och delmål då personen 

ofta vill ha nya utmaningar.  
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4.6 Sammanställning av intervjuerna med rekryterare på Adecco 

Adeccos rekryterare tycker att deras chef/ledare bör: 

 Vara kunnig 

 Vara lyhörd 

 Tycka att det är roligt att vara ledare 

 Vara rak och tydlig 

 Våga ta beslut/kunna ta beslut  

 Vara empatisk men tuff 

 Kunna sätta upp mål 

 Vara ödmjuk  

 Ha ett personligt intresse för personalen  

 Vara personlig och inte bara resultatinriktad  

 Vara mer en ledare än en chef 

 Vara en som är mer intresserad av att leda sin grupp än att faktiskt beordra 

 Vara någon som ser sig själv som jämlik men fortfarande tar de slutgiltiga 

beskeden 

 Låta arbetstagaren våga, chansa, testa och visa att chefen litar på medarbetaren 

 

 

Ingen av rekryterarna på Adecco har fått någon ledarskapsutbildning internt på 

Adecco. Det beror på att de inte har en ledarposition men två av tre känner till 

situationsanpassat ledarskap.  

 

 

Rekryterarna på Adecco beskrev hur de önskar att bli ledda i de följande situationerna 

där de är: 

 

 Oerfaren/nyanställd (Låg kompetens och låg till hög motivation)  

Alla rekryterare sa att de vill ha en tydlighet, att någon visar dem vad de ska 

göra och bli tillgivna instruktioner från sin ledare. Det ska finnas en ledare 

som är tillgänglig vid eventuella frågor och är tydlig om vad som gäller och 

vad rekryteraren får besluta om själv. Person 1 sa att ledarskapet måste 

anpassas beroende på vilken person som är nyanställd då det finns en del som 

är försiktiga och en del som är tuffa och snabbt vill sätta sig igång i arbete. 

Person 2 sa att hon vill känna sig sedd, hörd och känna en delaktighet i 

företaget samt ha en ledare som tror på henne. Hon vill gärna ha en 

introduktion där det framgår vad hon ska göra när hon är oerfaren. Alla 

respondenter ville ha klara instruktioner.  

 



 29 

 Osäker inför uppgiften och sin egen förmåga, passiv (Låg till viss kompetens 

och låg till viss motivation)  

Här vill respondenterna ha en motiverande ledare så att rekryteraren vågar 

utmana sig själv. Rekryterarna vill även ha en ledare att bolla idéer och tankar 

med. Person 1 vill att chefen tar sig tid och lyssnar och genom diskussion och 

dialog komma fram till det bästa. Person 2 vill att hennes ledare ska stötta med 

förslag, tillvägagångssätt och uppmuntran. Hon vill ha en ledare att bolla idéer 

med och en chef som tror på henne och höjer hennes självförtroende till att 

våga.   

 

 Osäker på sin egen förmåga, försiktig (Medel till hög kompetens med en 

varierande motivation) Du vet vad du ska göra, men vågar inte riktigt.  

Här skiljer det sig bland respondenterna. Person 1 har samma svar som 

föregående, att chefen tar sig tid, coachar och uppmuntrar. Medan Person 2 

tycker att chefen i detta skede kan vara lite hårdare och inte lika stödjande 

samt säga ”Det här kan du” men lite bestämt. Person 3 beskrev att hon skulle 

vilja att hennes chef pressade henne. Hon beskrev med ett exempel att hon inte 

är förtjust i att tala inför en stor grupp av människor, men skulle det vara en 

sådan uppgift och hennes chef skulle fråga henne hade hon säkert gjort det 

men även om hon tycker att det är jobbigt är det då personen utvecklas när 

denne kliver ut från sin bekvämlighetszon. I en sådan situation vill hon att 

hennes chef uppmuntrar henne och får henne att tro på sig själv genom att 

ledaren säger ”Du fixar det här. Klart du klarar det. Jag står bakom scenen och 

stöttar dig”.  

 

 Stort mått av självgående (Hög kompetens och hög motivation) du vet precis 

vad du ska göra. 

I denna situation vill alla respondenter få mycket eget ansvar och ta egna 

initiativ för att kunna utvecklas. Ledaren ska inte ha en lika distinkt roll utan 

finnas där för att bolla idéer. Person 1 sa att hon inte skulle vilja bli ledd då. 

Hon skulle bara vilja ha stöttning när hon känner att hon behövde. Hon skulle 

även vilja ha avstämningar med sin chef emellanåt.   
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4.7 Sammanställning av intervjuerna med rekryteringschef på Adecco 

De två rekryteringschefer som intervjuats på Adecco delar på posten rekryteringschef, 

där ena är chef över rekryteringscentret och den andra är teamleader över 

rekryterarna.  

 

Person 1 har gått en 1,5 års ledarskapsprogram för fyra år sedan på Adecco om 

moduler. Hon har även gått en internationell ledarskapsutbildning i Zürich genom 

Adecco som hela Adeccos organisation tillämpar. Hon har även läst mycket i ämnet 

ledarskap på sin egen fritid och hon är väldigt mån om att utvecklas som person och 

som ledare. 

 

Första modulen i ledarskapsutbildningen på Adecco handlar om ”Vem är jag som 

socialvarelse”.  Andra modulen handlar om hur man arbetar i grupper. Modulerna 

handlar om samspel och kommunikation/återkoppling. När personen besitter 

grunderna i dessa moduler går denne vidare till en utbildning i situationsanpassat 

ledarskap och det är en ledarskapsstil där ledaren går in i varje situation och tänker 

”Jag är en ledare i alla mina situationer” samt sätter mål och tydliggör mål och följer 

upp dem säger hon.  

 

Hon berättar att situationer kan vara allt och att folk ofta tror att ledarskap är det stora 

”Hur gör vi stora personalstrategiska förändringar?” men ledarskapet kan vara det 

dagliga ”Hur står jag inför problem?” berättar hon. Situationsanpassat ledarskap är ett 

framtaget verktyg och en teori på hur man arbetar med det. ”Vem är personen som 

står framför mig? Kreativ? Snabb på att ta till sig nya idéer? Vart befinner sig 

personen?” Utifrån detta kan personen ledas just i den situationen säger hon. Olika 

följdfrågor ställs beroende på vem som står framför ledaren och utifrån 

personligheter. Det är viktigt att lära sig att se vilken personlighet som står framför en 

och ska ledas berättar Person 1.  

 

Person 2 har gått en utbildning om ledarskap som var extern, inte genom Adecco, som 

heter ”Leda utan att vara chef för teamleaders” som handlar om att leda personer 

genom ett coachande ledarskap.  Kursen som Person 2 har gått är en kurs för personer 

som inte har personalansvar. Hon lärde sig om ett coachande förhållningssätt där 
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ledaren ska se varje individs behov än att bara delegera och säga: nu gör vi såhär. Hon 

försöker coacha mot det målet som de har och tydliggöra målet säger hon.  

 

Båda respondenter på Adecco känner till situationsanpassat ledarskap och tycker att 

det är ett bra sätt att leda sina rekryterare på.  Emellertid har endast Person 1 fått en 

utbildning i det genom Adecco. Person 2 använder sig av situationsanpassat ledarskap 

till viss del och Person 1 använder sig av situationsanpassat ledarskap fullt ut.  

 

På frågan ”Hur väljer du vilken typ av ledarstil du ska använda dig av?” svarade 

Person 1 att hon har en ständig process med sig själv att utveckla sitt ledarskap. I 

dagsläget har hon en stark tro på varje persons egna drivkrafter, hon ger personerna 

förtroende att utveckla sig själv och sina processer. Ser hon att de inte klarar en viss 

uppgift plockar hon in dem på möte och ger dem riktlinjer och stöd. Hon finns där för 

att bolla tankar och idéer. Person 1 försöker lägga band på sig själv att inte ge svaret 

direkt på en frågeställning så hon kan få personen att lösa uppgifter och hitta 

lösningar själv. Person 1 säger att hennes grundinställning är att tro på människans 

drivkraft och tro att den finns där hos alla. I stor utsträckning jobbar hon på att ta fram 

det ur personer. Hon ger mycket frihet och ansvar och förväntar sig att personerna 

levererar. Hon berättar att hon använder sig av situationsanpassat ledarskap för att den 

är tydlig. 

 

Person 2 berättar att hon utgår ifrån vilka personer det är som ska ledas. Hon försöker 

anpassa sig för att hon är relativt ny på jobbet så hon är ödmjuk inför uppgiften. Hon 

försöker ha ett coachande ledarskap. 

 

Utöver att Person 1 tycker att situationsanpassat ledarskap är ett bra sätt att leda 

tillägger hon att det är en ledarstil som en ledare måste öva på. Hon har fått ett häfte 

från utbildningen som hon använder för att öva sitt ledarskap. Det är i det lilla 

ledarskapet som förändringar sker säger hon. Man går verkligen ner på det lilla och 

det är det som kan vara avgörande. En ledare ska träna på ”vem har jag framför mig, 

hur möter jag den här personen?” säger hon. Det är kanske lättare för henne och andra 

som är personvetare att kategorisera människor. Det kan hända att alla chefer inte har 

den grunden och det kan då vara svårt att till sig situationsanpassat ledarskap säger 

hon. Dessa ledare tänker sig att det går att leda alla på samma sätt men det fungera 
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inte så har det visat sig berättar hon.  

 

På frågorna om hur de skulle leda rekryterare under olika situationer svarade de såhär: 

Hur skulle du leda en rekryterare med: 

 Låg kompetens och låg till hög motivation? (oerfaren) 

Person 1 skulle säga till rekryteraren att detta är vår rekryterings process, håll 

dig till den. Då byggs kompetensen och det finns en struktur till det. ”Detta är 

steg ett,två,tre,fyra” skulle hon säga.  

 

Person 2 skulle leda genom en blandning mellan att låta rekryteraren kasta sig 

ut i uppgiften men samtidigt finnas där som stöd. En blandning i ledarskapet 

där rekryteraren får utmanas men inte mer än vad denne klarar av så att 

rekryteraren känner att någon finns där hela tiden. Om en person vill trivas på 

Adecco måste denne våga prova saker utanför sin kompetens. Hon skulle ha 

ett coachande förhållningssätt och bolla med personen så personen själv kan 

komma fram till bra svar än att ge svaren direkt.  

 

 Låg till viss kompetens och låg till viss motivation? (osäker inför uppgift och 

egen förmåga, passiv) 

Person 1 skulle försöka få rekryteraren att använda den kompetens denne har 

och påvisa det för personen och även se till att rekryteraren håller sig till det 

den kan och motivera den i de framgångar de gör och på så vis bygga upp 

personen.  

 

Person 2 vill stötta och hitta de positiva sidorna hos rekryteraren i denna 

situation och upplysa dessa för personen. Hon skulle även försöka hitta vad 

som motiverar personen och varför han eller hon sökte jobbet i början och vad 

denne tycker är kul.  

 

 Medel till hög kompetens med en varierande motivation? (osäker på egen 

förmåga, försiktig) 

 

Person 1 skulle påvisa de framgångar rekryteraren har haft och stärka denne i 

sin kompetens och på så sätt blir rekryteraren mer trygg i sin roll. Hon ger ett 
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exempel på en sådan situation, omorganisationer, där en person med hög 

kompetens kan hamna i en ny grupp som har andra tillvägagångssätt än vad 

personen är van vid. Den personen har hög kompetens men låg motivation då de 

är i en position han eller hon inte vet hur denne ska förhålla sig.  

 

Person 2 skulle försöka hitta vad den personen skulle vilja göra annorlunda för 

att öka motivationen. Hon skulle fråga kring vad rekryteraren skulle vilja göra 

för att rollen skulle bli intressantare. Hon skulle även ge specifika 

ansvarsområden såsom kundansvar.  

 

 Hög kompetens och hög motivation (stort mått av självgående)  

Person 1 tycker att detta är det ultimata och att en ledare inte bör glömma bort 

att tydliggöra denne. Rekryteraren kan behöva lite bekräftelse och skulle 

därför ge denna person frihet under ansvar. Detta är en driven person i denna 

situation dock måste ledaren vara vaksam på dessa personer eftersom de har 

en tendens att aldrig sluta jobba och ta med sig jobbet hem säger hon. Hon 

tillägger även att bara för att någon kör på och visar motivation får man inte 

glömma bort att synliggöra den, annars kan de snabbt hamna i låg motivation.  

 

Person 2 tycker att det fortfarande är en fråga om vad som behövs för att 

behålla motivationen och se vad rekryteraren tycker är roligt. Det varierar från 

person till person så det är omöjligt och säga exakt vad det är som just den 

individen tycker är roligt och försöka utveckla det ytterligare. Person 2 skulle 

ge mycket frihet under eget ansvar men samtidigt finns det individer som 

tycker att det är jätteviktigt att få tydliga instruktioner så då är det anpassat till 

just individen säger hon avslutningsvis. 

 

Både Person 1 och Person 2 berättar under intervjun att en del av Adeccos 

företagskultur är att som anställd på Adecco behöver personen vara en person 

som vågar testa sin kompetens genom att ta på sig uppgifter som är lite svårare 

än vad den anställde är van vid och lära sig av sina misstag.  
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5. Analys 
 

Det finns stora likheter mellan rekryterarna på Adecco och Academic Work gällande 

hur rekryterarna vill att deras ledare skall vara. De vill att deras ledare skall vara 

lyhörd, rak och tydlig, sätta upp tydliga mål, ha ett personligt intresse för personalen 

och en ledare som bryr sig om personalen på individnivå. De vill ha en lyhörd ledare 

för att känna att ledaren lyssnar på dem och en tydlig ledare som sätter upp mål så att 

de vet vad som gäller och vad som skall göras samt vad de ska sträva efter att uppnå. 

Rekryterarna vill inte känna sig som en i mängden, de vill ha en ledare som bryr sig 

om de och tänker på just denne som individ och en ledare som synliggör denne.  

 

Ur empirin fick vi fram att rekryterarna på Adecco tyckte att det var extra viktigt att 

ledaren är kunnig, ödmjuk och vågar ta beslut. De gör även en distinkt skillnad på 

ledare och chef. De vill ha en ledare som är mer intresserad av att leda sin grupp än att 

faktiskt beordra, en ledare som ser sig själv som jämlik men fortfarande tar de 

slutgiltiga beskeden. Ledaren ska vara empatiskt men strikt. Rekryterarna tycker 

dessutom att det är viktigt att ledaren litar och tillåter rekryteraren ta på sig uppgifter 

som är utanför dennes kompetens och låta rekryteraren lära sig av sina egna misstag.  

 

Rekryterarna på Academic Work vill ha en ledare som fungerar som ett stöd och som 

en mentor. De vill ha en ledare som hjälper till att nå dit rekryteraren vill i karriären 

och stöttar när de behöver råd och hjälp samt fungerar som ett bollplank.  

 

Sammanfattningsvis vill rekryterarna på Adecco ha en ledare som är kompetent och 

har förtroende för sina medarbetare samt en person som är fungerar mer som en 

ledare än som en chef och ser varje individ. Medan rekryterarna på Academic Work 

vill ha en ledare som fungerar mer som ett stöd och mentor.  

 

Det ledarskap som rekryterarna på Adecco söker stämmer överens med hur ledarna på 

Adecco vill leda sina rekryterare. Båda cheferna har förtroende för sina rekryterare 

och vill att de ska lära sig av sina egna misstag. Ledarna betonar att de väljer ledarstil 

utifrån individen de ska leda och denna ledarskapsstil är förenlig med 

situationsanpassat ledarskap då den baseras på individens mognadsnivå.  
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Från intervjun med rekryteringschefen på Academic Work fick vi fram att 

rekryteringschefen använder sig av ett individanpassat ledarskap och ledarskapet 

utgår från varje individs svagheter och spetskompetens. Denna ledarstil passar bra på 

dessa rekryterare eftersom de vill ha en ledare som ser varje individ. Han är även en 

väldigt förstående chef då han nämner att externa effekter kan hända i människors liv 

som kan påverka deras arbete som han har förstående för. Han vill vara där och hjälpa 

rekryterarna i deras dagliga liv både vid motgångar och medgångar och han finns där 

för rekryterarna både under och efter arbetstid. Denna ledarskapsstil överensstämmer 

med vad rekryterarna på Academic Work söker hos en ledare.  

 

Genom denna studie uppmärksammas likheter och skillnader i ledarskapet mellan de 

två företagen och det besvarar studiens underliggande frågeställning finns det några 

likheter eller skillnader i ledarskapet hos företagen inom bemanningsbranschen? 

Skillnaden är att Adecco vill leda sina medarbetare genom ett högt förtroende och låta 

sina medarbetare lära sig av sina egna misstag medan rekryteringschefen på 

Academic Work vill leda sina rekryterare genom att vara ett bollplank och mer som 

ett stöd på en djupare nivå. Skillnaderna kan bero på att Adecco har som 

företagskultur att en medarbetare ska våga gå utanför sin kompetens och lära sig av 

sina misstag och det kan påverka ledarskapet hos rekryteringscheferna. En likhet 

mellan företagen är att rekryteringscheferna vill leda sina rekryterare på en individuell 

nivå där de baserar sin ledarstil utifrån individens kompetens och motivation. 

Likheten kan bero på att Person 1 som är rekryteringschef på Adecco och 

rekryteringschefen från Academic Work använder sig av ett situationsanpassat 

ledarskap. Person 2 som är rekryteringschef på Adecco använder sig av ett coachande 

ledarskap men hon säger att hon leder rekryterarna baserat på vem hon har framför sig 

som ska ledas.  

 

En intressant iakttagelse är att ingen av de tillfrågade rekryterarna har fått utbildning i 

situationsanpassat ledarskap men ändå har tre av fem hört talas om teorin i något 

annat sammanhang. Anledningen till att de inte fått utbildning i teorin kan vara att de 

inte har någon ledarposition och därför inte behövt delta i respektive företags 

ledarskapsutbildningar. Att rekryterarna ändå hört talas om situationsanpassat 

ledarskap visar på att teorin är utbredd och känd. Alla de tillfrågade 

rekryteringscheferna har hört talats om situationanpassat ledarskap och två av tre 
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använder sig av situationsanpassat ledarskap när de leder sina rekryterare.  Den chef 

som inte använder situationsanpassat ledarskap tillämpar istället ett coachande 

ledarskap. Detta beror på att det är denna typ av ledarskap hon fått utbildning i. En 

annan intressant aspekt som kan påverka valet av ledarskapsstil är att de två cheferna 

som tillämpar situationsanpassat ledarskap har en universitetsutbildning i HR (human 

resource). En utbildning i HR kan ha tillfört rekryteringschefen på Adecco och 

Academic Work kompetensen att kategorisera rekryterare baserat på rekryterarnas 

mognadsnivå och utifrån det välja den ledarstil som passar bäst till just den individen 

(rekryteraren).  

36
 

Fig. 2.1 visar att en rekryterare som befinner sig i den första situationen skall ledas med en hög grad 

av uppgiftsorienterat- och lågt stödjande ledarskap (Direktiv ledarskap) 

 

I situationen där rekryteraren är oerfaren, det vill säga den första situationen i 

modellen för situationsanpassat ledarskap där rekryteraren har en låg kompetens och 

låg till hög motivation vill rekryterarna på Adecco ha en hög uppgiftsorienterat 

ledarskap från sin ledare där de får mycket instruktioner. Detta är precis det 

rekryterarna på Academic Work också vill ha från sin ledare.  

            

Det stämmer även överens med situationsanpassat ledarskap eftersom det första 

stadiet säger att ledaren ska ha ett direktiv ledarskap där det är ett lågt relations- och 

högt uppgiftsorienterat ledarskap då rekryteraren befinner sig i utvecklingsnivån D1 

(se figur 1 på sida 13). 

 

Ena ledaren på Adecco säger att hon skulle leda en rekryterare i denna situation 

genom att säga ”såhär arbetar vi, håll dig till detta. Detta är steg ett, två tre”
37

 vilket 
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kopplas till hög vägledning (uppgiftsorienterat) och lågt stödjande ledarskap som 

förespråkar ett direktiv ledarskap i teorin situationsanpassat ledarskap. Den andra 

ledaren på Adecco säger att hon skulle leda en rekryterare i denna situation genom 

högt stöd och låta rekryteraren utmana sig själv och få frihet i sitt arbete men ändå 

finnas där som ett stöd. Denna ledarstil avviker från situationsanpassat ledarskap då 

denne ledare har en lägre vägledning och högre stödjande ledarskap i denna situation 

än vad situationsanpassat ledarskap förespråkar. Chefen på Academic Work vill 

finnas där som stöd men inte för mycket och ge mycket ansvar från början och låta 

rekryterarna testa sig fram. Även fast han ger medarbetarna mycket frihet så är han 

ändå där och övervakar och vägleder om han tycker att något inte är bra. Hans 

ledarstil tyder på att han ger ett visst stöd och en hög vägledning till sina medarbetare 

under det första stadiet som kan kopplas till ett direktiv ledarskap men inte i allt för 

hög grad.  

 

38
 

Fig. 2.2 visar att en rekryterare som befinner sig i den andra situationen skall ledas med en hög grad 

av uppgiftsorienterat- och högt stödjande ledarskap (Coachande ledarskap) 

 

I situationen där rekryteraren är passiv, det vill säga den andra situationen i modellen 

för situationsanpassat ledarskap där rekryteraren har en låg till viss kompetens och låg 

till viss motivation vill rekryterarna på Adecco ha en motiverande ledare som agerar 

som en coach där rekryterarna får hög grad av stöd och vägledning genom 

diskussioner och stöttning med förslag, uppmuntran och att chefen tar sig tid och 

lyssnar på dem. Även rekryterarna på Academic Work vill ha en ledare som ger dem 

mycket stöd och vägledning. Alla respondenters svar, både de från Adecco och 
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Academic Work, stämmer överens med andra stadiet i situationsanpassat ledarskap 

eftersom andra stadiet säger att ledaren ska ha coachande ledarstil med högt 

vägledande och högt stödjande ledarskap när rekryteraren befinner sig i 

utvecklingsnivån D2 (se figur 1 på sida 13).  

 

Ena ledaren på Adecco skulle ge rekryteraren i denna situation hög grad av stöd och 

vägledning genom att använda den kompetens rekryteraren har och motivera denne 

genom dess framgångar. Rekryteringschefen på Academic Work skulle också leda en 

rekryterare i denna situation genom att hitta vad som motiverar rekryteraren och ge 

återkoppling på vad denne är bra på för att få rekryteraren att utvecklas. Båda 

rekryteringschefernas stilar stämmer överens med en coachande ledarskapsstil som 

förespråkas av andra stadiet i situationsanpassat ledarskap. Den andra ledaren på 

Adecco skulle också ge en hög grad av stöd och försöka hitta vad som motiverar 

rekryteraren. Sammantaget så skulle alla rekryteringschefer försöka motivera 

rekryteraren i denna situation och ge mycket stöd och vägledning.  

39
 

Fig. 2.3 visar att en rekryterare som befinner sig i den tredje situationen skall ledas med en låg grad 

av uppgiftsorienterat- och högt stödjande ledarskap (Stödjande ledarskap) 

 

I den tredje situationen där rekryteraren är osäker på egen förmåga och är försiktig, 

har medel till hög kompetens och medel till låg motivation vill rekryterarna på 

Adecco ha lägre vägledning eftersom de tycker att ledaren ska vara mer bestämd och 

säga ”Det här kan du” och rekryterarna vill fortfarande ha en hög grad av stöd när  

de ska göra den uppgift de är osäkra på. En rekryterare fångade det hela konceptet i 
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tredje situationen bra genom ett exempel där hon vill att hennes ledare ska säga ”Du 

fixar det här, klart du klarar det. Jag står bakom scenen och stöttar dig”
40

.  

På Academic Work är ena rekryteraren passiv som person och hon behöver därför i de 

flesta situationer få hög vägledning och högt stöd och vill bli ledd som i föregående 

situation även här. Det vill säga hon vill ha en väldigt närvarande chef som ger tips 

och råd och coachar på vägen, hon vill fortfarande ha en ledare med en coachande 

ledarstil. Hon vill ha en ledare som anpassar sig efter just hennes situation vilket är 

grundtanken i situationsanpassat ledarskap. Detta visar att hon ändå vill bli ledd 

utifrån ett situationsanpassat ledarskap även om hennes svar inte stämmer överens 

med vad stadie tre i teorin förespråkar. Den andra rekryteraren vill ha en ledare som 

motiverar henne vilket är en ledare som visar hög grad av stöd. Vilken grad av 

vägledning hon vill ha framkom inte men hon vill ha en ledare som snabbt fångar 

hennes kompetens.  

 

Den ena rekryteringschefen på Adecco vill påvisa de framgångar rekryteraren har haft 

och göra denne mer trygg i sin roll och detta gör hon genom ett högt stöd. Om 

rekryteraren blir mer trygg i sin roll följer det att den blir mer självständig och därför 

inte behöver lika hög grad av vägledning. Den andra rekryteringschefen på Adecco 

skulle försöka stödja denne person för att försöka få upp motivationen. Detta kan 

uppnås genom att undersöka vad personen skulle vilja göra för att dess arbetsroll 

skulle bli mer intressant. Hon skulle ge rekryteraren nya arbetsområden och därmed 

ge personen mer frihet vilket är lägre vägledning. Rekryteringschefen på Academic 

Work säger att han känner igen situationen. Den kan infinna sig efter cirka två år när 

medarbetaren blivit så säker i sin roll att rollen inte känns spännande längre och då 

behövs det någonting nytt som ökar motivationen. Detta visar att det är problem som 

inte finns från början, utan den uppkommer senare under anställningstiden och detta 

är precis vad situationsanpassat ledarskap tyder på. En medarbetare måste således gå 

igenom de två föregående stadierna för att nå detta stadie eftersom medarbetaren 

måste bygga upp en viss kompetens. Samtliga rekryteringschefer vill öka 

motivationen hos sina rekryterare genom att ge en hög grad av stöd men samtidigt låta 

de pröva sin kompetens och detta förespråkas av en stödjande ledarskapsstil som 
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situationsanpassat ledarskap säger att det ska användas av i detta stadie då 

rekryteraren befinner sig i utvecklingsnivån D3 (se figur 1 på sida 13).  

 

Den ledarskapsstil som rekryterarna söker från sin ledare i denna situation på båda 

företagen matchar den ledarskapsstil som utövas av rekryteringscheferna på båda 

företagen. Detta tyder på att rekryterarna tycker att stödjande ledarskapsstil är ett bra 

sätt att bli ledd på i denna situation och cheferna tycker att det är ett bra sätt att leda 

på.  

41
 

Fig. 2.4 visar att en rekryterare i fjärde situationen skall ledas med en låg grad av uppgiftsorienterat- 

och lågt stödjande ledarskap (Delegerande ledarskap) 

 

Den fjärde och sista situationen där rekryteraren har ett stort mått av självgående och 

har både hög kompetens och motivation vill alla rekryterare på Adecco ha både låg 

vägledning och lågt stöd från sina ledare. De vill få mycket eget ansvar för att kunna 

utvecklas. De vill att ledaren endast ska finnas där för att bolla idéer med när det 

behövs. En av rekryterarna vill ha en helt frånvarande ledare som endast finns där på 

hennes begäran.  Detsamma gäller för rekryterarna på Academic Work, de vill inte att 

ledaren ska vara inne och bry sig i detaljer utan styra de i rätt riktning. Rekryterarna 

vill att ledaren ska låta rekryterarna göra på sitt eget sätt. Den ena rekryteraren på 

Academic Work nämner att det är viktigt att ge sidouppgifter till henne så att hon hela 

tiden utmanas så att motivationen inte sinar. Samtliga rekryterare vill jobba 

självständigt och därför söker de en ledare med en delegerande ledarstil vilket är vad 

situationsanpassat ledarskap rekommenderar i denna situation då rekryteraren 

befinner sig i utvecklingsnivån D4 (se figur 1 på sida 13).  
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Rekryteringscheferna på Adecco skulle ge rekryterarna mycket frihet under eget 

ansvar under denna situation som tyder på låg vägledning och lågt stöd vilket 

förespråkas av en delegerande ledarskapsstil som är förenligt med situationsanpassat 

ledarskap och den typ av ledare rekryterarna söker. Cheferna betonar även att en 

person som befinner sig i en sådan situation har en tendens att tappa motivationen 

snabbt om de inte utmanas med nya uppgifter eller synliggörs och får beröm för sitt 

arbete och även detta är förenligt med vad rekryterarna söker hos en chef.  

Chefen på Academic Work skulle leda utifrån en delegerande ledarstil där han släpper 

rekryteraren fri och ger denne ansvar. Samtidigt vill även han behålla rekryterarens 

motivation uppe genom att utmana personen med olika arbetsuppgifter samt ge denne 

beröm.   

 

Slutsatsen för denna situation blir att rekryteringscheferna leder rekryterarna på det 

sätt rekryterarna själva vill bli ledda i denna situation vilket tyder på att 

situationsanpassat ledarskap är ett bra sätt att leda på båda företagen för denna 

situation.  

  

I första stadiet leder rekryteringscheferna sina rekryterare på olika sätt. Person 1 på 

Adecco leder sina rekryterare precis efter teorin om situationsanpassat ledarskap. Hon 

har en utbildning i situationsanpassat ledarskap och önskar att leda sina rekryterare 

efter den teorin. Det kan vara svårt att följa teorin exakt och varje ledare tolkar teorin 

på sitt eget sätt. Att hennes svar stämmer exakt överens med teorin kan bero på att 

hon förstod utifrån frågorna som ställdes under intervjun att studien är baserad på 

situationsanpassat ledarskap och därför förskönade sina svar så att hennes ledarskap 

stämmer exakt överens med teorin än vad hon egentligen utövar i praktiken. 

Rekryteringschefen på Academic Work försöker leda sina rekryterare utifrån 

situationsanpassat ledarskap men hans svar på hur han skulle leda sina rekryterare 

under de olika situationerna stämmer inte helt med det ledarskap som teorin om 

situationsanpassat ledarskap rekommenderar under de olika situationerna. Det kan 

bero på att alla tolkar teorin på olika sätt och gör sin egen version av teorin om 

situationsanpassat ledarskap. Person 2 på Adecco avviker inte helt från teorin om 

situationsanpassat ledarskap men ändå bekräftade hon den inte. Hon använder sig av 

ett coachande ledarskap som passar in i den andra situationen i situationsanpassat 



 42 

ledarskap men hon använder ett coachande ledarskap genom alla fyra situationer. Det 

kan bero på att hon ser alla sina rekryterare på samma mognadsnivå (se D2 på sida 

13). Den största anledningen till att hon använder ett coachande ledarskap i alla 

situationer är på grund av att hon är endast utbildad i coachande ledarskap. Därför är 

det naturligt för Person 2 på Adecco att använda sig av den typen av ledarskap i alla 

situationer.  

 

En rekryteringschef på Adecco nämner att man inte kan leda alla personer på samma 

sätt. Med det uttalandet kan det sägas att ett ledarskap som inte ser individen fungerar 

inte bra som ett sätt att leda rekryterare. Som rekryteringschefen säger, samt det som 

betonas i situationsanpassat ledarskap, ska en grupp ledas på individnivå beroende på 

vem som ska ledas. Detta kopplas till vad varje rekryteringschef har sagt, man måste 

ställa sig frågan vem står framför mig? Och leda denne person utifrån dennes 

kompentens och vilja. Rekryterarna på Adecco nämner även att de vill ha en personlig 

och inte bara resultatinriktad ledare och rekryterarna på Academic Work säger att det 

är viktigt att ha en ledare som inte behandlar alla lika, en ledare som anpassar sig till 

just vad personen behöver. Även här ser vi att rekryterarna söker en 

situationsanpassad ledare.  
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6. Diskussion och slutsats  
 

Slutsatsen för vår första frågeställning ”Hur tycker ledarna själva och dess 

medarbetare att en ledare bör vara?” är att samtliga respondenter, både rekryterare 

och rekryteringschefer, från både företagen vill att en ledare skall vara lyhörd, rak och 

tydlig, sätta upp tydliga mål, ha ett personligt intresse för personalen och en ledare 

som bryr sig om personalen på individnivå. I och med detta kan vi dra slutsatsen att 

dessa egenskaper är starkt efterfrågade hos en ledare och om ledaren innehar dessa 

egenskaper kommer medarbetarna vilja följa sin ledare.   

 

Samtidigt gör rekryterarna på Adecco en skillnad på chef och ledare. Vi anser att en 

rekryteringschef inom bemanningsbranschen bör agera som en ledare snarare en chef, 

det vill säga att de är en person som rekryterarna självmant ser upp till och vill följa 

än att de känner att de måste följa rekryteringschefen eftersom denne är en position 

högre än dem hierarkiskt. Detta lyckas ledarna med ifall de tar till sig de egenskaper 

som rekryterare söker hos en ledare. Rekryteringschefer på bemanningsföretag bör 

även söka efter att vara personlig och lära känna sin personal på en personlignivå.  

 

Båda företagen leder sina rekryterare på en individuell nivå men de skiljer sig åt lite 

då rekryteringscheferna på Adecco vill att deras rekryterare ska lära sig av sina egna 

misstag och rekryteringschefen på Academic Work vill finnas där för sina rekryterare 

som ett bollplank. Även fast dessa företag skiljer sig åt i olika aspekter tillämpar de 

båda situationsanpassat ledarskap. 

 

Rekryterarna på båda företagen tycker att en bra rekryteringschef leder dem 

individuellt och tar deras mognadsnivå i beaktning det vill säga att de tycker att en bra 

ledare tillämpar situationsanpassat ledarskap. Samtliga rekryteringschefer säger att de 

leder sina rekryterare individuellt och två av tre rekryteringschefer använder sig av ett 

situationsanpassat ledarskap. 

 

På frågorna hur rekryterarna skulle vilja bli ledda i olika situationer såg svaren rätt så 

lika ut. Det tyder på att från den dag rekryterarna blir anställda fram tills den dag de är 

självgående kommer de befinna sig i olika situationer där de vill bli ledda på olika 

sätt. Det går ihop med det Hersey och Blanchard nämner, att det inte finns ett optimalt 
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ledarskapssätt som fungerar i alla lägen. En rekryteringschef måste kunna anpassa sitt 

ledarskap beroende på de olika situationer rekryterarna befinner sig i.
42

  

 

Dock kan det vara svårt att veta just vilken mognadsnivå en rekryterare befinner sig i 

vilket kan vara situationsanpassat ledarskaps nackdel. Som rekryteringschef 1 från 

Adecco nämnde så är situationsanpassat ledarskap något en chef måste öva på och det 

är viktigt att ha en hög personkännedom. Därför tycker vi att det är viktigt att en chef 

har någon utbildning i personvetenskap för att enklare kunna tillämpa 

situationsanpassat ledarskap eftersom den behandlar just individen och dess mognad.  

 

Något som är intressant vid analysen av de fyra situationsfrågorna från intervjuerna är 

att de två rekryteringschefer som tillämpar situationsanpassat ledarskap svarade på de 

fyra situationerna så som teorin förespråkar att en ledare skall leda medan 

rekryteringschefen som har utbildning i coachande ledarskap svarade på frågorna 

utifrån ett coachande förhållningssätt. Ytterligare intressant var att ingen av 

rekryterarna fått utbildning i situationsanpassat ledarskap men svarade ändå på hur de 

skulle vilja bli ledda i situationerna så som teorin rekommenderar.  

 

Som tidigare nämnt använder sig den andra rekryteringschefen på Adecco av ett 

coachande ledarskap. Vi tror att det beror på att hon inte har en utbildning i HR samt 

att hon inte har fått någon utbildning i situationsanpassat ledarskap. Hon har endast 

fått en utbildning i ledarskap och det var ledarskap med ett coachande 

förhållningssätt i och med det är det naturligt att hon använder sig av det ledarskap 

hon är utbildad i. Rekryteringschef 1 på Adecco har fått utbildningar i flera 

ledarskapsstilar men ändå använder hon sig av situationsanpassat ledarskap och hon 

tycker att det är det bästa sättet att leda. Från det drar vi slutsatsen att 

situationsanpassat ledarskap är ett bra sätt att leda rekryterare på eftersom den 

förespråkar olika ledarskapsstilar beroende på olika situationer. Situationsanpassat 

ledarskap fungerar som ett bra sätt att leda rekryterare inom rekryteringsavdelningen 

och det vill vi därmed generalisera för hela bemanningsbranschens 

rekryteringsavdelning. 
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Under stadie två och tre vill en av rekryterarna på Adecco bli ledd på ett coachade sätt 

under både dessa stadier eftersom hon är en passiv person och det går emot vad 

situationsanpassat ledarskap förespråkar och det visar att situationsanpassat ledarskap 

inte fungerar på alla personer eftersom en person kan befinna sig i samma situation 

hela tiden under sin anställning. Om personen är passiv blir det fel om ledaren då i 

den tredje situationen ger henne mer frihet när det är ett högt stöd och hög vägledning 

genom coachning och instruktioner hon behöver. Det samma gäller i situation ett där 

en av rekryterarna på Academic Work säger att hon vill ha frihet och klara sig på egen 

hand. Om hennes ledare har ett direktiv ledarskap med många instruktioner kommer 

den ledarskapsstil hon efterfrågar inte stämma överens med det ledarskap hon möts 

av. Av det kan vi dra slutsatsen att alla människor kanske inte går igenom varenda 

stadie utan att individer kan hoppa över något stadie eller befinna sig i samma 

situation en längre tid eller för alltid på grund av sina personliga drag. En ledare 

måste ha i åtanke att situationsanpassat ledarskap endast är en teori som inte fungerar 

i alla lägen i praktiken och att teorin kan behöva modifieras beroende på vilken 

individ som ska ledas. Återigen måste rekryteringscheferna därför lägga tyngd på att 

denna ledarskapsstil, om man väljer att leda utifrån vad teorin förespråkar, kräver 

övning så att ledaren väljer rätt ledarskapsstil för rätt individ.  

 

Vi rekommenderar att företag som jobbar med människor och inte är resultatinriktade 

på hårdfakta som siffror bör inkludera utbildningar i situationsanpassat ledarskap 

eftersom situationsanpassat ledarskap tar hänsyn till varje individ och den situation de 

befinner sig i. Teorin är enkel och praktisk men det behövs övning för att bemästra 

den till fullo på grund av som tidigare nämnt kan vara svårt att förstå vilken 

mognadsnivå en individ befinner sig i. De egenskaper som uppmärksammats i denna 

uppsats kan vara avgörande vid tillämpning av teorin eftersom den kräver att ledaren 

är lyhörd och har ett personligt intresse för varje individ.  

 

Vid en överskådlig analys finner vi varken från rekryterarna eller från dess chefer att 

belöningssystem är något de föredrar. Exempelvis så motiveras ingen av rekryterarna 

av bonus eller högre lön. De motiveras mer av nya uppgifter eller mer ansvar samt att 

de känner en personlig relation till deras chef. Cheferna nämner heller inte att de 

skulle leda sina rekryterare genom sanktioner eller belöningar. De skulle leda och 

motivera sina rekryterare genom att ge större ansvar och nya uppgifter vilket passar 
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ihop med det rekryterarna söker efter. Samtliga chefer nämner att de skulle leda sina 

rekryterare på en individuell nivå och se vad varje individ behöver och hur just denne 

motiveras till att prestera bra. Det stämmer överens med situationsanpassat ledarskap.  

 

Ett exempel på en ledarskapsstil som skulle passar bättre för 

organisationer/avdelningar som är mer resultatbaserade på siffror så som 

försäljningsnivå än organisationer/avdelningar som jobbar mycket med just 

människor som inte enbart kan mätas på siffror är transaktionellt ledarskap. 

Transaktionellt ledarskap utgår från att människor motiveras av belöningar.
43

 Vi tror 

detta då säljare blir utvärderade på hur mycket de lyckas sälja och någon sorts 

belöning brukar förekomma för att öka säljarens motivation. Slutsatsen är att 

situationsanpassat ledarskap passar bättre när medarbetarna ska leverera resultat som 

inte är enkelt att mäta i siffror och att transaktionellt passar i en miljö där det råder 

stor konkurrens inom företaget att uppnå visst resultat och där belöningar ökar 

motivationen. Detta bekräftar även rekryteringscheferna på Adecco och Academic 

Work som motiverar samt förstärker motivationen hos sina rekryterare genom att ge 

befogenheter och större ansvar redan från början istället för att ge det som en 

belöning.   

 

En rekommendation på vidare studier är att undersöka ifall ledarskapsutbildningar 

påverkar ledarskapet hos cheferna. En ytterligare rekommendation är att studera ett 

företag som befinner sig i säljbranschen, exempelvis om ett telefonförsäljarföretag där 

fokus ligger på att sälja flest produkter eller avtal tillämpar situationsanpassat 

ledarskap då vi tror att det inte skulle fungera i ett sådant företag utan att 

transaktionellt ledarskap skulle få bättre utfall.  
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Bass, Bernard M.(1985)  Leadership: Good, Better, Best. Organizational Dynamics, 
Winter85, Vol. 13 Issue 3, s. 26 Finns på denna länk: 

http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/pdfviewer/pdfviewer?sid=ff522dc6-

1401-4719-8cf9-645b5447e69f%40sessionmgr111&vid=4&hid=121 

 

Schmid Mast, Marianne. (2012) On the Importance of the Superior´s Sensitivity 

Journal of Applied Social Psychology, 42, 5, s. 1043–1068.. Finns på denna länk:  

http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/pdfviewer/pdfviewer?sid=104c8a2d

-1915-4b6a-b66d-839268b6b599%40sessionmgr115&vid=8&hid=121 

 

Zhu, Weichun.  (2013) Examining the Role of Personal Identification. Group 

Organization Management , vol. 38 no. 1 . s. 36-67 Finns på denna länk: 

http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/detail?vid=7&sid=ff522dc6-1401-

4719-8cf9-

645b5447e69f%40sessionmgr111&hid=121&bdata=JnNpdGU9YnNpLWxpdmU%3

d#db=buh&AN=85276755 

 

121.nu, (besökt 14 mars 2013) finns på denna länk: 

http://www.121.nu/onetoone/foretag/adecco-student-ab 

  

http://www.121.nu/onetoone/foretag/academic-work-hr-service-ab-stockholm-

nord/ekonomi 
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http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/pdfviewer/pdfviewer?sid=ff522dc6-1401-4719-8cf9-645b5447e69f%40sessionmgr111&vid=4&hid=121
http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/pdfviewer/pdfviewer?sid=104c8a2d-1915-4b6a-b66d-839268b6b599%40sessionmgr115&vid=8&hid=121
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http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/detail?vid=7&sid=ff522dc6-1401-4719-8cf9-645b5447e69f%40sessionmgr111&hid=121&bdata=JnNpdGU9YnNpLWxpdmU%3d#db=buh&AN=85276755
http://web.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/bsi/detail?vid=7&sid=ff522dc6-1401-4719-8cf9-645b5447e69f%40sessionmgr111&hid=121&bdata=JnNpdGU9YnNpLWxpdmU%3d#db=buh&AN=85276755
http://www.121.nu/onetoone/foretag/adecco-student-ab
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8. Bilagor till intervju, Frågeschema  

 

8.1 Rekryteringschef 

 
Inspelning ok?  

 

Namn 

 

Position  

 

1. Hur länge har du jobbat på företaget?  

 

2. Hur länge har du haft din nuvarande position? 

 

3. Hur lång erfarenhet har du som chef/ledare?   

 

4. Kan du beskriva din roll som chef över rekryterare?  

 

5. Hur många rekryterare leder du?  

 

6. Hur väljer du vilken typ av ledarstil du ska använda dig av? 

 

7. Vilken/vilka ledarskapsutbildningar har du tidigare gått genom företaget och 

allmänt?  

 

8. Vilken doktrin använder du för att leda dina rekryterare? 

 

9. Hur skulle du leda en rekryterare med: 

 

 Låg kompetens och låg till hög motivation? (oerfaren) 

 

 Låg till viss kompetens och låg till viss motivation? (osäker inför uppgift och 

egen förmåga, passiv) 

 

 Medel till hög kompetens med en varierande motivation? (osäker på egen 

förmåga, försiktig) 

 

 Hög kompetens och hög motivation (stort mått av självgående)  

 

10. Känner du till situationsanpassat ledarskap? 

 

11. Har du fått utbildning i situationsanpassat ledarskap under din anställning i 

företaget?  

 

12. Tillämpas modellen situationsanpassat ledarskap när du leder dina 
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rekryterare? 

 

13. Vad tycker du om situationsanpassat ledarskap?  

8.2 Rekryterare  
 

Inspelning ok?  

 

Namn 

 

Position  

 
1. Hur länge har du jobbat på företaget?  

 

2. Hur länge har du haft din nuvarande position?  

  

3. Hur länge har du varit en rekryterare under din karriär?  

 

4. Kan du beskriva din roll som rekryterare? 

 

5. Hur viktig är rekryterarens roll i företaget?  

 

6. Hur tycker du att en ledare bör vara?  

 

7. Har du fått någon ledarskapsutbildning i företaget eller innan?  

 

8. Hur skulle du vilja bli ledd i följande situationer där du är: 

 Oerfaren? (Låg kompetens och låg till hög motivation, nyanställd)  

 

 Osäker inför uppgiften och din egen förmåga, passiv? (Låg till viss kompetens 

och låg till viss motivation)  

 

 Osäker på din egen förmåga, försiktig? (Medel till hög kompetens med en 

varierande motivation) Du vet vad du ska göra, men vågar inte riktigt.  

 

 Stor måtta av självgående? (Hög kompetens och hög motivation) du vet precis 

vad du ska göra. 

 

9. Känner du till situationsanpassat ledarskap? 

 

10. Skiljer sig arbetet för en rekryterare som rekryterar studenter eller någon 

som rekryterar färdigutbildade?  
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8.3 Mail innan intervjuer 

 

8.3.1 Rekryteringschefer 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en uppsats om ledarskap.  

Vi har valt att studera hur rekryteringschefer inom bemanningsbranschen leder sina 

rekryterare. Du har blivit vald för denna studie då du är en ledare över rekryterare.  

 

Vi hoppas att du vill ställa upp med en intervju för vår studie.  

 

Kontakta oss vid eventuella frågor.  

 

Mvh 

Sammy Torof och Amanda Fundin  

 

8.3.2 Rekryterare 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en uppsats om ledarskap.  

Vi har valt att studera hur rekryteringschefer inom bemanningsbranschen leder sina 

rekryterare. Du har blivit vald för denna studie eftersom du är en rekryterare på ett 

bemanningsföretag.   

 

Vi hoppas att du vill ställa upp med en intervju för vår studie.  

 

Kontakta oss vid eventuella frågor.  

 

Mvh 

Sammy Torof och Amanda Fundin  
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