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Title: What can make the consult managers work more effective?!  
 
Problem: Proffice have difficulties with retaining their consultants as they choose to 

leave at an early stage. Previous studies have shown that the lack of support 
between the consult manager and the consultant is the main reason. Proffice 
have knowledge about the consult managers role in the company and their 
working routines but not deficient information about their actual daily work 
process.   

 
Purpose: The purpose with this investigation is to find out what makes the consult 

managers work more effective in order to meet the needs of the consults.  
 

Method: This investigation is based on our investigation model. The investigation has 
a qualitative character. Four personal interviews have been made with 
consult managers. From the interviews valuable information was received 
about their daily work and the flaws they experience in their work process 
that can have an impact on their work motivation. 

   
Conclusion: The flaws that have been identified are mainly connected with 

administration tasks, the systems that they work with needs to be updated 
so that time can be liberated. The time liberated from administration can 
then be spent with supporting consultants, customers and enhance sale 
activities, which also is Proffice main priority. The consult managers also 
requested more guidance and appreciation from their executives to feel 
more motivated in their work. More flaws and suggestion is found in the 
action plan. 
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Titel: Vad kan effektivisera de konsultansvarigas arbete?! 
 
Problem: Proffice har problem med en sviktande kontinuitet i företaget då deras 

konsulter väljer att säga upp sig på ett tidigt stadium. Tidigare 
undersökningar visar att den mest avgörande anledningen till detta är att 
stödet mellan konsulterna och deras konsultansvariga brister. Ledningen har 
idag kunskap om deras arbetsrutiner och vilken betydande roll de 
konsultansvariga har för konsulterna. Det som de saknar kunskap om är hur 
deras arbetsprocesser, det vill säga hur den konsultansvarigas vardagliga 
arbete ser ut i praktiken. 

 
Syfte: Syftet är att utreda hur de konsultansvarigas arbetsprocess kan 

effektiviseras för att tillmötesgå konsulternas behov. 
 
Metod: Hela denna utredning baseras på en utredningsmodell som är av kvalitativ 

karaktär. Personliga intervjuer har genomförts och genom dessa har 
värdefull information framkommit om vilka brister de konsultansvariga 
upplever i sin processcykel. Dessa brister har en påverkan på deras 
arbetseffektivitet.  

 
Slutsats: De största bristerna som identifierades var att det krävs en uppdatering av 

de administrativa systemen för att effektivisera arbetet då de är 
tidskrävande. Tiden kan istället läggas på att bland annat stötta företagets 
kunder, konsulter och till merförsäljning. De konsultansvariga önskade även 
mer vägledning och uppskattning från cheferna för att känna en ökad 
motivation i deras arbete. Fler brister och åtgärder finns att läsa om i vår 
handlingsplan. 

 
Nyckelord: Motivation, stöd, tillfälliga arbetare, bemanningsföretag, ledarskap, 

organisation.  
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Attrahera och behålla konsulter 
 

En utredning om vad som kan effektivisera de konsultansvarigas  
arbete 

 
Proffice arbetar nu med ett pågående projekt som handlar om hur 
de ska kunna attrahera och behålla sina konsulter. Proffice har 
problem med en sviktande kontinuitet i företaget vilket innebär att 
deras konsulter väljer att avsluta sin karriär inom Proffice på ett 
tidigt stadium. Tidigare undersökningar som Proffice har 
genomfört visar att den avgörande anledningen till detta är att 
stödet mellan de konsultansvariga och deras konsulter brister. 
Ledningen har idag kunskap om vilken betydande roll den 
konsultansvariga har för konsulterna och dess arbetsrutiner men 
det de saknar kunskap om är hur de konsultansvarigas vardagliga 
arbete ser ut i praktiken.  

 
Vi har fått i uppdrag av Proffice ledning att hjälpa de med en del av 
detta projekt. Tidigare undersökningar har enbart skett ur 
konsultens synvinkel och därför kommer projektet att ses ur 
perspektivet konsultansvarig, då en effektivisering av de 
konsultansvariga arbete på Proffice kan tänkas spela en roll vid 
attraherandet och behållandet av konsulterna. Utredningen 
kommer att titta närmare på de konsultansvarigas vardagliga 
arbete angående affärsområdena Kundservice och administration, 
Industri och logistik, Ekonomi samt Key Account enligt önskemål 
från uppdragsgivaren. 
 
Att de konsultansvariga sitter inne med mycket kunskap och 
åsikter samt förbättringsförslag och idéer men att dessa möjligen 
aldrig kommer fram riktigt är utgångspunkten i denna utredning. 
Med hjälp av de frågor som kommer att ställas till de 
konsultansvariga kommer deras tankar och egna 
förbättringsförslag att komma fram. Genom att få fram denna 
”dolda” information kan förbättringsförslag i deras processcykel 
identifieras, som det inte har funnits kunskap om innan. 
 
Tillsammans med uppdragsgivaren har följande gemensamma 
innebörd av begreppet processcykel diskuterats fram: 

 
 Hur de konsultansvarigas vardagliga arbete fungerar i verkligheten. 
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1. Vad ska vi göra? 
Faktorer i de konsultansvarigas processcykel ska beskrivas och utvärderas för att kunna 
identifiera vilka faktorer som kan påverka effektiviseringen av deras arbete.  För att få 
reda på de konsultansvarigas syn på deras arbete och deras förbättringsförslag kommer 
det att genomföras personliga intervjuer med dessa.  Utredningen kommer att fungera 
som ett kunskapsunderlag för Proffice som de kan ta del av och fatta avgörande beslut 
utifrån. Därefter kommer en handlingsplan att utvecklas med konkreta och inspirerande 
förbättringsförslag som Proffice kan ha nytta av. Denna ska fungera som ett delmål i att 
lyckas bekämpa den sviktande kontinuiteten i företaget ur ett långsiktigt perspektiv. 
Denna handlingsplan ska leda till att de konsultansvarigas roll kan effektiviseras och 
således bidra till ett underlättande för Proffice pågående projekt ”Attrahera och behålla 
konsulter”.  
 
 Syftet är att utreda hur de konsultansvarigas arbetsprocess kan effektiviseras för att 

tillmötesgå konsulternas behov. 
 

1.1 Uppdragsgivare 
Proffice 
Åsa Hofvander, VD-assistent & Caroline Björck, projektledare för marknad 

1.2 Deadline  
31 januari, 2009 

1.3 Utmaningar 
Den största utmaningen kommer att innebära att ta fram ett kunskapsunderlag och 
prestera något som Proffice faktiskt kan ta del av då de även framfört önskemål om att 
de vill ha ett gediget slutresultat. Hänsyn måste även tas till att kunna presentera 
praktiskt genomförbara förbättringsförslag för Proffice. Detta projekt ska även klaras av 
att genomföras tidsmässigt då det finns en deadline. En sista utmaning är att hålla oss 
inom de ramar som har fastställts samt i linje med önskemålen från Proffice.  

1.4 Författare 
Marie Zimmerman & Dina Sabrkesh 
Internationella marknadsföringsprogrammet, Mälardalens Högskola 
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Utredning 

1.5 Disposition  
Här redovisas en disposition för utredningens fortsatta upplägg med förklarande text till 
vad respektive kapitel innehåller. 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

Utrednings 
resultat 

Analys 
& 

Slutsats 

 

Handlingsplan 

 
Vad vet vi sen 

tidigare? 

 
Under kapitlet utredning förklaras de begrepp som kommer att 
användas under utredningen. Då tyngdpunkten i denna utredning 
är de konsultansvariga är det relevant att ha förståelse för hur 
deras arbete ser ut, vilket även framgår under detta kapitel.  
 

 
 
 
Här presenteras noggrant tillvägagångssättet under utredningens 
gång. 
 
 
 
Detta kapitel beskriver områdena arbetstillfredställelse och 
motivation och utgår ifrån Herzbergs synsätt. Faktorer som 
motiverar den konsultansvariga till att göra ett bra arbete 
illustreras i en egen modell som redovisas med hjälp av tidigare 
undersökningar med tillhörande motivering.  Ytterligare en egen 
modell förklarar kopplingen mellan de valda faktorerna och 
Herzberg. 
 
Under rubriken utredningens resultat redogörs de personliga 
intervjuerna som vi har genomfört. En sammanställning av 
faktorerna som intervjun har baserats på samt de identifierade 
förbättringsförslagen finns även att utläsa under detta kapitel. 
 
 
 
Analyskapitlet följer samma struktur som sammanställningen med 
de utvalda faktorerna. Rubrikerna under detta kapitel baseras på 
de identifierade förbättringsförslagen i den egna framtagna 
modellen. Analysen avslutas med en sammanfattande slutsats.  
 

 

 
I handlingsplanen finns de konkreta förslag som utredningen har 
lett fram till att utläsa och har sin utgångspunkt i 
sammanställningen och analysen. 
 

 

 

Hur gjorde vi? 
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Internt 

2. Utredning 
Då syftet med utredningen är effektivisera de konsultansvarigas arbete måste faktorer i de 
konsultansvarigas processcykel beskrivas och utvärderas. För att kunna identifiera 
eventuella brister behövs kunskap om hur de konsultansvariga arbetar och vad som ingår i 
de konsultansvarigas arbete. Det är även relevant att ha förståelse för vilka relationer de 
konsultansvariga arbetar med dagligen, hur dess processcykel fungerar samt vad som ingår i 
den, det vill säga vilka arbetsuppgifter de konsultansvariga har.  
 
 

2.1 Konsultansvarigas vardagliga relationer 
Då utredningen sker ur perspektivet konsultansvarig är det relevant att veta vilka 
relationer de möter i sitt vardagliga arbete. Här konstrueras de konsultansvariges 
vardagliga relationer.  
 

 
Ledningen ses som en intern relation och är de som ansvarar för de konsultansvariga. De 
konsultansvarigas främsta externa relationer utgörs av kunder och konsulter. 
Utredningen kommer att fokusera på de konsultansvarigas interna och externa relationer 
i form av konsulter och kunder.  
 
Med konsulter menas de som rekryteras och hyrs ut av Proffice på tillfälliga uppdrag och 
med konsultansvariga menas de arbetande konsulterna inom Proffice som har ansvar för 
dessa konsulter. Med kunder avses företag som anlitar Proffice för hjälp med sina 
personallösningar.  
 
På Proffice finns två typer av ansvariga för konsulter, kandidatansvariga och 
konsultansvariga. De kandidatansvarigas främsta arbetsuppgift är att ta fram lämpliga 
kandidater genom anställningsintervjuer som de konsultansvariga sedan matchar de 
aktuella uppdragen. De konsultansvariga sköter även kontakten mellan konsulten och 
kunden samt åtgärdar eventuella problem som kan uppstå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledning

Konsultansvarig

KonsultKunder

Externt 

Figur 1. Konsultansvarigas vardagliga 
relationer. 
De interna relationerna uppåt består av 
ledningen och de externa relationerna 
av konsulter och kunder. De vita pilarna 
illustrerar de relationer som 
utredningen kommer att fokusera på. 
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2.2 Konsultansvarigas processcykel  
För att öka förståelsen för de konsultansvarigas arbetsprocesser illustreras här nedan de 
konsultansvarigas processcykel. Modellen visar de olika stegen i de konsultansvarigas 
arbete från det att ett företag hör av sig till Proffice till och med uppdragets slut. Syftet 
med modellen är att på ett överskådligt sätt kunna förstå hur Proffice och främst de 
konsultansvariga arbetar. Med denna modell garanterar Proffice kunderna att 
uthyrningsprocessen ska gå snabbt, vara enkel och att de inte ska behöva betala något 
förrän de är nöjda (broschyr Proffice 2008). Nedan följer en förklaring av varje fas i 
processcykeln. 
 

 
 
Fas 1 Behovsanalys: En kund som är i behov av personal och av att tillsätta en specifik 
tjänst av olika anledningar gör en intresseanmälan till Proffice. De konsultansvariga tar 
emot dessa anmälningar och träffar sedan kunden för en avstämning där bland annat 
vilka krav de ställer på konsultens kompetens och färdigheter framkommer. 
 
Fas 2 Matchning: De konsulter som de kandidatansvariga har tagit fram och valt ut 
matchar sedan de konsultansvariga de aktuella uppdragen med. De konsultansvariga 
matchar även konsulterna med kundens önskemål. 
 
Fas 3 Presentation: Ett antal konsulter väljs ut och följer med den konsultansvariga för att 
träffa kunden. Kunden får sedan vara med och bestämma den slutgiltiga konsulten för 
det aktuella uppdraget.  
 
Fas 4 Uppdraget startar: Uppdraget börjar sedan för konsulten.  
 
Fas 5 Uppföljning: De konsultansvariga håller en kontinuerlig kontakt med konsulten och 
kunden under uppdragets gång och åtgärdar eventuella problem som kan uppstå. 
 
Fas 6 Uppdragsslut: Efter uppdragets slut utvärderar de konsultansvariga uppdraget 
tillsammans med konsulten och kunden. Med konsulten diskuterar de konsultansvariga 
även framtida kommande uppdrag och nya mål sätts upp tillsammans med konsulten. 
 

2.3 Konsultansvarigas arbetsfördelning  
Vidare har de konsultansvariga tre huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i 
processcykeln vilka består av administration, sälj och personalansvar.  Som 
cirkeldiagrammet nedan visar utgörs femtio procent av den konsultansvariges arbetstid 
av administration vilket innebär att de konsultansvariga rapporterar tider och löner samt 
dokumenterar allt som sker ut mot kund och konsult. Konsulten tidsrapporterar sina 
timmar under sitt uppdrag som sedan de konsultansvariga attesterar i Proffice 

Behovs

analys
Matchning Presentation

Uppdraget

startar
Uppföljning Uppdragsslut

Figur 2. Konsultansvarigas processcykel (broschyr Proffice 2008) 
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lönesystem. Därefter sker vidare hantering av lönesystemet av ett utomstående företag 
som kontrollerar att allt stämmer. I rollen som konsultansvarig ingår även ett flertal 
möten som de konsultansvariga ska närvara vid. Tjugofem procent utgörs av sälj där de 
konsultansvariga besöker befintliga kunder för att merförsälja samt marknadsför Proffice 
till nya potentiella kunder. Slutligen utgörs resterande tjugofem procent av 
personalansvar vilket innebär att denna tid spenderas till konsulter i form av bland annat 
stöd, arbetsrättsfrågor, medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och kontakt samt besök av 
konsulten under sitt uppdrag. För att få kunskap och information i arbetet som 
konsultansvarig finns det ett intranät där information finns sammanställt för alla internt 
anställda inom Proffice att ta del av. Gällande svar på frågor som de konsultansvariga 
behöver angående bland annat arbetsrätt vänder de sig till en human resources (HR) 
avdelning. Denna avdelning vänder de konsultansvariga även sig till för att få vägledning i 
sitt arbete.1 

 

 

2.4 Sammanfattning 
Vi har nu yrkesbaserad kunskap om hur de konsultansvariga på Proffice arbetar, hur deras 
relationer ser ut, hur deras processcykel fungerar samt deras arbetsfördelning. För att 
kunna lyckas med utredningen och klara av de utmaningar som projektet kräver behövs 
mer kunskap. Nästa avsnitt behandlar vårt tillvägagångssätt. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
  Möte Pia Karlsson 

50%25%
25%

Administration 

Sälj 

Personal

Figur 3. Konsultansvarigas 
arbetsfördelning (egen modell) 
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3. Hur gick utredningen till?   
Tillvägagångssätt under hela denna utredning har baserats på utredningsmodellen (se bilaga 
4). I detta kapitel beskrivs de olika stegen i utredningsmodellen. Metoden baseras på böcker 
av Bryman (2002) och Christensen (2001).  
 

3.1 Undersökning 
Denna utredning karakteriseras av det kvalitativa förhållningssättet då personliga 
intervjuer har valts att genomföras samt att analysen är av kvalitativ karaktär. En 
kvalitativ undersökning karaktäriseras av ord, text och bilder. Vidare karaktäriseras den av 
att vara beskrivande och förklarande men även explorativ vilket innebär att samband kan 
upptäckas vilket medför att ett helhetsperspektiv kan ses (Christensen et al. 2001). 
Informationsinsamlingen till denna utredning har skett genom möten med kompetenta 
personer inom det vi utreder och genom personliga intervjuer samt genom att samla in 
relevant sekundärdata. Då syftet är av undersökande karaktär lämpar sig det bra med 
informationsinsamling genom intervjuer.  

3.2 Sekundärdata 
När det preliminära syftet var utformat genomfördes en grundlig litteraturgenomgång av 
redan befintlig information. Innan detta skedde, fördes en diskussion med 
uppdragsgivaren om vilka faktorer som var relevanta att ta reda på mer fakta om. Vid 
dessa diskussioner hade vi kunskap om hur de konsultansvariga arbetar. Dessa faktorer 
baseras på vad som var relevant att undersöka gällande de konsultansvariga med tanke 
på vad deras distansledarskap innebär. De bestämda faktorerna bildade en modell och 
styrde valet av den teori som valdes att sökas. Tidigare utredningar användes även i 
startskedet av denna utredning för att öka kunskapen om ämnet samt för att öka insikten 
om vilka ytterligare intressanta källor som kunde användas. Dessa tidigare utredningar 
har endast fungerat som referenslitteratur i denna utredning. Därför saknas hänvisningar 
till dessa i utredningen då inte någon information utifrån dessa har använts. Relevant 
teori från en av författarnas tidigare C-uppsats har använts i litteraturgenomgången och 
hänvisas till författarna av denna uppsats.  
 
Litteraturgenomgången genomfördes genom att all slags relevant teori som hade med 
utredningen och med faktorerna att göra samlades med även med syftet som 
utgångspunkt. De böcker som har använts har behandlat områdena organisation, 
motivation och ledarskap och var samtliga således ändamålsenliga till utredningen. Vidare 
tips på relevanta böcker som var användbara för litteraturgenomgången till utredningen 
gavs av vår handledare. De källor som har använts till litteraturgenomgången och 
förundersökningen utgörs således av både primära och sekundära källor.  
 
Sekundärkällor innebär information som kan finnas i offentliga databanker eller inom en 
organisation. De utgör redan befintlig information som inte tagits fram enbart för 
utredningen. Fördelarna med sekundärdata är att det är kostnads- och tidseffektivt samt 
att det finns ett stort källurval. De nackdelar som finns är att informationen kan vara 
inaktuell och oanvändbar enligt Christensen et al. (2001).  
 



7 

 

Sekundärdata som har använts har bestått av böcker och vetenskapliga artiklar från olika 
databaser; Emerald, ABI/Inform, Elin@mälardalen, Science Direct, Elsevier och Wiley 
Interscience där följande sökord har använts: temporary workers, temporary work 
agencies, motivation, temporary work, temporary manager, temporary work status, 
temporary work behaviour, contract work, temporary employment.  
 
Nackdelarna med sekundärkällor har undvikits genom användandet av databaser som 
informationskällor för artiklarna och de har varit av vetenskaplig karaktär. Dessa källor 
anses därför vara tillförlitliga. Tillförlitligheten i en utredning kan påverkas av hur pass 
aktuella källor som en författare använder sig av därför har mestadels relativt nya källor 
använts, det har författarna valt att göra för att undvika att källorna skulle vara inaktuella. 
 
Internt material från Proffice i form av broschyrer samt av Proffice webbsida har även 
använts i denna utredning och på så sätt har nackdelen med att informationen skulle vara 
inaktuell eller oanvändbar undvikits. Författarna vill med denna utredning effektivisera de 
konsultansvarigas arbete och därför var det angeläget att veta hur de konsultansvariga 
arbetar i nuläget. Denna information har hämtats från kontoren i form av broschyrer och 
möten och således gett oss aktuell information. Då det har använts internt material för 
att färdigställa denna utredning är vi medvetna om att det kan ha bidragit till att 
materialet inneburit en förskönad bild av verkligheten. Författarna har förlitat sig på att 
den interna informationen från Proffice stämmer men har försökt att undvika information 
som läsaren eventuellt skulle kunna uppfatta som reklam för Proffice. Således har 
författarna försökt att ha ett neutralt förhållningssätt till den skriftliga interna 
informationen i form av broschyrer, främst gällande företagspresentationen.  

3.3 Primärdatainsamling  
Primärdata innebär ny information och information som samlas in för att lösa det aktuella 
undersökningsproblemet och kan ske genom metoder som enkäter, intervjuer, 
observationer och experiment. Fördelarna med primärdata är att informationen är aktuell 
eftersom den anpassas till undersökningsproblemet. Nackdelarna med primärdata är att 
det kräver en viss kompetens av undersökaren, är tidskrävande och dyrt (Christensen et 
al. 2001).  
 
De sekundära källorna kompletterades, både innan och efter, med primär information för 
att få relevant information till utredningen och för att kunna öka tillförlitligheten.  Innan 
litteraturgenomgången skaffades primär och specifik information om hur de 
konsultansvariga arbetar. För att kunna genomföra undersökningen bokade vår 
uppdragsgivare ett möte med en försäljningschef, vid namn Pia Karlsson, som gav oss 
aktuell information samt djupare kunskap i hur de konsultansvariga arbetar. Valet av Pia 
Karlsson utgör ett strategiskt val då hon var insatt i det vi ville ha mer kunskap om för att 
kunna uppfylla vårt syfte med utredningen. 
 
Informationen om hur deras vardagliga arbete ser ut baseras även på detta möte med Pia 
Karlsson i kombination med informationsbroschyrer. Efter denna datainsamling fanns en 
större kunskap om hur de konsultansvariga arbetar och aktuella faktorer till 
undersökningsobjektet kunde således väljas ut. Dessa faktorer diskuterades med 
uppdragsgivaren för ett godkännande.  
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Genom den information som vi fick från Pia Karlsson om hur de konsultansvariga arbetar 
och från kontinuerliga möten med vår uppdragsgivare skulle hjälpa oss mycket vid 
litteraturgenomgången. Detta möte underlättade även de personliga intervjuerna då det 
bidrog till att vi fick en viss kompetens angående hur de konsultansvariga arbetar. Vi 
kunde då förstå deras åsikter och förbättringsförslag på ett bättre sätt. Dessa möten 
innebar en del resor och således var nackdelen med att det är dyrt med primärdata svårt 
att undvika då dessa möten var nödvändiga för oss. Nackdelen att det är tidskrävande 
med primärdata undveks genom att de personliga intervjuerna valdes att genomföras på 
de konsultansvarigas arbetsplats. Att dessa intervjuer genomfördes på deras arbetsplats 
innebar att restiden för de kunde undvikas och att antalet som ville ställa upp var högre 
än vad det förmodligen hade varit om vi hade bett de att förflytta sig från sin arbetsplats 
för att bli intervjuade. Intervjuerna anpassades även till när de konsultansvariga själva 
hade tid.  

3.4 Personlig intervju  
En personlig intervju karakteriseras av att det sker en dialog mellan respondenten och 
intervjuaren. En personlig intervju är ett bra sätt att samla in värdefull information på i 
jämförelse med en enkät. Det kräver dock att undersökaren kan formulera sina frågor på 
ett bra sätt samt få respondenten att uttrycka sig tydligt. Om undersökaren önskar att 
respondenten ska svara på frågorna med egna ord är den personliga intervjun att 
rekommendera. Respondentens engagemang och koncentration kan även öka vid 
personliga intervjuer. Undersökarens möjlighet till att fråga respondenten varför den 
svarar som den gör under intervjuns gång kan underlättas och att undersökaren är 
närvarande kan leda till att respondenterna känner ett ansvar att svara utförligt. 
Ytterligare fördelar med denna typ av intervju är att den är fördelaktig när det gäller 
kunskapsfrågor och att undersökaren har en stor kontroll över intervjusituationen. Därför 
kan relativt komplicerade frågor ställas. Uppstår oklarheter kan undersökaren förklara 
detta på ett tydligare sätt vilket ökar tillförlitligheten. Undersökaren ges även möjlighet 
till att visa bilder samt annat material vid en intervju (Christensen et al. 2001). En 
semistrukturerad kvalitativ intervju karakteriseras av fokus på vad och hur 
intervjupersonerna svarar och således är inspelning av kvalitativa intervjuer obligatoriskt. 
(Bryman 2002). 
 
De nackdelar som finns med att utföra personliga intervjuer är att de kan bli dyra då dess 
genomförande kräver en lång tidsåtgång. Det leder till att det ofta endast är små urval 
som kan göras. Den personliga intervjun ställer även krav på att intervjuaren har 
erfarenhet av att genomföra en intervju samt har kunskap om det som intervjun handlar 
om. Risk för att intervjuareffekter kan uppstå är en annan nackdel som intervjuaren 
riskerar. Intervjuareffekter innebär att respondentens svar kan påverkas beroende på hur 
intervjuaren väljer att utforma frågorna och vilket tonfall som används. För att undvika 
detta rekommenderas en neutral ton. Respondenten kan även påverkas av 
undersökarens kroppsspråk (Christensen et al. 2001).  

3.5 Utformning av frågor  
Första steget till genomförandet av de personliga intervjuerna var att utforma frågor för 
att få fram de konsultansvarigas  åsikter och förbättringsförslag. Under utformningen av 
intervjufrågorna till de personliga intervjuerna fanns det en medvetenhet om att dess 
kvalitet skulle vara beroende av vilka svar som skulle fås och att de även skulle kunna 
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komma att påverka resultatet. Således var det av största vikt att syftet beaktades i denna 
process av frågornas utformning (Christensen et al. 2001).  
 
Till en början valdes tre ledord tillsammans med arbetsgivaren ut: kunskap, ledarskap och 
samarbete som även frågorna till intervjuerna skulle baseras på då de ansågs vara mest 
relevanta med tanke på syftet.  Senare beslutades att det skulle vara mer fördelaktigt att 
ställa frågor kring samtliga faktorer för att inte gå miste om någon information. 
Preliminära frågor utformades således utifrån alla faktorer i modellen för att inte 
utelämna något viktigt moment och för att på så sätt inte gå miste om någon relevant 
information.  
 
Vid en intervju kan undersökaren använda sig av en intervjuguide med de frågor som skall 
tas upp under intervjun, dock kan dess ordning och innehåll ändras från intervju till 
intervju (Christensen et al. 2001). Ett möte med handledaren för en avstämning av dessa 
frågor skedde även. Efter detta möte omformulerades frågorna för att bättre anpassas 
till den aktuella utredningen. Detta ledde till att ett flertal nya frågor uppstod. Dessa 
frågor utgjorde ”Intervjustödsguiden”. Intervjustödsguiden innehåller öppna frågor med 
möjlighet till att ställa följdfrågor (Se bilaga 3).  Detta innebar en mer öppen och fri 
diskussion vilket ledde till att diskussionen inte begränsades. På detta sätt undveks risken 
med att gå miste om relevant information ytterligare. En fri diskussion resulterade i 
djupare information och därför användes frågorna således enbart som stöd under 
intervjuerna. Det innebar att respondenten fick möjlighet till att svara brett och att 
styrning av respondentens svar kunde undvikas. Frågornas innehåll och ordning ändrades 
och förbättrades vartefter varje intervju som genomfördes men intervjustödsguiden 
utgjorde grunden för intervjuerna.  
 
Nya frågor och frågor som var mer anpassade till den aktuella intervjun uppkom vartefter 
varje genomförd intervju. Efter varje intervju ökade förståelsen för vilka frågor som skulle 
ställas för att få fram den relevanta informationen som söktes. Lärdom om de begångna 
misstagen vid tidigare intervjuer togs, som att det exempelvis var lätt att ledande frågor 
ställdes.  Således kunde de följande intervjuerna utföras på ett bättre sätt och alltmer 
effektivt. Att nackdelen med primärdata skulle vara tidskrävande upplevdes därför inte 
vid själva genomförandet av intervjun då de kunde genomföras allt mer effektivt. Det 
som upplevdes som tidskrävande var transkriberingarna, vilket dock inte kunde undvikas 
utan som var en nödvändig process.  
 
Efter den första intervjun framkom det att det inte var någon bra idé att skicka ut 
intervjustödsguiden i förväg till de konsultansvariga. Den första respondenten upplevde 
att den innehöll för mycket frågor och upplevde den därför som förvirrande. Detta 
undveks därför i fortsättningen. Genom att frågorna fortsättningsvis inte skickades ut i 
förväg till respondenterna kan ha påverkat att vi inte fått så uttömmande svar som vi 
önskade. Detta upplevde dock aldrig författarna. För att undvika att uttömmande svar 
inte skulle fås informerades de konsultansvariga istället om vad utredningen handlade om 
för att förbereda de mentalt och för få igång deras tankeprocess. Genom att detta 
tillvägagångssätt istället användes fortsättningsvis till de kommande personliga 
intervjuerna fick författarna således ändå uttömmande svar. 
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3.6 Urval och respondenter 
Respondenterna utgjordes enbart av konsultansvariga som arbetade på Profficekontoren 
någonstans i Sverige i regionmitt och inom de önskade affärsområdena. Valet av de 
konsultansvariga motiveras med att de är de som besitter den mest relevanta kunskapen 
och förståelsen för den yrkesrollen. Således skulle de även besitta den information som 
söktes, det vill säga deras egna förbättringsförslag och åsikter. För att kunna ha relevanta 
åsikter och kunna ge verkliga förbättringsförslag är det viktigt att vara insatt i branschen 
vilket de konsultansvariga är. De var därför de mest lämpliga i valet av respondenter. De 
deltagandes namn har inte publicerats då författarna har värnat om deras anonymitet. 
Respondenterna var dock i olika åldrar och hade arbetat olika länge inom Proffice.  
 
Under tiden som utformningen av frågorna skedde började de personliga intervjuerna att 
bokas in. Bokningen skedde genom att konsultansvariga på Proffice kontaktades och 
tillfrågades genom e-post och telefon. Undersökningen utgjordes av ett 
bekvämlighetsurval då de respondenter som hade möjlighet att medverka ställde upp. 
Vad som styr vilka som ställer upp på intervjun är ofta en fråga om tillgänglighet. Ett 
bekvämlighetsurval påverkar resultatets representativitet (Christensen et al. 2001).  
 
För att ytterligare undvika nackdelen att det är tidskrävande med primärdata valdes 
denna urvalsmetod då de respondenter som hade tid och möjlighet ställde upp. Valet av 
ett bekvämlighetsurval motiveras även med att intervjuerna skedde i december månad då 
de konsultansvariga hade en hög arbetsbelastning inför jul och upplevdes vara stressade. 
Vi ville även att de konsultansvariga skulle vara intresserade av vår utredning för att få ett 
så bra resultat som möjligt. Således presenterades utredningens innebörd och de som 
visade intresse av att delta bokades det intervjuer med. Informationen om att vi arbetade 
med projektet ”Attrahera och behålla konsulter” samt att Åsa Hofvander och Caroline 
Björck utgjorde våra uppdragsgivare utnyttjades i kontakten med de konsultansvariga. 
Detta ökade förmodligen vår trovärdighet med utredningen samt ökade deras intresse 
och underlättade de konsultansvarigas deltagande.  
 
Att ett bekvämlighetsurval kan påverka resultatets representativitet är vi medvetna om, 
då de som haft tid och möjlighet endast har intervjuats. Fyra stycken respondenter valdes 
att intervjuas. Att enbart fyra stycken respondenter intervjuades försvaras med att 
återkommande svar framkom redan efter den andra intervjun.  Att fler svar vid en annan 
typ av urval skulle förekomma var därför tveksamt. Därför togs beslutet att fler intervjuer 
inte skulle genomföras. Detta påverkar dock utredningens representativitet då resultatet 
inte är generaliserbart eller har en hög säkerhetsnivå samt precisering. Att enbart fyra 
stycken respondenter intervjuades försvaras även med den såkallade 
”Samplingsparadoxen” som innebär att populationsstorleken vid många tillfällen inte är 
viktig vid bestämmandet av urvalets storlek. Den bör inte heller vara proportionell med 
populationens storlek. Vid små urval i jämförelse med den totala populationen är det 
således urvalets storlek som utgör resultatets precisering (Christensen et al. 2001).  
 

3.7 Genomförande 
Varje intervju inleddes med att författarna presenterade sig och sin sysselsättning samt 
berättade om projektet för att sätta in respondenten ytterligare i utredningen. Detta 
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gjordes för att försäkra oss om att diskussionen skulle hålla sig inom de bestämda 
ramarna. Vid några tillfällen hände detta dock men då styrdes respondenterna snabbt in 
på rätt spår igen. Respondenterna informerades även om att intervjun var anonym. 
Noggrannhet med att informera om att författarna inte arbetade på Proffice utan att de 
var utomstående konsulter förespråkades även för att undvika missförstånd. Detta 
beaktades med tanke på att de skulle framföra sina åsikter och förbättringsförslag för att 
undvika att de skulle bli besvikna om dessa sedan inte uppfylldes. Istället garanterades de 
konsultansvariga att deras åsikter angående hur deras arbete kan effektiviseras skulle 
framföras vilket upplevdes som väldigt positivt hos respondenterna.  
 
Vid den inledande frågan ombads respondenterna att berätta lite om sitt arbete i syfte att 
öka vår kunskap samt för att få igång diskussionen. Då vi inte hade samma kunskap och 
förståelse som de konsultansvariga har var detta moment viktigt.  I detta sammanhang 
visades bilden på deras processcykel för att förtydliga för dem med vad vi menade och för 
att undvika eventuella missförstånd. Detta resulterade i uttömmande svar som gav 
möjligheten till en ytterligare ökad förståelse för deras arbete. Nästkommande frågor 
anpassades, som sagt efter intervjuns gång och med hjälp av intervjustödsguiden. Vid 
vissa tillfällen under diskussionens gång ställdes även spontana följdfrågor som 
exempelvis ”Hur menar du då?” och ”Varför?” för att mer uttömmande svar skulle fås. 
 
Uppmärksamhet under dessa intervjuer var en nödvändighet för att dessa skulle fungera 
och för att intressanta ämnen som togs upp under intervjun skulle kunna diskuteras 
vidare.  För att undvika att bristande koncentration skulle störa intervjuerna spelades 
intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon. Detta undveks även genom att en författare 
koncentrerade sig på att intervjua de konsultansvariga och den andra skötte inspelningen 
och gjorde anteckningar. För att vara så uppmärksamma som möjligt och inte förlora 
koncentrationen under intervjun användes därför Intervjustödsguiden (Se bilaga 3). Den 
andra intervjupersonen kontrollerade även intervjun genom att se över 
Intervjustödsguiden och kompletterade med viktiga frågor.  
 
Genom denna valda metod så kunde intervjun genomföras på ett smidigt sätt då fokus 
kunde läggas på att koncentrera sig på vad intervjupersonen sa. Diskussionen kunde 
fortlöpa utan avbrott för anteckningar av den som intervjuade. Författarna behövde inte 
heller vara oroliga för att vad som sades under intervjun skulle glömmas bort då 
intervjuerna spelades in. Det inspelade materialet från de konsultansvariga raderades 
dock efter att de blivit inspelade och valdes därmed att inte offentliggöras med anledning 
av att det värnas om respondenternas anonymitet. För att undvika risken med att deras 
svar skulle ha påverkats av vårt tonfall eller kroppsspråk har vi försökt att ha ett neutralt 
tonfall och kroppsspråk under intervjuerna (Christensen et al. 2001). 
 
För att undvika att respondenterna eventuellt skulle vägra att bli inspelade informerades 
de om att de skulle komma att spelas in redan vid bokningen av de personliga 
intervjuerna och de hade således möjlighet till att välja om de ville medverka eller inte. En 
del kan ha känt ett obehag av faktumet att bli inspelade och därför tackat nej. Att detta 
skulle hända vid själva genomförandet av intervjun undveks genom att informera om att 
inspelning skulle redan innan. Att inspelning av intervjuerna skedde kan även ha lett till 
att respondenterna svarade så som de trodde att de önskades svara vilket påverkar 
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tillförlitligheten (Christensen et al. 2001). Detta undvek vi genom att noga poängtera att 
vi önskade att de svarade så ärligt som möjligt och att undersökningen var anonym. Detta 
är vi naturligtvis medvetna om att det inte är någon garanti för att inspelningen inte har 
påverkat deras svar.  
 
Varje intervju avslutades med att respondenterna tackades för deltagandet samt en 
ytterligare fråga om de hade några ytterligare förbättringsförslag samt om de ansåg att 
det var några områden som inte hade berörts under intervjun. Det gjordes även en 
uppföljning efter intervjuernas slut genom att e-post återigen skickades till 
respondenterna för att få feedback på de genomförda intervjuerna. Detta gav oss en 
chans att ytterligare förbättra nästkommande intervjuer. Vid detta tillfälle gavs de även 
en chans att lägga till eller ångra något som de tidigare sagt under intervjun. Några 
kompletterande svar gavs dock inte i efterhand vilket kan tyda på att de svarade väldigt 
utförligt och ärligt vid intervjuerna.  
 
Genom dessa intervjuer framkom deras förbättringsförslag angående effektivisering av 
arbetet som konsultansvarig.  Samband mellan de olika konsultansvariga och deras 
förbättringsförslag framkom även. Valet av en kvalitativ undersökning motiveras även 
med att de personliga intervjuerna gav oss en möjlighet till att fokusera på det verkliga 
innehållet och de verkliga bakomliggande orsakerna till bristerna.  
 

3.8 Bearbetning av insamlad data 
Efter de genomförda intervjuerna transkriberades det insamlade materialet. Enligt 
Bryman (2002) bör kvalitativa intervjuer spelas in samt transkriberas för att lättare 
komma ihåg vad som sagts. Det innebär även att eventuella och intuitiva tolkningar som 
kan förekomma under intervjun kan undvikas. Bearbetningstiden att renskriva personliga 
intervjuer ska tas i beaktande i planeringen av undersökningen eftersom det är en 
tidskrävande process. Det som ska styra valet av insamlingsteknik är dock 
undersökningsproblemet och inte bearbetningstiden (Christensen et al. 2001). 
 
De personliga intervjuerna fördes sedan över till en dator. Därefter spelades varje intervju 
upp och informationen sammanställdes ordagrant i ett textdokument. Transkriberingen 
skedde efter de personliga intervjuerna för att genomföra det ett effektivt sätt.  
Transkriberingarna innebar även reflektion över frågorna vilket ledde till att 
nästkommande intervjuer kunde förbättras.  
 
Att kunna genomföra en analys av det som har sagts under intervjun underlättas även av 
en inspelning. Det leder till att undersökaren kan höra intervjun ett obegränsat antal 
gånger. (Christensen et al. 2001). Den mesta relevanta informationen och de mest 
återkommande svaren sammanställdes i en modell, vilket underlättade det kommande 
analysarbetet. Denna sammanställning och modell redovisar de mest förekommande 
svaren och de identifierade förbättringsförslagen på ett överskådligt sätt med koppling 
till de olika faktorerna. Utifrån detta kan det konstateras att det finns brister och 
förbättringsförslag som de konsultansvariga upplever kan effektiviseras inom Proffice. 
Redan efter den första genomförda intervjun satte analysarbetet igång då författarna 
funderade på vad som hade sagts under intervjun. Detta moment hjälpte även till att 
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förbättra intervjufrågorna till de kommande intervjuerna. Rubrikerna i 
sammanställningen och i modellsammanställningen återspeglar sig i analysen då de 
återkommer för att kunna följa en klar koppling till.  
 
Utredningens analys är av kvalitativ karaktär där helheten och det undersökta 
sammanhanget ligger i fokus (Christensen et al. 2001).  I analysen beskrivs, förklaras och 
sammanfattas de konsultansvarigas egna åsikter och förbättringsförslag. Orsaker till vad 
dessa förbättringsförslag kan bero på och varför de har uppstått analyseras även. 
 

3.9 Handlingsplan 
Målet med handlingsplanen (se bilaga 5) är att Proffice ska kunna ta del av utredningen 
på ett snabbt och smidigt sätt och som de kan använda för att effektivisera de 
konsultansvarigas arbete. Denna baseras på analysen och framhäver de 
konsultansvarigas egna åsikter och förbättringsförslag samt även egna tips när det 
handlar om att effektivisera de konsultansvarigas roll.  
 
Tanken bakom handlingsplanen är att de berörda i ledningen ska ta till sig denna 
värdefulla kunskap angående de konsultansvarigas åsikter och förbättringsförslag på ett 
enkelt och snabbt sätt. Handlingsplanen är tidseffektiv och den sparar tid genom att det 
mest relevanta av utredningen finns att ta del av i denna. Handlingsplanen fungerar 
således även som ett alternativ till att läsa hela utredningen.  
 
Denna handlingsplan ska även så många konsultansvariga som möjligt få vetskap om 
vilket kommer att uppfyllas genom att marknadsförning av denna kommer att ske på 
Proffice i slutet av januari. De resultat som framkommit kommer att redovisas för vår 
uppdragsgivare och även för Eva Hjelm chef för Business support på Proffice. Med detta 
finns förhoppningar om att Proffice tar till sig denna värdefulla kunskap som har tagits 
fram och gör en skillnad så att rollen som konsultansvarig kan effektiviseras.  
 
Målet med handlingsplanen är att de förbättringsförslag som har lyfts fram i denna 
utredning ska implementeras i Proffice så att det pågående projektet ”Attrahera och 
behålla konsulter kan underlättas.  
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4. Vad vet vi sen tidigare? 
Utredningens referensram baseras på teori som handlar om arbetstillfredställelse och 
motivation som sammankopplas med Herzbergs tvåfaktorsteori. Efter att innebörden av 
begreppen arbetstillfredställelse och motivation har redovisats presenteras en egen modell 
som har utvecklats utifrån teorierna. Faktorerna i modellen är framtagna för att beskriva 
vad som kan effektivisera de konsultansvarigas arbete. 
 

4.1 Arbetstillfredställelse 
Arbetstillfredsställelse är av stor betydelse för att de anställda inom ett företag ska kunna 
prestera det som önskas av dem. En del uppnår möjligen trivsel genom vissa delar av 
arbetet men kan känna ett missnöje gentemot andra delar. Arbetstillfredsställelse är en 
attityd som är kopplad till en persons känslomässiga tillstånd om vad som kan 
åstadkommas på en arbetsplats. En anställd som inte upplever tillfredställelse kommer 
inte att prestera bra i sitt arbete då den har en negativ attityd. Motsatsen till detta är att 
en person som upplever ett välbehag kan ha en positiv attityd till sitt arbete och kan då 
komma att prestera sitt bästa. Detta är med andra ord av stor betydelse för att uppnå 
motivation i arbetet och är beroende av en rad olika faktorer. Dessa faktorer är de 
individuella, sociala, kulturella, organisatoriska och omgivningsfaktorer. De individuella 
faktorerna innefattar kompetens, förmåga och ålder. De sociala faktorerna handlar bland 
annat om relationerna med arbetskollegorna och om normer på arbetsplatsen. De 
kulturella faktorerna består av underliggande attityder och värderingar hos företaget och 
hos de anställda. De organisatoriska faktorerna omfattar företagets formella struktur, 
ledningen och hur de arbetar samt tekniska förutsättningar, arbetsförhållanden och 
personalhantering. Slutligen handlar omgivningsfaktorer om de yttre faktorerna som 
ekonomi, statlig och teknisk påverkan (Mullins 2002).  
 
I denna utredning undersöks främst de organisatoriska faktorerna då utredningen till stor 
del handlar om att försöka förstå hur de konsultansvarigas vardagliga arbete ser ut för att 
kunna effektivisera de konsultansvarigas arbete.  

4.2  Motivation 
Motivation kan definieras som en psykologisk kraft som påverkar en persons beteende i 
olika situationer, det kan påverka en anställds vilja att arbeta och att prestera sitt bästa. 
En motiverad anställd är avgörande för ett företags framtid då de sannolikt kommer att 
prestera sitt bästa ute på sin arbetsplats (Jones & George 2008). 
 
Motivation kan delas upp i två olika typer, nämligen intern och extern motivation. Den 
interna motivationen handlar om individens förmåga att hitta sin inre motivation och kan 
innefatta planering av arbetet, möjlighet till att utvecklas samt utmaningar som 
arbetsuppgiften innebär. Den interna motivationen kan således uppstå från det resultat 
som den anställda uppnår inom organisationen. Den externa motivationen handlar om 
motivation som den anställde får direkt från organisationen såsom exempelvis lön, olika 
belöningsformer och genom att bli uppskattad för det arbete som denne har utfört 
(Jones & George 2008). Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att hur individen uppfattar 
sina arbetsuppgifter och om den känner att det finns utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter är viktigt för dennes motivation.   
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I och med den ökade betydelsen av tjänster i olika verksamheter inser allt fler företag 
betydelsen av att deras anställda har kunskap, insatsvilja, färdigheter och arbetslust. 
Därmed blir det allt viktigare för organisationer att anpassa sin struktur för att möta de 
anställdas behov och för att få dem att prestera (Arndt & Friman 1991). Däremot kan inte 
organisationer enbart utformas för att tillgodose anställdas behov, utan organisationer 
måste skapas med rätt förutsättningar för att uppnå de uppsatta målen och kunna 
utforma det som organisationen erbjuder, vare sig det handlar om en produkt eller om en 
tjänst.  I tjänsteproducerande organisationer där kravet på egen initiativförmåga och 
självständighet är högt krävs det att personalen är motiverade för att kunna leverera det 
bästa möjliga till kunden (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

4.3 Herzbergs tvåfaktorsteori  
Herzbergs teori om motivation- och hygienfaktorer fokuserar på hur 
arbetstillfredsställelse kan leda till att motivation skapas och ligger till grund för olika 
motivationsteorier (Jones & George 2008). Utifrån undersökningen framkom det att det 
finns två olika faktorer som påverkar tillfredställelse i arbetet, nämligen motivations- och 
hygienfaktorer (Herzberg et al. 1959). 
 
Motivationsfaktorer är de förhållanden som gynnar tillfredställelse i arbetet och kan 
verka motiverande och skapa trivsel på arbetsplatsen. Om motivationsfaktorn skulle 
saknas leder det dock inte till att vantrivsel automatiskt skapas. Faktorn innefattar 
prestationer, uppskattning, utveckling samt ansvar och kontroll över den egna 
arbetssituationen (Herzberg et al. 1959). 
 
Hygienfaktorerna är relaterade till omvärlden och förhållanden kring utförandet av 
arbetsuppgifterna. Hygienfaktorerna kan leda till att negativa aspekter undviks. De kan 
dock inte öka tillfredställelsen men har en påverkan när det gäller att undvika att 
vantrivsel uppstår. Hygienfaktorer innefattar exempelvis företagets värderingar och 
administration, arbetsledning, relationerna mellan över – och underordnade, lön, status, 
anställningstrygghet samt arbetsförhållanden. Hygienfaktorer påverkar således det 
sociala klimatet i företaget (Herzberg et al. 1959). Att enbart tillfredsställa hygienfaktorer 
behöver inte leda till att motivation och arbetstillfredsställelse uppstå. För att kunna 
åstadkomma detta måste även motivationsfaktorerna uppnås.  
 
Figuren visar vad som händer när motivation och hygienfaktorerna uppnås. 
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Figur 4. Hur motivations- och 
hygienfaktorer leder till 
arbetstillfredställelse (Jacobsen & 
Thorsvik 2002 s 313) 
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Faktorer som kan  
effektivisera de 

konsultansvarigas arbete 

4.4 Egen modell 
Nedan visas en egen framtagen modell där faktorer som beskriver vad som kan 
effektivisera de konsultansvarigas arbete presenteras. Dessa har sin utgångspunkt i de 
organisatoriska faktorerna (se sida 14) som är av betydelse för att arbetstillfredställelse 
och motivation ska kunna uppnås. Uppnås dessa kan det leda till en effektivisering av de 
konsultansvarigas arbete. Dessa faktorer ligger till grund för de frågor som kommer att 
ställas till de konsultansvariga. 
 

 
 
 

4.5 Motivering till valda faktorer 
Valet av dessa faktorer baseras även på den primära datainsamlingen som skedde innan 
valet av litteratur. Genom mötet med Pia Karlsson fick författarna stor kunskap och insikt 
i hur de konsultansvariga arbetar och vad som är viktigt i deras arbete. Arbetet som 
konsultansvarig innebär en stor handlingsfrihet. Dessa faktorer styrks med hjälp av teori 
för att öka tillförlitligheten.  

4.5.1 Ledarskap 
Det är viktigt att en ledare kan motivera och leda sina anställda mot gemensamma mål för 
att kunna arbeta effektivt. En god ledare skall kunna stödja sina medarbetare och 
utveckla relationer som bygger på tillit och gemensamma förväntningar (Jacobsen & 
Thorsvik 2002). Då de konsultansvarigas chef inte sitter på samma kontor som denne 
bedrivs ledarskapet genom ett distansledarskap2. Distansledarskap innebär att 
ledarskapet sker på ett fysiskt avstånd mellan ledaren och den anställda. 
Distansledarskap handlar till större del om att stötta och motivera än att leda. Därmed 
ställs det stora krav på en väl fungerande kommunikation, eftersom den anställda ges 

                                                   
2
 Möte Pia Karlsson 

Ledarskap

Samarbete

Kunskap

Stöd

Förtroende

Förväntningar

Figur 5. Faktorer som kan effektivisera de konsultansvarigas arbete (egen modell) 
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stor handlingsfrihet (Andersson & Karlsson 2006). Handlingsfrihet innebär att 
medarbetarna måste ta ett stort eget ansvar för det arbete som de utför. För att 
distansledarskapet skall kunna fungera måste mål och förväntningar tydligt 
kommuniceras av ledaren. Ledaren måste även ge feedback på hur de anställda arbetar 
med sina mål och uppföljningar måste göras för att undersöka om målen har uppnåtts 
(Grönroos 1994). Att ett företag ger sin personal stor handlingsfrihet kan enligt Grönroos 
(1994) innebära stora möjligheter men det kan även leda till att ansvaret missbrukas om 
personalen inte har ett äkta engagemang gentemot sin organisation.  
 
En ledare som är engagerad och motiverad i det arbete som den utför kan således 
motivera sina anställda på ett bättre sätt. En omotiverad ledare kan ha en negativ 
påverkan på sina anställda. Således bör ledaren visa engagemang för och ta sig tid att 
lyssna på sina anställda för att dessa ska uppleva att deras chef har förståelse för deras 
arbetssituation. Vidare bör en chef verka inspirerande och stödja goda prestationer så att 
medarbetarna känner sig motiverade och strävar efter att uppnå de organisatoriska 
målen (Arndt & Friman 1983). 
 
Slutsats 
Att de konsultansvariga är i behov av tydliga och konkreta mål att eftersträva när de ges 
stor handlingsfrihet kan tänkas vara viktigt när det handlar om detta distansledarskap och 
hur en effektivisering av detta kan ske. Hur fungerar distansledarskapet i Proffice och hur 
upplever de konsultansvariga att chefen inte alltid är på plats och kan vägleda dem?  
 
Ledarskap faller under kategorin hygienfaktorer eftersom alla organisationer är i behov av 
en ledning som följer upp det utförda arbetet och sätter nya mål för de anställda att 
sträva efter. Avsaknad av eller ett upplevt dåligt fungerande ledarskap kan leda till 
förvirring och ineffektivitet på arbetsplatsen uppstår och därmed kan inte heller 
arbetstillfredställelse på arbetsplatsen uppnås.  

4.5.2 Kunskap 
En väl fungerande kunskapsöverföring är viktigt för att kunskapen som finns tillgänglig i 
en organisation skall kunna förmedlas till de anställda. Hur organisationer hanterar denna 
kunskapsöverföring är av stor betydelse, informationen ska vara lättillgänglig och enkel 
för att de anställda ska kunna vidarebefordra informationen till andra medarbetare 
(Alvesson & Svenningsson 2007). Anställda inom organisationer besitter olika sorters 
kunskap då de har olika bakgrund och således är det viktigt för företag att få fram den 
kunskapen. Detta kan uppfyllas genom samarbeten och kommunikationsmedel som 
fungerar väl. Först när kunskapen omvandlas och blir tillgänglig blir den värdefull för 
organisationen. Enligt Eriksson et al. (2008) leder kunskapsomvandling till en ökad 
självständighet för den anställde då den inte behöver vara beroende av att fråga andra. 
Företag bör därför arbeta med att skapa förutsättningar så att kunskap inom företag kan 
spridas på ett snabbt och enkelt sätt. Att använda anställda som ett 
kommunikationsmedel är ett effektivt och relativt enkelt sätt att kunna sprida kunskap 
på. En nackdel med detta är att kunskapen vid detta tillfälle inte dokumenteras och 
därmed inte blir tillgänglig för samtliga anställda samt att den inte finns tillgänglig vid 
behov (Eriksson et al. 2008). 
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Grönroos (1994) menar att det är viktigt att personalen får utbildning gällande nya 
system, nya tjänster och ny teknik då det kan leda till att de agerar mer serviceinriktat. 
Skulle detta utebli kan det leda till ett misslyckande eftersom de då inte kan leverera när 
det krävs, på grund av kunskapsbrist (Zimmerman & Jörnesten 2008). På företag där 
samarbetet och kommunikationen fungerar bra mellan de anställda utbyts viktig kunskap 
emellan dessa och därmed krävs det mindre direktiv från ledningens sida (Grönr00s 
1994).  
 

Slutsats 
Då rollen som konsultansvarig består av olika arbetsområden är det av stor vikt att de har 
kunskap inom alla dessa för att kunna arbeta effektivt. Vid tillfällen när kunskapen saknas 
skall de på ett enkelt och smidigt sätt kunna hitta den för att det inte ska innebära att de 
blir förhindrade i sitt arbete och arbetar ineffektivt. Hur får de konsultansvariga den 
nödvändiga kunskap de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt? 
 
Faktorn Kunskap ses som en faktor som kan leda till effektivisering eftersom brist på 
tillräcklig kunskap om hur arbetet ska utföras kan leda till arbetet kan komma att 
upplevas som komplicerat och invecklat och att vantrivsel och ett ickeengagemang 
därmed uppstår. Att ha kunskap i det arbete som utförs är en förutsättning för att kunna 
utföra arbetet på ett effektivt och korrekt sätt samt för att kunna känna motivation i sitt 
arbete.   

4.5.3 Samarbete  
Genom ett väl fungerande samarbete mellan de anställda kan en känsla av gemenskap 
uppstå vilket bidrar till ett ökat socialt stöd men även ett yrkesmässigt stöd. Fungerar 
samarbetet väl kan kunskap, kvalifikationer och andra färdigheter som de anställda har 
lättare komma tillkänna. Därmed kan de hjälpa varandra i olika situationer och lösa 
problem på egen hand. För att samarbetet skall fungera måste en känsla av tillhörighet 
finnas på arbetsplatsen, de anställda ska se sig själva som ett team och att hjälpa andra 
kan leda till framgång för hela avdelningen vilket kan gynna alla som arbetar där. Ett väl 
fungerande samarbete är inget som kommer av sig självt utan det krävs att alla 
inblandade är medvetna om de mål som ska eftersträvas, det krävs att de lär känna och 
att de respekterar varandra (Alvesson & Svenningsson 2007). Inom organisationer där en 
stark organisationskultur råder kan gemenskapen med andra anställda gällande mål och 
värderingar öka. Samarbetet och viljan att hjälpa andra medarbetare kan öka. Det råder 
oftast en hög grad av lojalitet, engagemang, motivation samt en vilja att prestera mer då 
företaget kan upplevas som en ”utvidgad familjegemenskap” (Jacobsen & Thorsvik 
2002). 
 
Slutsats 
En stor del av arbetet som konsultansvarig sker på egen hand och situationer där de 
konsultansvariga behöver hjälp av andra medarbetare för att kunna lösa situationen på 
ett smidigt sätt kan förekomma. Känslan av tillhörighet och stöd från sin arbetsplats kan 
vara avgörande för arbetstillfredställelse och motivationen hos de konsultansvariga samt 
hur pass effektivt de arbetar. Samarbetet handlar även om hur pass effektivt de system 
och program som de arbetar i fungerar samt även samarbetet med eventuella andra 
företag. Hur ser samarbetet på Profficekontoren ut och hur väl fungerar det? 
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Samarbete hamnar under kolumnen motivationsfaktorer med motiveringen att dessa 
faktorer är direkt förknippade med en persons känsla av självförverkligande och därmed 
även för hur pass effektivt de arbetar. En anställd som upplever ett bra samarbete med 
sina medarbetare på sin arbetsplats kan lättare känna sig tillfreds och motiverad i sitt 
arbete och därmed arbeta mer effektivt. 

4.5.4 Stöd 
När det handlar om arbetseffektivisering är det viktigt att den anställde känner att denne 
får stöd från ledningen och av andra medarbetare på företaget för att kunna känna 
trygghet på arbetsplatsen och kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande 
sätt (Alvesson & Svenningsson 2007). Stöd i organisationer kan delas in i fyra olika 
kategorier; emotionellt, värderande, informativt samt instrumentella. Det emotionella 
stödet handlar om att känna omtanke och empati från andra i företaget. Det värderande 
stödet handlar om att få återkoppling och bekräftelse från sina medarbetare. Det tredje 
stödet, informativt stöd, handlar om att ge och få råd samt direktiv och information och 
här bär ledningen det främsta ansvaret. Det fjärde och sista är det instrumentella stödet 
som handlar om att få avlastning i det dagliga arbetet i form av olika hjälpmedel 
(Strömberg 2005).  Anställda som känner stöd från företaget kan vara mer lojala och 
tillförlitliga mot arbetsgivaren och även mot andra medarbetare vilket kan leda till att de 
presterar bättre i sitt vardagliga arbete(Jacobsen & Thorsvik 2002).  
 
Slutsats 
En stor del av de konsultansvarigas vardag utgörs av ett självständigt arbete, därför är 
det viktigt att de konsultansvariga känner ett stöd både från sin chef men även från andra 
medarbetare. Skulle det förekomma en situation där de behöver hjälp från andra ska de 
direkt kunna kontakta någon för att få hjälp och vägledning för att kunna arbeta effektivt. 
Stöd handlar även om de utomstående avdelningar som de konsultansvariga kontaktar 
och tar hjälp av för att kunna utföra sitt arbete. Hur ser stödet till de konsultansvariga ut 
och får de det nödvändiga stöd som behövs?  
 
Stöd hamnar under kolumnen motivationsfaktorer då även denna är av stor vikt för att 
kunna sköta arbetet på ett effektivt sätt. Ett uteblivet stöd kan minska motivationen och 
innebära att de konsultansvariga känner en frustration vilket påverkar 
arbetseffektiviteten på ett negativt sätt. 

4.5.5 Förtroende 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) handlar förtroende om att en person ska agera utifrån 
de normer som är accepterade i den grupp som personen befinner sig i. I organisationer 
fungerar istället förtroende som ett kontrollverktyg för att lita på att de anställda utför 
sina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan 
parterna på ett tidigt stadium så att ledningen inte behöver kontrollera om de anställda 
har utfört sina arbetsuppgifter i efterhand. Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver att 
förtroende är grunden för att handlingsfrihet i arbetet skall kunna fungera. Genom att ha 
förtroende för och ge en anställd handlingsfrihet för dess eget arbete kan det leda till att 
flexibilitet uppnås och att den anställde får en chans att specialisera sig eftersom det ges 
utrymme till att egna initiativ kan tas samt till kompetensutveckling (Jacobsen & Thorsvik 
2002). 
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Slutsats  
Den handlingsfrihet som rollen som konsultansvarig bär med sig visar att Proffice känner 
ett stort förtroende för dem. Det krävs att de är tydliga med vad förtroendet innebär 
gällande rollen som konsultansvarig och att det är ömsesidigt för att arbetet skall kunna 
fungera effektivt. Hur fungerar detta för Proffice? Känner de konsultansvariga att de ges 
förtroende och känner de ett förtroende för Proffice?  
 
Att ledning och medarbetare har förtroende för varandra och litar på varandras 
arbetsförmåga är även en förutsättning förr hur pass effektivt arbetet kan utföras då 
förtroende innebär ett högt ansvarstagande och då individer växer med ett ökat ansvar. 
 
Förtroende kategoriseras, även denna, som en motivationsfaktor då denna är förknippad 
med en persons känsla av självförverkligande och därmed även för hur pass effektivt de 
arbetar. Känner de konsultansvariga att de ges förtroende och ansvar kan det öka deras 
engagemang i arbetet. Skulle de konsultansvariga känna att de inte har ett förtroende 
från ledningen kan det hämma den handlingsfrihet som Proffice förespråkar. Ett uteblivet 
förtroende kan leda till att de konsultansvariga upplever en osäkerhet för att utföra vissa 
arbetsuppgifter och fatta snabba beslut som arbetet ofta kräver.  Detta kan leda till en 
ineffektivitet gällande arbetet som konsultansvarig.  

4.5.6 Förväntningar 
Det är av stor betydelse att samtliga i en organisation vet vad som förväntas av dem och 
att detta kommuniceras tydligt. Anställda bör veta vad som förväntas av dem från 
ledningens sida och även från andra medarbetare. Först när alla parter är väl införstådda 
med vad som förväntas av dem kan de uppnå att prestera det (Alvesson & Svenningsson 
2008). Ju längre en anställd har arbetat inom organisationen desto mer tenderar 
förväntningarna från arbetsgivaren att öka. Även förväntningar som den anställde har på 
arbetsgivaren kan öka. Därför är det av stor vikt att kontinuerliga möten sker där 
förväntningar diskuteras så att båda är välinformerade om dessa (Jacobsen & Thorsvik 
2002).  
 

Redan vid anställningens start är det viktigt att tydligt informera om vad som förväntas av 
den anställda så att denne är införstådd med och känner att den kan leva upp till 
förväntningarna. De förväntningar som ställs ska stämma väl överens med dennes 
förmåga att prestera så att denne ges möjlighet till att visa sin kompetens men även 
känslan av att karriärmöjligheter finns. Skulle förväntningarna vara för låga och inte 
anpassas till personen kan de inverka direkt ickemotiverande. Vid för höga förväntningar 
sker det motsatta då det kan leda till att stress och en känsla av otillräcklighet kan uppstå. 
De förväntningar som företaget har på sin personal handlar oftast om att anställda ska 
sträva efter att uppnå de uppsatta målen, vara lojala och alltid handla utifrån företagets 
bästa (Porter et. al 2003). 
 
Det är de anställda inom ett företag som bidrar till att kunden kan ges god service men 
för att de anställda ska vara villiga att arbeta kundinriktat måste de belönas på ett 
tillfredställande sätt (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). Ett företag kan belöna sin 
personal på olika sätt, det kan handla om individuella belöningar och gemensamma 
belöningar. Individuella belöningar ges när den enskilda anställda har utfört ett bra jobb 
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och kan då få en högre lön, ett finare kontor eller bli befordrad. Detta kan i sin tur leda till 
att individen upplever en större motivation för att fortsättningsvis prestera lika bra. Detta 
kan även fungera motiverande på andra anställda i företaget då även de kan vilja bli 
belönade på liknande sätt (Jacobsen & Thorsvik 2002). 
 
Olika grupper inom organisationen kan belönas gemensamt då det handlar om mål som 
de har uppnått tillsammans. Detta kan leda till ett ökat samarbete och en ökad känsla av 
tillhörighet (Jacobsen & Thorsvik 2002). Att företag upprätthåller de anställdas intresse 
för företaget är av stor betydelse. Om de anställda skulle uppleva ett ointresse för 
företaget kan det leda till att drivkraften att få lön tar över engagemanget gentemot 
organisationen (Zimmerman & Jörnesten 2008).   Det främsta syftet med belöning och 
arbetsförmåner är att styra och motivera de anställda mot uppsatta mål samt behålla och 
rekrytera personal. För att utveckla ett bra belöningssystem krävs det att företaget 
kopplar prestationer och belöning till organisationens uppsatta mål. För att 
belöningssystemet skall fungera måste det upplevas som motiverande av de anställda 
samt öka deras engagemang och prestationer inom organisationen (Porter et. al 2003). 
 
Slutsats 
Då arbetet som konsultansvarig innebär en stor handlingsfrihet och ett stort självständigt 
arbete är det viktigt att de konsultansvariga är införstådda med vilka förväntningar som 
Proffice ställer på dem för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt.  Detta är även av 
vikt för att de ska kunna prestera sitt bästa. Hur förmedlas förväntningarna till de 
konsultansvariga och känner de att de kan leva upp till dessa förväntningar? 
 
Att de konsultansvariga även anser att deras lön motsvarar det engagemang som de 
lägger ner är viktigt för att de ska kunna prestera det som krävs av de och för att kunna 
arbeta effektivt. Det är således viktigt att Proffice belönar sin personal på rätt sätt för att 
personalen ska känna motivation och uppskattning i det arbete som de utför. Detta 
innebär dock inte belöning enbart i form utav lön utan att får ta del av olika kurser och 
utbildningar. Hur belönas och uppskattas de konsultansvariga på Proffice och upplever de 
att lönen motsvarar det engagemang som de lägger ner?  
 
Förväntningar ses även som en motivationsfaktor då den även förknippas med känslan av 
självförverkligande. Då dagens generation eftersträvar mer utöver att enbart få betalt för 
sitt arbete ses de förväntningar som de har på arbetet kunna påverka 
arbetseffektiviteten. Förväntningar kan innebära en strävan efter något som förmodligen 
kommer att uppfyllas likt exempelvis självförverkligande, vidareutveckling och att göra 
karriär. Således är denna faktor av vikt då vad de har för förväntningar på arbetet och att 
dessa stämmer överens med verkligheten kan ha en påverkan på hur pass effektivt de 
konsultansvariga arbetar.  
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Nedan följer en tabell kring hur ovanstående faktorer har kategoriserats som antingen 
motivations- eller hygienfaktorer utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori. Detta för att tydliggöra 
kopplingen mellan den valda teorin och faktorerna.  

 
 

Organisatoriska 
Faktorer 

 
Ledarskap 

                             

Hygien 

             X 

Motivations 
 

 
Kunskap  

 X 

 
Samarbete  

 X 

 
Stöd 

 X 

 
Förtroende 

 X 

 
Förväntningar 

 X 

 
 

5. Utredningsresultat 
Nästa steg i denna utredning är att undersöka dessa ovanstående faktorer vidare vilket har 
gjorts genom att personliga intervjuer med konsultansvariga har utförts. Frågorna till dessa 
intervjuer har utformats främst med utgångspunkt i våra faktorer. (För mer information om 
tillvägagångssättet, se kapitel 3). 

5.1 Personliga intervjuer 
För att få fram den ”dolda” informationen hos de konsultansvariga i form av deras åsikter 
och förbättringsförslag och för att kunna identifiera brister som existerar genomfördes 
fyra stycken personliga intervjuer och utfördes med olika tidsintervaller. Tanken med de 
personliga intervjuerna var att införskaffa specifik information som den sekundära inte 
kunde bidra med. Genom dessa personliga intervjuer har förståelsen för hur de 
konsultansvarigas vardagliga arbete ser ut och vad som motiverar dem till att göra ett 
bättre arbete ökat. Detta är av betydelse för att kunna uppfylla målet med utredningen 
och för att kunna utveckla en handlingsplan med konkreta råd som är praktiskt 
genomförbara. För en försäkran om att inte gå miste om någon viktig information 
frågades även de konsultansvariga om de hade något utöver frågorna som de ville nämna 
i slutet av intervjun. Här fanns ytterligare en chans till att få fram deras egna 
förbättringsförslag (för mer information om vårt tillvägagångssätt, se kapitel 3). 
 

 
 
 
 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Organisatoriska 
faktorer 

Herzberg 

Figur 6. Tabell som visar 
kopplingen mellan faktorerna 
och den valda teorin (egen 
modell) 
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Här illustreras följande arbetssätt 
 

 

 

5.2 Sammanställning av personliga intervjuer 
Sammanställningar av de personliga intervjuerna skedde genom att de transkriberades i 
textdokument (redovisas i sin helhet som bilagor). När detta var klart lästes dessa 
dokument igenom för att kunna finna återkommande liknande svar.  Dessa svar 
presenteras i löpande text där varje faktor utgör en egen rubrik. Utifrån denna 
sammanställning identifierades brister som de konsultansvariga upplevde. Det som 
betonas under denna sammanställning är det som har framkommit under intervjuerna 
och som kan tänkas ha en inverkan på vad som motiverar den konsultansvariga till att 
göra ett bra arbete vilket som bekant utgör syftet med utredningen. Det som har en 
inverkan på deras effektivitet i arbetet genom deras egna förbättringsförlag har även 
lyfts fram. Denna sammanställning ligger till grund för den kommande analysen. 
Sammanställningen har även en koppling till målet med det pågående projektet 
”Attrahera och behålla konsulter”.  
 

5.2.1 Ledarskap 
 Alla de intervjuade konsultansvariga är väl medvetna om att deras chef arbetar utifrån 
ett distansledarskap och således inte alltid kan vara tillgängliga. Det som är nämnvärt är 
att alla upplever att deras chefer är mycket mer närvarande än vad de egentligen är. 
Samtidigt önskar samtliga att deras chef kunde frigöra mer tid för dem för att kunna ge 
mer uppföljning på det arbete som de har genomfört. Det ska göras uppföljningar 
tillsammans med den konsultansvariga var sjätte vecka men på grund av tidsbrist kan det 
variera. Dock är alla konsultansvariga medvetna om att deras chefer har en stor 
arbetsbelastning och att det är anledningen till att cheferna inte alltid kan utföra 
uppföljningar så ofta som de konsultansvariga önskar. Samtliga konsultansvariga 
berättade att deras chefer är noggranna med att förklara för sina konsulter varför de inte 
alltid har tid och varför de inte alltid kan höra av sig snabbt.  
 
Det är även viktigt för de konsultansvariga att deras chef kan ge vägledning 
och ett snabbt svar när det dyker upp situationer där de inte vet hur de ska 
agera. En av de intervjuade upplever sig själv som en belastning när denne 
ringer till sin chef för att fråga om någonting och tycker att det borde vara 
chefernas uppgift att vända sig till dem gällande uppföljning. 
 
När vi frågade de konsultansvariga om de känner sig motiverade i deras 
arbete svarade alla att de är motiverade i sitt arbete men att motivationen skulle öka om 
de fick mer uppskattning för det arbete som de utför. Även om alla tillfrågade upplever 
att de har en chef som är engagerad tror de att motivationen skulle öka om cheferna såg 

Sammanställning Analys Slutsats Handlingsplan

Figur 7. Modell över följande arbetssätt (egen modell) 
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att de exempelvis hade lyckats bra med en affär eller snabbt lyckats få ut en konsult på 
ett uppdrag till en kund. Detta anses nödvändigtvis inte behöva göras efter varje avslutat 
uppdrag men gärna att det skulle ske mer frekvent än vad det görs i dagsläget. Det skulle 
bidra till att de konsultansvariga upplever mer positiv energi i sitt arbete. De flesta 
nämner även att de skulle vilja ha mer uppskattning och vägledning även när det gått 
mindre bra för att kunna utvecklas och samtidigt kunna utveckla sättet som de arbetar 
på. Samtliga tycker att det är viktigt att få höra från deras chef om de genomför ett bra 
arbete eller inte och den främsta feedbacken idag kommer från konsulterna och 
kunderna. De menar dock att om allt fungerar bra och om kunderna och konsulterna är 
nöjda så vet de att de har utfört ett bra arbete och kan vara nöjda. 
 
Gällande frågan om de konsultansvariga tycker att den lön de fick motsvarade det 
engagemang som de lägger ner på sitt arbete svarar samtliga att de inte tycker det. 
Endast en av de tillfrågade anser att den lön den fick motsvarar det arbete som den utför. 
De andra nämner dock att det inte krävs att de ska få en löneökning för att de skulle bli 
nöjda. Möjligheten att åka på olika utbildningar och kurser som bidrar till personlig 
utveckling och ökar deras kompetens skulle kunna motverka missnöjdheten med lönen 
och på så sätt bidra till att dem skulle uppleva sina löner som tillfredställande.  
 
Slutligen nämner samtliga konsultansvariga att de upplever att de har en rak, öppen och 
ärlig dialog med sina chefer och kan förmedla sina tankar och åsikter. De sa även att de 
förstår chefernas situation eftersom de är i en liknande situation själva gällande mot 
konsulterna och att ett distansledarskap handlar om att finnas där när det behövs men 
att det inte alltid är möjligt på grund av den rådande tidsbristen i vardagen. 

5.2.2 Kunskap 
Gällande hur de konsultansvariga söker kunskap i deras vardagliga arbete svarar alla att 
de använder sig av Proffice intranät. Det sa att det finns väldigt mycket bra information 
samlad där men att det inte alltid är lätt att hitta den informationen som de söker. Även 
om de vet att informationen finns där tar det lång tid att hitta den då sökmotorn inte 
alltid hittar den önskade informationen. Utveckling av sökmotorn och ett mer 
funktionsinriktat intranät är ett förbättringsförslag som nämns av alla konsultansvariga. I 
dag tar det alldeles för lång tid att söka efter information och eftersom tid är en bristvara 
skulle de vilja se ett förbättrat intranät för att kunna spara tid.  
 
Det framkom även att många är missnöjda med det lönesystem som används av Proffice. 
I dagsläget består det av olika system som inte är länkade med varandra och därför måste 
samma data matas in på olika ställen. Dessutom är lönesystemet utlagt till ett annat 
företag vilket bidrar till att det lätt kan bli fel vid överföringen av data och att det även 
förekommer mycket pappersarbete. Detta upplevs som väldigt tidskrävande och 
stundtals jobbigt av de konsultansvariga då de ibland spenderar en stor del av sin tid med 
att leta efter fel som uppstår i systemen. Lönesystemet nämns således även som ett 
förbättringsförslag.  

 
Gällande arbetsrättsfrågor som de konsultansvariga stöter på i sitt vardagliga arbete 
önskar de att de kunde få utbildning i detta för att på ett enklare sätt 
kunna sköta sitt arbete. I dagsläget får de ta kontakt med HR-avdelningen 
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på Proffice. Dock består den endast av två-tre personer som är svåra att få kontakt med 
då även de har en hög arbetsbelastning och de måste svara på inkommande frågor från 
hela Proffice Sverige. I nuläget kan det dröja flera dagar innan de får svar från HR-
avdelningen. Därför får de söka denna information själva genom att samtala med 
kollegorna men även genom att ta egna initiativ. Detta moment upplevdes som 
tidskrävande.  
 
De konsultansvariga får även kunskap genom de interna mötena på Proffice men en stor 
del av de konsultansvariga upplever att de interna mötena är alldeles för många och inte 
alltid så givande. De möten som förekommer regelbundet inom Proffice är kontorsmöten 
varje vecka och därefter är det möten endast för konsultansvariga. Sedan är det 
regionsmöten ungefär en gång i månaden där de träffas inom sitt affärsområde och sin 
region. Utöver detta sker ytterligare ett antal möten som inte är regelbundna.  
 
En del möten upplevs endast som tidskrävande och irrelevanta då en del av 
informationen anses vara överflödig och inte alltid nödvändig för att kunna genomföra 
deras arbetsuppgifter. Att få reda på hur andra kontor arbetar anser en av de 
konsultansvariga inte vara nödvändigt då alla har sina egna fungerande rutiner. En annan 
av de intervjuade konsultansvariga menar att alla möten var lärorika och nyttiga och ser 
inga problem i att ha många möten. Förslag som nämndes här var att konsulterna vill 
frigöra den tiden som går åt till mötena för att istället vara ute hos kunderna och 
konsulterna vilket de anser skulle gynna företaget mer.  
 
Här nämner även de konsultansvariga att den största delen av deras tid går åt till 
administration och när vi visade arbetsfördelningen och nämnde att sälj och 
personalansvar skulle ta upp vardera tjugofem procent av deras tid och resterande femtio 
procent till administration tyckte de att det inte alls stämde. De konsultansvariga 
upplever att de spenderar mycket mer tid till att administrera men att de lägger ner 
femtio procent av deras tid till kunder och konsulter. En nämner att denne ibland får 
arbeta över efter utsatt arbetstid, och menar att vissa konsultansvariga sitter kvar på 
kontoret medan andra tar med sig jobbet hem. Ingen av de konsultansvariga tycker att de 
hinner med alla sina administrativa uppgifter under arbetsdagen då de inte vill 
kompromissa med att vara ute hos kunderna och konsulterna.  Samtliga tycker att mycket 
onödig tid spenderas på administrationen eftersom vissa system inte fungerar effektivt. 
En av de intervjuade nämner att den inte riktigt vet varför denne utför vissa moment i 
administrationen, den upplever att han eller hon utför många administrativa uppgifter 
men inte riktigt förstår anledningen till varför dengör det. Alla förstod dock betydelsen av 
att allt som sker ut mot kunder och konsulter ska dokumenteras. Samtliga 
konsultansvariga vill att administrationen effektiviseras för att kunna spendera mer tid till 
kunderna och konsulterna och menar att det återigen skulle gynna företaget.  

5.2.3 Samarbete  
Flertalet av de konsultansvariga nämner att intranätet är svårt att orientera sig i samt att 
HR-avdelningen är svåra att få snabb respons ifrån berättar det om ett samarbete mellan 
de konsultansvariga. Samarbetet upplevs större på de mindre kontoren och att de 
konsultansvariga vid eventuella oklarheter först och främst kontaktar 
sina medarbetare för att få svar innan HR-avdelningen kontaktas för att 
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det ska gå snabbare. Med anledning av att samtliga konsultansvariga upplever att deras 
chefer är upptagna vid frågor tillfrågar de konsultansvariga istället andra medarbetare 
även i detta sammanhang. En av de intervjuade berättade om att när HR-avdelningen inte 
svarar i tid att denne då frågar andra kollegor för att senare få svar från och inse att 
svaret som den fått från kollegan varit felaktigt. 

5.2.4 Stöd  
De konsultansvariga är väl införstådda med att deras chefer arbetar med ett 
distansledarskap och att den mesta av kommunikationen mellan dem sker via e-post eller 
telefon. När vi frågar om hur de får stöd i sin vardag berättar samtliga att det främsta 
stödet kommer från arbetskamraterna eftersom de är närmare tillhands och de förstår 
varandra. Eftersom det inte alltid finns någon att fråga och rollen som konsultansvarig är 
självständig berättar vissa att det handlar om att våga chansa för att lyckas. 
De menar att det är viktigt ta egna initiativ och att det är okej att 
misslyckas ibland bara man lär sig av sina misstag. En av de 
konsultansvariga berättar att det från chefens sida inte handlar om att de 
alltid ska finnas där och hålla de i handen utan mer att de ska ha tid att 
ställa rätt frågor så att de, konsultansvariga, själva vidare kan fundera ut 
hur de ska gå tillväga. Deras chefers arbete ska vara att få igång en tankeprocess och få 
dem på rätt väg. Eftersom rollen som konsultansvarig innebär stort eget ansvar och de 
förväntas att ta egna initiativ finns det en rädsla för att göra fel som kan missgynna 
företaget.  
 
Angående att relationen till chefen utgörs av ett distansledarskap upplever en del som 
problemfritt. En del önskar dock mer kontakt med sin chef men kände att de alltid tar sig 
tid för att vägleda dem. Vägledningen sker, som sagt, genom att chefen ställer rätt frågor 
till de konsultansvariga så att de får igång sin egen tankeprocess. I denna kontext 
upplever de att de har ett stort förtroende från sina chefer då de litar på att de agerar 
rätt.   
 
De konsultansvariga nämner även att för att kunna trivas och lyckas i arbetet måste man 
vara modig och våga testa, annars är det även svårt att kunna prestera bra i arbetet. Alla 
nämner att det krävs att man har vissa personliga egenskaper för att kunna arbeta som 
konsultansvarig eftersom det innebär mycket självständigt arbete och att många egna 
beslut måste tas. Med den stora handlingsfriheten kommer ett stort ansvar och man 
måste besitta vissa egenskaper för att kunna klara av detta. Samtliga tycker även att det 
skulle vara bra om det fanns tydligare riktlinjer som de kan förlita sig på när de inte vet 
hur de ska agera och eftersom det inte alltid finns någon nära tillhands att fråga. 

5.2.5 Förtroende  
Alla konsultansvariga upplever att de ges ett väldigt stort förtroende och att det leder till 
att de kan handla fritt vilket i det stora hela upplevs som något positivt. De 
konsultansvariga som var nyanställda upplever dock detta lite som ett problem då de 
ibland känner en osäkerhet om det de gjorde faktiskt var något som gagnade företaget 
eller inte. Förtroendet som de får från sin chef upplevs dock i det stora hela som 
motiverande och stärkande både vid bra utförda uppdrag och uppdrag som gått mindre 
bra.  
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Det som lyftes fram som positivt är att det är högt i tak och att just 
handlingsfriheten är styrkan hos Proffice och leder till att egna initiativ kan tas. 
En del önskar att processerna på ett fördelaktigt sätt kan stramas upp för att 
det skulle bli tydligare riktlinjer att arbeta efter, vilket de anser skulle kunna 
underlätta deras arbete. Dock är de väldigt noga med att poängtera att det inte 
skulle stramas upp alltför mycket då det skulle kunna ha en påverkan på 
handlingsfriheten. Eftersom det förekommer mycket handlingsfrihet och 
distansledarskap inom Proffice måste det finnas en stor tillit mellan de båda 
parterna.  

5.2.6 Förväntningar  
Då relationen mellan de konsultansvariga och dess chefer handlar om ett 
distansledarskap och chefen inte alltid kan vara på plats gäller det att chefen är tydlig 
med de förväntningar som ställs samt stöttar och motiverar dem. De konsultansvariga 
har hög arbetsbelastning och eftersom säljdelen är den mest prioriterade kan inte mycket 
tid ägnas till att stötta konsulterna som de konsultansvariga egentligen önskar att de 
hade tid till. Detta är de dock tydliga i sin kommunikation med, att informera till 
konsulterna för att inte skapa falska förhoppningar så att konsulterna skulle kunna bli 
besvikna.  Gällande förväntningar som de konsultansvariga har på sina konsulter och då 
det i detta sammanhang även handlar om ett distansledarskap betonas det som viktigt 
att konsulterna även är medvetna om detta. Detta bör de vara medvetna om redan på ett 
tidigt stadium för att inte bli besvikna. 
 
Vid diskussion om hur de konsultansvariga hade hanterat förväntningar som de haft som 
sedan inte hade uppfyllts berättar en konsultansvarig att det hjälper med att få en 
förklaring till varför det inte hade blivit så som de förväntat sig. En av respondenterna 
berättar om interna tävlingar som Proffice anordnar mellan de olika kontoren som är 
meningen ska fungera som motiverande.  Vid vissa tillfällen då de inte uppnår målet 
menar denne att tävlingen istället kan ha en motsatt verkan. För att undvika detta gavs 
förslaget att små delmål istället skulle sättas upp där alla kontoren vann någonting för 
sina utförda prestationer.  
 
Konsultansvariga upplever att cheferna är väldigt tydliga med vad de förväntar sig av de 
och ger dem en stor handlingsfrihet när det gäller deras olika arbetsområden inom 
arbetsfördelningen som sälj och personalansvar. När det handlar om säljmål, nyckeltal 
och företagets vinst är Proffice väldigt tydliga. De andra arbetsområdena upplever de inte 
hade lika tydliga riktlinjer inom att arbeta efter. Återigen, att deras arbetsfördelning i 
teorin inte upplevs stämma riktigt överens med praktiken poängterades 
även då att mycket tid läggs ner på att administrera. Detta ansåg de 
konsultansvariga innebära att de förlorar tid till att stötta konsulter och 
sälja till befintliga kunder samt attrahera nya kunder.  
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5.3  Identifierade förbättringsförslag 
Efter denna sammanställning och lägesbeskrivning lyfts det mest förekommande och 
mest relevanta från ovanstående i en kort sammanfattning fram för att förtydliga för 
läsaren. I tabellen nedan presenteras de identifierade förbättringsförslagen sin helhet. 
Tabellen följs sedan av vår analys.  

 
 
 
 

 
 

 

Ledarskap 
 

 
 Mer uppföljning/feedback. 
 Ta tillvara på kunskapen och lär av misstagen  
 Större förståelse för hur och vad cheferna arbetar med. 
 Tydligare riktlinjer 
 Mer uppskattning 

 
Kunskap 

 
 Effektivare intranät. 
 Effektivare kommunikation. 
 Mer kurser och utbildningar 
 Personlig utveckling och kompetens.  

 
Samarbete 

 
 Bättre samarbete med HR-avdelningen. 

 

 
Stöd 

 
 Effektivare administration. 

 

Förtroende 
 
 Större frihet gällande arbetsfördelning. 
 Tydligare riktlinjer. 

 
Förväntningar 

 
 Tydligare förmedling av förväntningar. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Figur 8. Sammanställning av identifierade problem (egen modell) 

Identifierade förbättringsförslag  Faktorer 
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6. Analys  
I detta kapitel sker en fokusering på de konsultansvarigas åsikter och förbättringsförslag för 
att kunna effektivisera deras roll i processcykeln som är praktiskt genomförbara. Detta kan i 
slutändan leda till ett underlättande av projektet ”Attrahera och behålla konsulter”. Likt 
sammanställningen utgör varje faktor en egen rubrik och de identifierade 
förbättringsförslagen från modellen ovan återkommer i detta avsnitt för att tydliggöra för 
läsaren.  
 

6.1 Ledarskap 
Det ledarskap som de konsultansvariga arbetar med handlar om ett distansledarskap som 
innebär mycket handlingsfrihet. Eftersom de konsultansvariga och chefen inte befinner 
sig på samma arbetsplats är kontakten mellan dessa inte lika vanligt förekommande som 
på andra arbetsplatser. Distansledarskap handlar om att stötta och motivera de 
konsultansvariga istället för att styra dem. Däremot ska inte uppmärksamheten och 
lyhördheten på de konsultansvarigas behov minska utan snarare tvärtom, det gäller att 
vara extra uppmärksam på dessa eftersom kontakten inte är lika förekommande. 

Mer uppföljning/Feedback 
Uppföljning på de gemensamma målen som de konsultansvariga och chefen har satt upp 
följs upp genom uppföljningssamtal, e-post och telefonsamtal på grund av avståndet. De 
konsultansvariga får idag uppföljning på sina avslutade uppdrag men de måste söka efter 
den informationen själva.  Skulle cheferna göra uppföljningarna via möten kan de enklare 
visa uppskattning för det arbete som den konsultansvariga har utfört. Genom personliga 
möten kan de även diskutera andra tankar som den konsultansvariga kan tänkas ha. Även 
om relationen mellan konsultansvariga och deras chefer grundar sig i ett distansledarskap 
är det viktigt att det förekommer regelbundna träffar där både parter diskuterar och 
utvärderar händelser och tankar som har uppkommit. Vid personliga möten blir det 
tydligare för chefen att tolka vad den konsultansvariga tycker och tänker och därmed blir 
det lättare för chefen att vidta åtgärder om det skulle behövas.  
 
Det som framkom under de personliga intervjuerna var att de konsultansvariga önskar 
mer uppföljning. Att uppföljning inte kan ske på ett lika enkelt sätt vid distansledarskap 
upplevs vara till varför detta nämndes av ett flertal respondenter. De konsultansvariga 
nämnde att mer uppföljning skulle få de att inse vad det är som de gör bra respektive 
mindre bra i sitt arbete. Att få vetskap och feedback på hur de konsultansvariga utför sitt 
arbete kan gynna arbetseffektiviteten. Utan vetskap om och feedback på detta kan det 
leda till att en konsultansvarig arbetar i god tro om att denne arbetar på ett rätt och 
effektivt sätt när det i själva verket kan effektiviseras.  
 
Genom att medarbetarna informeras om hur viktigt det är att motivera och uppmuntra 
varandra kan det leda till att motivationen ökar och att deras arbete effektiviseras 
eftersom en anställd arbetar mer effektivt när denne känner sig tillfreds och tycker att 
det är kul att gå till arbetet. De konsultansvariga bör även ta ett eget ansvar gällande hur 
de vill att deras medarbetare ska uppfatta dem och föregå med ett gott exempel för att 
själva fungera inspirerande och motiverande. Distansledarskapet kräver att den 
konsultansvariga ska vara självgående och ta egna initiativ men behöver således inte 
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innebära att det ska bli på bekostnad av den motivation och uppskattning som de kan 
tänkas behöva. Det är därmed viktigt att arbetsmiljön på Proffice främjar ett sådant 
beteende att kollegorna emellan uppmuntrar och stödjer varandra.  
 
Då de konsultansvariga nämnde en mer och en bättre uppföljning behövs detta på deras 
avslutade uppdrag då det ger både chefen och den konsultansvariga, förutom 
uppskattning, möjligheten till att utvärdera och kartlägga vad som gick bra respektive 
dåligt under uppdraget. Tiden som idag läggs ner på att ha dessa uppföljningssamtal bör 
därför inte förringas utan tas tillvara på.  

Ta tillvara på kunskapen och lär av misstagen  
Ett framgångsrikt avslutat uppdrag kan med fördel lyftas fram i organisationen vilket kan 
leda till att den konsultansvariga känner sig sedd, uppmärksammad och respekterad för 
det arbete som den har utfört vilket kan ha en positiv inverkan på dennes motivation. 
Genom att lyfta fram och uppmuntra bra prestationer får de bekräftelse på deras 
arbetsprestation och även deras behov av självförverkligande kan stärkas vilket kan ha en 
positiv påverkan på hur effektivt de arbetar. Vid avslutade uppdrag som har lyckats 
mindre framgångsrikt kan även denna kunskap som har framkommit tas tillvara på för att 
undvika att liknande misstag görs i framtiden. Dessa kan sedan sammanställas och 
implementeras i Proffice organisation genom att informera samtliga konsultansvariga om 
detta och de som känner sig berörda kan själva ta del av den informationen. Här gäller 
dock att de tar sig tid och tar till sig informationen för att den ska kunna vara 
verkningsfull. Detta ska ske på ett motiverande sätt så att de tar åt sig av informationen 
och att inga personer hängs ut på ett likadant sätt som vid de bra prestationerna. Det kan 
då ha en direkt negativ påverkan på deras motivation och bör därför undvikas då det kan 
påverka arbetseffektiviteten.  
 
Det är viktigt att dra lärdom av de gångna misstagen för att kunna undvika dessa i 
framtiden och arbeta mer effektivt. För att undersöka hur pass vanligt förekommande 
problemet och hur ofta det förekommer kan en medarbetarundersökning göras med mål 
att effektivisera den konsultansvarigas roll ytterligare. Denna kan göras med jämna 
mellanrum och det är viktigt att den kunskap som framkommer vid dessa tillfällen tas på 
allvar och omsätts i verklig handling och inte förringas. En mer och tydligare uppföljning 
kan leda till att viktig kunskap tas tillvara på och kan således gynna hur pass effektivt de 
konsultansvariga arbetar.  

Större förståelse 
De konsultansvariga nämnde även att de önskar en större förståelse för hur deras chefer 
arbetar. Anledningen till att detta nämndes är det distansledarskap som båda parter 
befinner sig i. Det är inte lika enkelt att uppdatera varandra om hur arbetet sker då det 
inte sker på ett lika synligt sätt som det gör med en chef på plats.  
 
Vi är medvetna om att tidsbristen från chefens sida är svår att frånkomma. Det är dock 
viktigt att de konsultansvariga har förståelse för varför chefen inte alltid hinner med och 
att de konsultansvariga är medvetna om vad och hur de arbetar för att inte känna sig 
försummade på något sätt. Att chefen meddelar och uppdaterar sina konsultansvariga 
om vad de gör och arbetar med för tillfället skulle således rekommenderas. Detta kan ske 
genom att cheferna rapporterar sitt utförda arbete antingen vecko- eller månadsvis där 
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det ska framgå vad de har utfört så att de konsultansvariga kan ta del av den 
informationen. Saknas kunskap om vad chefen gör i sitt arbete kan det leda till en 
frustration för de konsultansvariga. Framförallt när det gäller att chefen söks för 
vägledning och de inte har möjlighet att ge den hjälp som de konsultansvariga önskar på 
grund av att de inte har tid.  
 
De konsultansvariga får dock aldrig någon gång känna att de är den minsta belastning när 
det gäller att ringa och ta kontakt med sin chef, då det kan ha en negativ inverkan på hur 
motiverat och effektivt de arbetar.  Upplever de att de är en belastning och att tempot på 
kontoret är högt bland de andra medarbetarna kan de eventuellt uppleva att de inte vet 
var de ska vända sig med sina frågor. Detta kombinerat med att de förväntas handla fritt, 
vara modiga och drivna kan då kollidera med varandra och hindra arbetseffektiviteten. 
Det är därför av vikt att de konsultansvariga och cheferna skapar goda relationer till 
varandra vilket ställer stora krav på en väl fungerande kommunikation. Ett 
distansledarskap behöver nödvändigtvis inte innebära sämre eller mindre kommunikation 
utan kan fungera lika väl genom telefon och e-post.  
 
Det finns likheter gällande ledarskapet mellan den konsultansvariga och dess konsult och 
den konsultansvariga och dess chef eftersom det även där råder ett distansledarskap och 
med detta kan förståelsen för varandra öka och de konsultansvariga lättare acceptera att 
deras chefer inte alltid har tid och möjlighet. Mer uppskattning till de konsultansvariga i 
det vardagliga arbetet kan leda till att de konsultansvariga utvecklas och får råd och tips 
så att de kan arbeta mer effektivt. Chefen kan ge tips som leder till att mer effektiva 
arbetsrutiner kan utvecklas och som därefter kan implementeras i organisationen. Att 
vidareförmedla dessa tips och råd som fås på ett effektivt sätt är något att beakta för att 
undvika att onödiga misstag görs, vilket är tidskrävande att i efterhand rätta till. Detta 
skulle således främja arbetseffektiviteten.  
 
De konsultansvariga, cheferna och konsulterna kan ses som beroende av varandras 
motivation. Hur de konsultansvariga agerar är betydelsefullt för företagets och 
konsulternas vilja att arbeta kundinriktat. En konsultansvarig bör visa intresse för och 
motivera sina konsulter och även likväl ha, som chefen har för dem, en förståelse för 
deras arbetssituation. Den konsultansvariga bör även verka inspirerande och stödjande 
gällande goda arbetspresentationer för att lyckas motivera konsulten. Detsamma gäller 
som sagt relationen mellan den konsultansvariga och dess chef. 
 
En chef som inte har tid att svara på frågor kan verka omotiverad i sitt arbete vilket kan 
smitta av sig på de konsultansvariga vilket gör att de kan tappa arbetslusten, vilket teorin 
vittnar om. De konsultansvarigas inre egna personliga motivation kan räcka långt men i 
det långa loppet kan det vara otillräckligt gällande hur pass motiverade de är. Upplever 
de konsultansvariga cheferna som omotiverade kan det vara svårt för de 
konsultansvariga att arbeta motiverat och effektivt.  Detta kan leda till en negativ spiral 
med tanke på att den ickemotivation som de konsultansvariga kan uppleva från chefens 
sida i sin tur kan smitta av sig på de konsultansvarigas konsulter. De konsultansvariga bör 
därför även tänka på hur de bemöter sina konsulter och hur de motiverar dessa till att 
göra ett bra arbete. Detta bör inte förväxlas med chefens arbetsuppgifter att stötta och 
motivera men som påverkar de konsultansvarigas handlingar om de skulle verka 
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omotiverade. Uppfylls detta kan en positiv spiral skapas istället vilket gynnar samtliga 
parter då viljan att arbeta effektivt kan öka.  

Tydligare riktlinjer  
Teorin vittnar om att handlingsfrihet kan leda till att anställda tar ett större ansvar men 
att det samtidigt även kan resultera i att ett mindre ansvar tas i vissa situationer.  
Tydligare riktlinjer är således något som skulle kunna effektivisera de konsultansvarigas 
roll. I och med den handlingsfrihet som idag råder på Proffice skulle tydligare riktlinjer 
bidra med att underlätta först och främst för de nyanställda. Gällande de 
konsultansvariga som är nyanställda vore användandet av tydligare arbetsrutiner 
att rekommendera för att förenkla deras vardag och för att de ska ha en chans att 
komma in i arbetstempot och skapa sig egna rutiner. Den osäkerhet och 
otrygghet som denne kan tänkas uppleva i vissa situationer när handlingsfrihet 
krävs har en negativ effekt på hur pass effektivt de kan arbeta. För att 
arbetseffektivisering ska kunna uppnås är det viktigt att de konsultansvariga har 
kunskap om och förståelse för vad och varför de utför arbetsuppgifterna. 
 
De tydligare riktlinjerna kan även fungera som ett lämpligt verktyg att ta hjälp av när de 
konsultansvariga inte vet hur de ska agera i en viss situation. Då många nya olika 
situationer inträffar kan det fungera som ett stöd när inte de andra medarbetarna är på 
plats och chefen inte är anträffbar via telefon eller e-post. De tydligare riktlinjerna kan 
innebära en ökad trygghet i dessa sammanhang vilket även kan leda till att 
arbetstillfredsställelse uppnås. Detta kan i sin tur kunna leda till att motivationen hos de 
konsultansvariga ökar och främja att arbetet kan ske mer effektivt.  
 
Dessa ska dock inte leda till att arbetet blir för uppstramat så att ledordet handlingsfrihet 
förlorar sin innebörd. Tydligare riktlinjer behöver inte innebära att handlingsfriheten 
försvinner utan snarare att de olika faserna i de konsultansvarigas processcykel 
effektiviseras. De konsultansvarigas arbetsprocesser i deras processcykel skulle 
fördelaktigt kunna förtydligas och återfinnas i en manual med tydligare riktlinjer som de 
konsultansvariga kan ha nära tillhands i sitt arbete för att effektivt kunna tillämpa detta 
på ett effektivt sätt i organisationen. Utöver det ska inte chefen behöva ge några mer 
riktlinjer utan fortsätta sitt nuvarande arbete med att stötta och motivera de 
konsultansvariga. På så sätt besparas chefens tid samt att den rådande handlingsfriheten 
inte förloras.  

Mer uppskattning 
En del av respondenterna nämnde att de önskade mer uppskattning i sitt arbete. 
Anledningen till detta svar kan återigen tänkas bero på det rådande distansledarskapet 
som arbetet som konsultansvarig innebär. Proffice kan visa sin uppskattning i form av 
små belöningar såsom biobiljetter, en tårta eller med andra små enkla medel för att 
uppmärksamma de konsultansvarigas arbete när de har arbetat övertid eller haft en stor 
arbetsbelastning under en period. Detta kan leda till att de känner sig mer uppskattade 
och det kan betyda mycket att bara bli uppmärksammad för sitt nedlagda engagemang. 
Att inte bli sedd och uppmärksammad för det arbete som utförts med ett stort 
engagemang kan leda till att de inte känner sig uppskattade och därigenom kan 
eventuellt tvivel på den egna arbetsförmågan uppstå. Detta är naturligtvis inte en 
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fördelaktig eller önskvärd händelse när det gäller att effektivisera de konsultansvarigas 
arbete i processcykeln.  
 
Det är viktigt att de konsultansvariga kontinuerligt får beröm och uppmärksamhet för det 
arbete som de utför. Alla konsultansvariga nämnde i intervjuerna att de i sitt arbete aldrig 
blir riktigt färdiga utan att de alltid kan prestera mer såsom att fler möten kan bokas in, 
en ökad merförsäljning kan ske samt att hinna med att träffa fler konsulter. De nämnde 
även det faktum att de alltid arbetar under tidspress vilket kan fungera motiverande till 
en viss grad. Lite stress är positivt när det gäller att prestera men går det över gränsen 
och stressen blir alltför stor får det en direkt motsatt verkan och kan istället innebära en 
ineffektivitet. Därför rekommenderas de konsultansvariga att de håller koll på varandra 
och ser till så att ingen konsultansvarig sätter sig i den situationen utan i så fall stoppar 
det i tid.   
 
Alla individer söker mer eller mindre bekräftelse på det arbete som de utför för att kunna 
vidareutvecklas och känna sig duktiga då det kan verka tillfredställande. En del av de 
konsultansvariga hade en önskan om att få mer bekräftelse vilket kan tyda på att de 
känner en avsaknad av uppskattning i dagens läge. Har avsaknaden av detta en inverkan 
på hur pass motiverat och effektivt de konsultansvariga arbetar är det viktigt att införa 
detta i organisationen. På grund av distansledarskapet mellan den konsultansvarige och 
chefen kan detta vara komplicerat men det är viktigt att vara medveten om att 
uppmuntran kan komma även från andra håll. Det kan komma från konsulter och kunder 
men även från andra medarbetare. Det ligger även ett personligt ansvar i rollen som 
konsultansvarig att motivera sig själv och arbeta effektivt men det kan ibland behöva 
komma även från andra håll. 
 
Det kan inte betonas tillräckligt att det verkligen är av stor betydelse att de får höra att de 
utför ett bra arbete och att de bidrar till organisationens framgång. Genom att få höra 
detta kan de känna sig betydelsefulla för företaget och att de bidrar och utför något 
viktigt och något som spelar en roll. En anställd kan även känna sig tillfredställd av att de 
utför ett och är delaktiga i ett viktigt arbete. Detta behöver återigen inte innebära 
speciellt stora satsningar eller kostnader utan kan i vissa fall räcka med en klapp på axeln 
och en motiverande kommentar. De ges då bekräftelse på det arbete som de utfört och 
kan vissa gånger mycket väl vara motiverande nog för att kunna känna 
arbetstillfredsställelse. 

6.2 Kunskap 
Arbetet som konsultansvarig ställer stora krav på kunskap och kompetens. De 
konsultansvariga måste ha kunskap om vad kunden förväntar sig av den konsult som de 
förmedlar.  Därför är det viktigt med kunskap om konsultens kompetens och kundens 
verkliga behov av personal under uppdragsstarten för att kunna uppfylla behovet. Det 
slutgiltiga värdet i processcykeln kan ses som när kundens verkliga behov av personal 
uppfylls och de blir nöjda med tjänsten. Därför är denna kunskap väldigt relevant för de 
konsultansvariga att ha. Om den utlovade tjänsten som den konsultansvariga utlovat till 
kunden gällande en konsults kompetens inte uppfylls kan företagen istället bli besvikna.  
Arbetet som konsultansvarig på Proffice kräver att de ständigt är uppdaterade eftersom 
de hela tiden möter nya kunder med olika och varierande behov och Proffice befinner sig 
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på en dynamisk marknad. Kunskap är ett viktigt verktyg för den konsultansvariga att ha, 
utan är det svårt att kunna sköta arbetet på ett effektivt sätt.  
 
Kunskap handlar även om förståelse. Det är viktigt att de konsultansvariga har förståelse 
för de arbetsuppgifter de utför då det kan ha en påverkan på deras förmåga att arbeta 
effektivt om den kunskapen saknas. Som nämndes ovan, är även kunskap om konsulterna 
betydelsefullt i denna kontext, det är de som uppfyller värdet för kunden och kan ses som 
att det är de som besitter den värdefulla kunskapen. Deras åsikter bör de 
konsultansvariga i sin tur även därför ta tillvara på. 
 
Kunskap om varandra är lika viktigt i ledet mellan konsult, konsultansvarig 
och ledning för att rollen som konsultansvariga skall kunna effektiviseras. 
Om denna gemensamma förståelse för varandra finns men att det även 
finns en förståelse för vad som är drivkrafterna hos och vad som 
motiverar de konsultansvariga till att göra ett bra arbete underlättar 
effektiviseringen av deras roll.  
 
Genom att få kännedom om de konsultansvarigas förbättringsförslag och vad som 
motiverar denne till att göra ett bra arbete kan viktiga beslut fattas gällande 
effektiviseringen av de konsultansvarigas arbete. Ett bättre system för att samla denna 
kunskap rekommenderas således även. Genom detta kan relationen mellan de 
konsultansvariga och dess chef bli starkare och rollen kan effektiviseras.   

Ineffektivt intranät  
Kunskap handlar även om hur de konsultansvariga tar del av den information och 
kunskap som de behöver för att kunna sköta sitt arbete. Ett sätt att ta del av kunskap på 
Proffice sker genom intranätet. Intranätet innehåller bra och värdefull information men 
det är svårt att orientera sig i, enligt de konsultansvariga som har intervjuats. Frågan är 
om det används på rätt sätt? Här kan värdefulla resurser effektiviseras genom att de blir 
mer funktionsinriktade och enklare sökvägar rekommenderas för att på ett snabbare sätt 
kunna komma åt informationen som arbetssituationen kräver. Detta skulle innebära att 
den kunskapen som idag finns i intranätet blir lättare att ta del av och kan ske på ett mer 
effektivt sätt.   
 
Är detta inte praktiskt genomförbart är ett alternativ att ha en utbildning i hur de 
konsultansvariga snabbt kan orientera sig i intranätet.  Denna utbildning kan upplevas 
som tidskrävande och ineffektivt då det innebära att det går åt tid till att utbilda de 
konsultansvariga. Detta fås igen vid senare tillfälle när de snabbt har lärt sig att hitta 
informationen och kunskapen som kan bidra till att det vardagliga arbetet underlättas. 
Detta gäller samtliga konsultansvariga men främst de som nyanställs. Det är extra viktigt 
att de snabbt kommer in i hur intranätet fungerar för att kunna arbeta på ett effektivt 
sätt men även leda till en ökad säkerhet och trygghet.  

Utbildning och effektivare kommunikation  
Ett andra sätt att ta del av den befintliga kunskapen på Proffice sker idag genom möten 
och som framgick vid intervjuerna gick mycket tid åt till just möten vilket av en del 
konsultansvariga upplevde som ineffektivt. Dessa kan därför på ett fördelaktigt sätt 
effektiviseras genom att se över antalet möten och deras innehåll. Visserligen kan inte 
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mötena helt förkastas och dess vikt får inte glömmas bort. För att undvika detta kan 
information om vad mötena kommer att handla om meddelas de konsultansvariga i 
förväg därmed kan de själva ta ställning till om det är relevant för just dem. Kan alla de 
möten som är tidskrävande effektiviseras kommer det att leda till att de får mer tid över 
till merförsäljning till befintliga kunder istället samt mer tid till att skaffa nya kunder vilket 
kan gynna Proffice.  
 
Med tanke på den kunskap som krävs i rollen som konsultansvarig är det relevant att de 
ständigt utbildas och utvecklas samt aktivt deltar i utbildningsprogram, vilket kan leda till 
att de konsultansvarigas kunskap ökar vilket leder till at de kan arbeta ännu mer 
självständigt. Det kan även medverka till att de konsultansvarigas kvalitetsmedvetande 
ökar vilket i sin tur kan bidra till att en ökad motivation och effektivisering av deras 
arbete. Den ökade kunskapen hos de konsultansvariga kan ge en känsla av trygghet inför 
de uppgifter de genomför. Risken att de skulle göra något som inte gynnat företaget kan 
då komma att minska. Detta är således en nödvändig faktor att ta hänsyn till ur 
perspektivet ”Attrahera och behålla konsulter”. Detta leder i sin tur till lönsamhet för 
Proffice eftersom antalet nöjda kunder kan öka, eftersom chansen att leverera till kunder 
på ett smidigare och proffsigare sätt ökar i takt med att de konsultansvariga 
vidareutvecklas och vidareutbildas.  

Personlig utveckling och kompetens 
Eftersom arbetet som konsultansvarig innebär många olika arbetsområden och 
kunskapen inom dessa områden är varierande hos dem är även kunskapsbehovet av 
skiftande karaktär. Proffice skulle förslagsvis låta de konsultansvariga själva välja ut vilka 
kurser som de ansåg sig vara i behov av att medverka på för att kunna utvecklas i sitt 
arbete. Den ökade kunskapen kan i sin tur bidra till att arbetet som konsultansvarig kan 
effektiviseras då de inte behöver ta sig tid till att söka efter den tidigare saknade 
informationen i samma utsträckning som tidigare. Att utveckla kompetensen hos de 
konsultansvariga efter deras egna önskemål och behov kan leda till att arbetsrutinerna 
kan förändras och utvecklas för att slutligen effektiviseras. Därmed kan tid frigöras som 
förslagsvis kan spenderas på säljaktiviteter istället.   
 
Om Proffice skulle investera mer i utbildningar kan det leda till att de konsultansvariga 
uppfattar det som att det gynnar deras personliga utveckling och deras personliga 
arbetstillfredsställelse. Det kan till stor del bero på att dagens generation förväntar sig 
mer av arbetsgivaren förutom lönen, vilket tidigare har diskuterats. Dagens generation 
strävar efter personlig utveckling i sitt arbete och ställer även högre krav på sin 
arbetsgivare än vad som gjorts tidigare. Därmed behöver inte alltid en löneförhöjning 
eller andra materiella förmåner som kostar mycket för företaget vara den ultimata 
lösningen för att en ökad arbetstillfredsställelse ska uppnås. Utan personalinvesteringar 
och satsningar som kan leda till personlig utveckling och eventuellt en ökad självkänsla i 
arbetet är det svårt, i enlighet med teorin, att uppnå en ökad arbetstillfredställelse 
motivation och effektivisering. 
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6.3 Samarbete 
De konsultansvariga berättar om att samarbetet fungerar väl mellan de som arbetar på 
kontoren. En anledning till att samarbetet så pass bra kan vara att chefen inte är på plats 
och att de därmed tar ansvar för att hjälpa och vägleda varandra för att arbetet ska 
fungera. Inga av de tillfrågade konsultansvariga ansåg att de var en belastning för sina 
medarbetare. Däremot upplevde vissa att dem störde sina kollegor när de frågade de om 
hjälp, samtidigt nämnd de att de själva blev avbrutna i sitt eget arbete vid frågor. 
Detta påverkar effektiviteten och skulle gynna Proffice om de effektiviserade 
sina system så att informationen och kunskapen som behövs för att sköta 
arbetet sker på ett smidigare och enklare sätt. På Proffice är det viktigt att 
samarbetet fungerar väl och att medarbetarna upplever att de kan ställa frågor 
till sina kollegor för att därigenom komma fram till effektiva och bra lösningar. 
Informationen som medarbetarna sitter inne med kan komma fram genom 
samarbete och interaktion med kollegorna. Ett system där de kan lägga in denna 
information borde finnas och göras tillgänglig för samtliga konsultansvariga. Detta 
fenomen nämns även i teorin, att medarbetarna på ett kontor besitter stor kunskap och 
att ha ett forum där de kan lägga in denna information kan bidra till att den blir mer 
lättillgänglig vid behov samt att den kan nå ut till många fler.  
 
Att medarbetare fungerar väl ihop, respekterar och känner tillit till varandra leder till 
arbetsmiljön kan komma att uppfattas som trygg och en behaglig plats att vistas på. 
Därigenom kan arbetstillfredställelse uppstå då en känsla av gemenskap och trygghet 
infinner sig på arbetsplatsen. Även om samarbetet på Proffice kontoren är bra bör det 
ändå vara något som Proffice borde arbete kontinuerligt med för att bibehålla det goda 
samarbetet men även för att utveckla det och bli ännu bättre. 

Bättre samarbete med HR-avdelningen 
Den enda bristen gällande faktorn är att samarbetet med HR-avdelningen och dess brist 
på personal. I dagsläget är det svårt att få kontakt med avdelning eftersom de är 
underbemannade och har en stor arbetsbelastning. De konsultansvariga nämnde att det 
ibland tar flera dagar att få svar från de och att de därför söker upp den informationen 
från andra ställen. För att senare få reda på att informationen varit felaktig och inte 
överensstämmer med det svar de senare får från HR-avdelningen. Då det oftast gäller 
arbetsfrågor kan det förslagsvis anställas en person som endast besvara dessa frågor.  
Det är viktigt för de konsultansvariga att de snabbt får svar på sina frågor för att det inte 
ska förekomma förhinder i deras arbete. Skulle samarbetet med HR-avdelningen 
förbättras och effektiviseras skulle det leda till att de konsultansvarigas arbete flyter på 
bättre och de snabbare kan blir klara med ärenden som gäller just arbetsrätt.  
 
Alla de mest förekommande frågor som ställs till cheferna och till HR-avdelningen kan 
med fördel även sammanställas i ett system där informationen ska vara lättillgänglig. 
Likväl som de konsultansvariga arbetar efter att anställa ”Rätt person på rätt plats” bör 
även ”Rätt info till rätt person” framhävas som viktigt ur perspektivet att kunna 
effektivisera de konsultansvarigas roll. 
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6.4 Stöd 
Vid en tillbakablick i teorin skrevs det om Emotionellt, Värderande, Informativt samt 
Instrumentellt stöd.  Till emotionellt stöd rankas samarbete med chefen och de andra 
medarbetarna. Det mest relevanta stödet för de konsultansvariga är det emotionella 
stödet eftersom deras ledarskap sker på distans. Med tanke på att mycket av deras 
arbete sker på ett självständigt plan är det av stor betydelse att de får de emotionella 
stöd som de kräver för att känna säkerhet och i det arbete de utför. Att vet att de finns 
stöd att få vid krävande arbetssituationer fungerar då som en trygghet i vardagen och de 
vet att de har någon som kan vägleda dem vid behov. I arbetet som konsultansvarig 
förekommer det ofta att de måste våga ta egna initiativ, snabba beslut och våga för att 
kunna lyckas. Stöd underlättar initiativtagandet som ofta ställs krav på hos en 
konsultansvarig. Hur chefen bemöter och stöttar sina konsultansvariga är av stor vikt 
eftersom rollen som konsultansvarig är mångsidig med flera tillhörande arbetsområden.  
 
Till det värderande stödet klassas uppskattning och uppföljning. Den sociala tillhörigheten 
och tryggheten medarbetarna emellan fungerade utmärkt. Dock upptäcktes en viss 
avsaknad av uppskattning, som även nämndes i avsnittet ledarskap. Den rådande 
relationen mellan den konsultansvariga och dess chef behöver nödvändigtvis inte 
innebära ett mindre stöd från chefens sida utan att denne fortfarande kan stötta och 
motivera men på andra sätt.  
 
Gällande det informativa stödet som innefattar personalavdelningen 
och möten skulle oklarheter och missförstånd kunna undvikas om 
systemen effektiviserades samt en möjlighet till att frigöra tid om 
mötena effektiviserades. Då de konsultansvariga redan har en hög 
arbetsbelastning och upplever mötena som tidskrävande och stressiga 
bör dessa effektiviseras. Mötena bör även vara mer funktionsinriktade 
och kunna väljas efter den konsultansvarigas egna behov och 
nödvändighet. Här gäller det återigen att ett stort eget ansvar tas från 
de konsultansvarigas sida för att detta skall kunna vara praktiskt 
genomförbart.  
 
Under det instrumentella stödet finns alla de system som de konsultansvariga arbetar i 
samt e-post och telefon.  Detta är även det stöd som brister allra mest och som är mest 
relevant att åtgärda och kan ses som det stöd som de konsultansvariga är mest beroende 
av i dagsläget för att arbetet ska vara effektivt. En uppdatering av systemen skulle kunna 
öka nivån på de konsultansvarigas motivation till att göra ett bra arbete eftersom de 
upplever dessa som frustrerande.  

Effektivare administration  
Till stöd räknas även de system som de konsultansvariga arbetar i. Lönesystemet 
upplevdes av de konsultansvariga som tidskrävande och krångligt och uppfattades som 
negativt i allmänhet. Detta kan påverka motivationen och arbetseffektiviteten på ett 
mindre fördelaktigt sätt då det kan ha en verkan på arbetslusten och därmed minska 
effektiviteten i processcykeln. Det innebar även mycket onödigt pappersarbete och 
upplevdes inte som positivt att det var ett utomstående företag som skötte detta. 
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Systemet ska kunna anpassas efter att Proffice verksamhet utökas med nya kunder och 
konsulter och ska inte behövas göras om utan istället växa med att verksamheten utökas.  
 
Om möjligt kan lönehanteringen istället tas över av personalavdelningen och på så sätt 
sköta det inom organisationen istället vilket är mer tidseffektivt. Då personalavdelningen 
dock är underbemannade i dagsläget krävs det att mer personer anställs till denna 
avdelning för att detta ska kunna vara praktiskt genomförbart. Detta kan frigöra den 
onödiga tiden som de konsultansvariga idag lägger ner på administrationen. Eventuellt är 
det omöjligt att göra så stora förändringar på kort tid och de konsultansvariga måste 
finna sig i att administrativa uppgifter alltid kommer att ingå i arbetet men systemen 
måste då förbättras så att de kan arbeta mer effektivt. Kan dessa system förbättras bidrar 
det till att rollen kan effektiviseras då just dessa moment är väldigt tidskrävande. Om 
detta inte är praktiskt genomförbart och dessa inte kan uppdateras, förnyas eller 
förbättras är alternativet att istället, eller som en tillsvidare lösning på problemet att 
anställa personal som kan sköta det administrativa arbetet. 

6.5 Förtroende 
Arbetet som konsultansvarig innebär att de måste känna att de har ett förtroende till sina 
konsulter och kan ses som ett högt risktagande med tanke på att det gäller att kunna lita 
på sina konsulter. Är verkligen konsulten den som den har utgett sig för att vara i 
verkligheten? Kan den prestera den tjänsten som jag har utlovat till företaget och kan den 
klara av den kvaliteten som vi står för? Den konsultansvariga har utlovat att leverera en 
tjänst av hög kvalitet till kunden vilket den konsultansvariga självklart vill uppfylla men 
som den konsultansvariga egentligen inte har så mycket makt över att påverka. Då 
arbetet som konsultansvarig innebär ett distansledarskap och då ytterligare en part är 
inblandad i denna relation, nämligen kunden, innebär det således ett ökat risktagande ur 
de konsultansvarigas perspektiv.  
 

Den rådande handlingsfriheten som finns på Proffice är fördelaktig eftersom ledningen 
har ett stort förtroende till sina anställda.  De konsultansvariga känner att de får ett stort 
förtroende och att Proffice litar på deras förmåga att prestera vilket kan leda till att de 
känner motivation. Handlingsfriheten gynnar den konsultansvariga då den själv kan 
bestämma över hur den ska fördela sina arbetsuppgifter under en arbetsdag. Alla 
konsultansvariga upplevde att de hade ett stort förtroende och att det leder till att de 
kan handla fritt vilket i det stora hela upplevdes som något positivt. De konsultansvariga 
som var nyanställda upplevde dock detta som ett problem då det ibland fanns en 
osäkerhet gällande om det de gjorde faktiskt var något som gagnade företaget eller inte. 
 
Med tiden när relationen har utvecklats mellan den nyanställda konsultansvariga och 
chefen ökar förtroende mellan dessa parter och chefen kan då ge mer handlingsfrihet. 
Chefen får ett ökat förtroende för sina konsultansvariga efter att uppsatta mål har 
uppnåtts och avklarats med prestige samt kunskap om vad denne klarar av att prestera 
och på vilket sätt. Att det finns ett förtroende mellan dessa och att chefen upplever att 
de konsultansvariga är pålitliga kan leda till ekonomiska fördelar. Med ett ökat förtroende 
så ökar även engagemanget hos de konsultansvariga. När det finns ett förtroende mellan 
samtliga parter och samarbetet fungerar effektivt är samtliga parter införstådda i vad 
som förväntas av varandra. Det är således av vikt att förtroendet är ömsesidigt för att det 
ska vara effektivt. 
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Större frihet gällande arbetsfördelning 
Större valmöjlighet gällande den konsultansvarigas arbetsfördelning kan vara ett 
moment att beakta för att kunna effektivisera de konsultansvarigas roll. Genom att 
personer fokuserar inom de områden som de är bra på och som de upplever som roliga 
och stimulerande kan motivationen höjas då de kommer att trivas bättre med sitt arbete. 
Alla är olika individer med olika egenskaper vilket innebär att en del tycker att det är roligt 
att vara ute hos företag och merförsälja och jaga nya kunder medan andra trivs bättre 
med att ta hand om konsulter och administrativa uppgifter. För att låta de 
konsultansvariga specialisera sig inom vissa områden krävs det att chefen har ett stort 
förtroende för dem och kan lita på att denne kommer att utföra arbetet utifrån de 
förväntningar som denne har på sig. Att välja ut en konsultansvarig som ansvarar enbart 
för att bearbeta marknaden och fokusera på att skaffa nya kunder skulle således 
rekommenderas. 

Handlingsfrihet 
Då de nyanställda upplevde handlingsfriheten som ett smärre problem är det av 
betydelse att de är medvetna om vilket förtroende de har från ledningen. Ledningens 
uppgift blir att tydligt kommunicera att de känner förtroende för den nyanställde så att 
denne känner sig trygg i sin roll och på så sätt kan arbeta med den friheten som det 
innebär på ett tryggt sätt. Att strama upp processerna och ge tydligare riktlinjer var något 
som önskades och är även något som är praktiskt genomförbart för Proffice.  
 
Handlingsfrihet kan även innebära en ökad motivation eftersom den 
anställda själv kan planera sin arbetstid och vara mer flexibel. Förtroende 
kan enligt teorin fungera som ett kontrollverktyg för ledningen, de personer 
som ledningen har ett stort förtroende för behövs inte följas upp och se om 
de har genomfört sina uppgifter till lika stor utsträckning. Ett förtroende 
som är i nivå med den kompetens som den enskilda konsultansvariga har 
kan fungera motiverande. Skulle däremot förväntningarna vara för låga kan 
det innebära en direkt motsats då den konsultansvariga inte får en chans att 
visa vad den kan prestera. Handlingsfriheten ansågs vara något positivt och 
det talades aldrig om ett lågt förtroende från ledningen. Detta kan vara en 
av anledningarna till att de känner sig motiverade i sina roller som konsultansvariga för 
att de känner förtroende och tillit från ledningen. 

6.6 Förväntningar 
Kunskapen om att arbetsfördelningen inte riktigt ser ut så som den gör på pappret kan 
fungera som ickemotiverande om de nyanställda har en viss förväntan av vad arbetet 
innebär som sedan inte stämmer överens med verkligheten. Detta kan leda till att de 
konsultansvariga tar med sig arbetet hem efter avslutad arbetstid vilket i det långa loppet 
kan leda till att motivationen och hur bra de arbetar kan komma att minska.  
 

Att cheferna är tydliga gällande vilka förväntningar som gäller angående säljmål är 
positivt då de konsultansvariga vet vad de arbetar emot och vad de ska uppnå. Detta kan 
fungera som en morot då det innebär att den konsultansvariga har något att sträva efter. 
Proffice behöver dock inte vara lika tydliga med mål gällande personalansvaret, 
exempelvis hur många konsulter de ska träffa i veckan för då förlorar handlingsfriheten 
sin innebörd. Vid otydliga förväntningar kan den konsultansvariga uppleva förvirring 
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därför är det viktigt att de vet hur många konsulter de förväntas att hinna med att träffa 
på en vecka. Det måste förekomma en jämn balans mellan dessa olika områden då de är 
lika viktiga och gynnar Proffice i längden. 
 
Förväntningar gäller även vad kunderna förväntar sig av de konsultansvariga och från 
Proffice. Om en konsultansvarigansvarig skulle misslyckas med att förmedla rätt typ av 
konsult till kunden förväntar kunden sig att de konsultansvariga snarast åtgärdar 
problemet. De konsultansvariga som inte är tydligt insatta i vad som förväntas av de kan 
heller inte prestera och uppfylla Proffice tjänsteerbjudande på ett tillfredställande sätt. 
Proffice kunder kan bli besvikna om de inte känner att den tjänst som utlovats uppfyllts 
på ett tillfredställande sätt.  Likväl kan de konsultansvariga bli besvikna om de ges falska 
förväntningar på vad arbetet som konsultansvarig kommer att innebära och som sedan 
inte stämmer överens med verkligheten. Därför är det viktigt att kommunikationen är 
tydlig och inte brister mellan konsultansvariga och dess chef vid anställningen då det kan 
leda till att missuppfattningar uppstår. Viljan att arbeta serviceinriktat och effektivt kan 
eventuellt minska om inte förväntningarna om arbetet stämmer när den konsultansvariga 
börjar sitt arbete.  

Tydligare förmedling av förväntningar 
De konkreta förväntningar som ställs på de konsultansvariga kan leda till att arbetet 
upplevs mer strukturerat vilket är fördelaktigt. När dessa förväntningar är uppnådda kan 
motivation uppstå eftersom de upplever att de har genomfört ett bra arbete och lyckas 
uppfylla de förväntningar som funnits. Det kan leda till att de vill ta sig an nya utmaningar 
och även bidra till att de ställer högre förväntningar på sig själva. Genom att ha tydliga 
förväntningar vet de konsultansvariga hur mycket de ska prestera och vad de ska uppnå. 
Skulle alltför höga förväntningar ställas på de konsultansvariga kan det leda till en 
upplevd prestationsångest och känslan av att otillräcklighet uppstår. Jämförelsevis med 
om alltför låga förväntningar ställs kan det leda till ett ickeengagemang och att de blir 
omotiverade i sitt arbete. Här bör det finnas en jämn balans mellan vad de förväntas och 
vad de klarar av att prestera. 
 
Proffice bör uppmärksamma att de konsultansvarigas förväntningar kan variera från 
individ till individ. Dessa kan förväntas vara rimliga och i linje med den konsultansvarigas 
faktiska förmåga att prestera för att det ska fungera tillfredställande och motiverande. 
Genom att de konsultansvariga är fullt införstådda med vad som förväntas av dem och 
vad det innebär att arbeta som konsult undviks det att falska förväntningar skapas. 
Tävlingar som skapas med målet att fungera som motiverande skapar förväntningar hos 
de konsultansvariga. När inte de uppsatta målen nås kan dessa förväntningar som 
skapats ha en negativ inverkan på de konsultansvarigas motivation. Därför bör det finnas 
en medvetenhet om att dessa tävlingar skapar förväntningar och när dessa 
inte uppfylls så kan det leda till en missnöjdhet hos de konsultansvariga. Det 
kan vara mer motiverande att ha små delmål än stora mål som tar lång tid 
eller som upplevs som omöjliga att uppnå då motivationen kan komma att 
svikta under resans gång. Även personliga delmål skulle kunna fungera 
motiverande och utvecklande för de konsultansvariga. Detta är något som är 
praktiskt genomförbart men för att genomföra det krävs det att mer 
kontinuerlig uppföljning från chefen sker för att det inte ska rinna ut i sanden. 
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Slutligen är det värt att nämna att handlingsfriheten var något som uppskattades av de 
intervjuade och att de nämnde att det var vad de ansåg vara den största styrkan med 
Proffice. De upplevde att det var högt i tak samt att det gäller att försöka för att lyckas 
och skulle man inte lyckas första gången ses inte det som ett misslyckande. Detta kan 
bero på att Proffice inte vill att de konsultansvariga ska vara rädda för att ta egna initiativ 
och för att på ett tidigt stadium få de att förstå att det är ett självständigt arbete och att 
det därför krävs en modig och driven person för rollen som konsultansvarig.  

 
7. Slutsats 
Då stödet är den vanligaste anledningen till att konsulterna väljer att sluta sin karriär 
tidigt inom Proffice kan det tänkas att ursprungskällan till detta problem är att den 
konsultansvariga faktiskt inte hinner med att stötta dem, vilket även utredningen har 
visat. De flesta konsultansvariga nämnde att de arbetar i ineffektiva system vilket tar upp 
mycket av deras tid. På frågan vad de istället skulle ägna sin tid till var att de skulle vilja ha 
mer tid till att stötta sina konsulter. Att de vill stötta sina konsulter mer än de hinner i 
dagsläget beror på att just dessa system förhindrar detta. Viljan finns då de 
konsultansvariga uppenbarligen vill kunna lägga mer tid på sina konsulter. Att vilja göra 
något men att uppleva att tiden inte finns kan leda till att arbetet kan upplevas som 
ickemotiverande på lång sikt. Genom att konsultansvariga får mer tid att spendera med 
konsulterna kan den höga personalomsättningen med att konsulterna väljer att slutar 
tidigt möjligtvis förhindras genom att de får mer stöd. För att uppfylla detta måste dock 
de konsultansvarigas arbete med de ineffektiva systemen förbättras.   
 
Om de konsultansvariga skulle frigöras mer tid från de ineffektiva systemen kan de även 
spendera mer av sin tid på att attrahera nya kunder och nya uppdrag men även behålla 
befintliga kunder. Förslagsvis kan denna del med att bearbeta marknaden koncentreras 
till en person vilket då blir mer effektivt och som även leder till att de frigörs mer tid till 
att stötta sina konsulter. Att de olika processerna renodlas är således något som 
rekommenderas.  
 
Proffice kan på detta sätt bli en mer attraktiv arbetsförmedlare vilket kan leda till att de 
får mer uppdrag från nöjda befintliga kunder. Potentiella kunder som är intresserade av 
Proffice tjänster kan förvärvas som nya kunder vilket kommer att innebära mer 
arbetsmöjligheter i form av nya uppdrag. Mer uppdrag från nya företag leder till att 
valmöjligheten för de befintliga konsulterna gällande val och åtagande av uppdrag ökar. 
Detta kommer i sin tur att kräva mer konsulter för att kunna fylla de nya uppdragen. 
Vilket kan leda till att nya konsulter kan attraheras men även att de befintliga kan behållas 
med tanke på att utbudet av uppdrag ökar.  
 
Det är viktigt att Proffice tar tillvara på de konsultansvarigas förbättringsförslag och vad 
det är som kan effektivisera de konsultansvarigas arbete. Det vi i utredningen kommit 
fram till är att genom effektivisering av de olika administrativa systemen kan tid frigöras 
som de istället kan spenderas med kunder och konsulter. Eftersom de konsultansvariga 
inte kan bortprioritera kunderna och konsulterna leder det till en frustration hos de 
konsultansvariga vilket gör att de upplever att de aldrig hinner med sina uppgifter under 



42 

 

dagen. Även mer kontinuerlig uppföljning från chefen skulle fungera motiverande för de 
konsultansvariga. Vägledning vid behov och att bra prestationer lyfts fram samt att 
uppskattning visas för det arbete som de utför är även av vikt att beakta. Skulle Proffice 
ta tillvara på dessa punkter skulle de konsultansvariga uppleva en högre motivation och 
känna mer uppskattning i deras vardagliga arbete. Därigenom kan den tiden som frigörs 
istället spenderas på den främsta prioriteringen inom företaget nämligen kunder och 
konsulter. Uppfylls detta så kan rollen som konsultansvarig effektiviseras och kan även 
leda till att Proffice pågående projektet ”Attrahera och behålla konsulter” underlättas.  
 

Sammantaget innebär denna effektivisering även att de får mer tid över till konsulterna 
som är Proffice viktigaste resurs och därför är viktiga att vara måna om och att de ges tid.  
En del av den tid som kan frigöras bör således även läggas på konsulterna, det är de som 
utgör det slutgiltiga värdet för kunden då de utför den utlovade tjänsten och således kan 
ses som sanningens ögonblick. Den tid som spenderas med konsulterna kommer 
troligtvis att bidra till att konsulterna känner ett ökat stöd från de konsultansvariga och 
därmed även blir mer engagerade och motiverade till att utföra ett bra arbete för 
Proffice. Att konsulterna upplever att de konsultansvariga har tid och är engagerade kan 
bidra till att de väljer att stanna hos Proffice en längre tid vilket gynnar dem och även 
minskar konsultavhoppen. För att de konsultansvariga ska kunna erbjuda mer stöd till 
konsulterna måste först och främst mer tid frigöras men dessutom även att de 
konsultansvariga känner ett stöd från sin chef och känner sig trygg i sitt arbete. Ett ökat 
stöd från chefen kan ske genom att öka tillgängligheten så att chefen kan erbjuda mer 
vägledning och hjälpa de konsultansvariga att effektivisera sitt arbete. 
 
Denna utredning har fokuserat på vad som kan effektivisera de konsultansvarigas arbete. 
Den kunskap som finns inom en organisation är A och O för att kunna verka 
framgångsrikt.  Det kan finnas en otrolig mängd kunskap i en organisation men som 
ignoreras och åsidosätts då inte den verkliga betydelsen av denna riktigt inses. Kunskap 
handlar även om förmågan att omsätta kunskap till verklig handling och att agera på 
riktigt. Sker inte ett agerande efter den kunskapen som finns är det som att kasta den i 
sjön. All sorts form av kunskap som kan vara till nytta och gynna Proffice bör därför tas på 
stort allvar.  

 

Härmed tackar vi för denna gång och önskar 
Proffice lycka till med projektet! 

 
 

 
 
 

8. Källförteckning 
 
Alvesson M & Svenningsson S (2007) Organisationer, ledning och processer 
Studenlitteratur: Studentlitteratur. 



43 

 

 
Andersson K & Karlsson J (2006) Ledning av uthyrd personal Linköpings Universitet. 
 
Arndt J & Friman A (1983) Intern marknadsföring, Malmö: Liber. 
 
Arnerup-Cooper B & Edvardsson B (1998) Tjänstemarknadsföring i teori och praktik.  
 
Bryman A (2002)  Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö, Liber Ekonomi. 
 
Christensen L, Engdahl N, Grääs C & Haglund L. (2001): Marknadsundersökning -  en 
handbok,  Lund: Studentlitteratur.  
 
Conell J & Burgess J (2006) The influence of precarious employment on career 
development, Australia :University of Newcastle. 
 
Eriksson S, Lindgren H & Nilsson N (2008) Kunskapens makt – makt över kunskapen 
Blekinge Tekniska Högskola. 
 
Grönroos C (1994) Service management- ledning strategi, marknadsföring i 
servicekonkurrens,  Göteborg: ISL Förlag. 
 
Herzberg F, Mausner B & Snyderman B (1959) The motivation to work, New Jersey: John 
Wiley & Sons. 
 
Jacobsen D I & Thorsvik J (2002) Hur moderna organisationer fungerar (andra upplagan), 
Lund: Studentlitteratur.  
 
Jones R G & George M Jr (2008) Contemporary Management, New York: Mcgraw-Hill 
Irwin.  
 
Kotler P. (2003) Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö- 80 begrepp som du behöver 
kunna, Sundbyberg: Pagina Förlags AB/Optimal förlag. 
 
 Mullins J L (2002)  Management and organisational behavior 6th edition. Great Britain: 
Financial Time. 
 
Parkes C  (2008) Feeling valued is the best motivation – Perks and pay incentives cannot 
beat feeling needed, Vol 16, no.3, Emerald group. 
 
Proffice Webbplats 2008 [Elektronisk]   
Tillgänglig 2008-11-02 
URL: http://www.proffice.se/Proffice_pa_3_minuter.asp 

Proffice Broschyr (2008)”Att hyra ska gå snabbt och enkelt” 
 
Porter W L, Bigley A G & Steers M R  (2003) Motivation and Work behavior New York:  
Mcgraw-Hill. 



44 

 

 
Strömberg S (2005) Det beror på… - Ett bemanningsföretags arbete med socialt stöd till 
sina uthyrda medarbetare, Karlstads Universitet. 
 
Zimmerman M & Jörnesten R (2008) Inter  marknadsföring – en studie om hur Proffice 
motiverar sina konsulter, Mälardalens Högskola ,Västerås. 
 
Referenser 
Holgersson M & Rydström H(2005) Arbetstillfredställelse och personlighet; Har människors 
personlighet någon betydelse för vad som får dem att trivas på arbetet? Högskolan 
Kristianstad . 
 
Isaksson K & Bellaagh K (1999) Vem stöttar Nisse? – socialt stöd bland uthyrd personal 
Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 5, nr 4. 
 
Isaksson K & Bellaagh K (1999) Anställda uthyrningsföretag– vilka trivs och vilka vill sluta? 
Arbetslivsinstitutet & författarna, Arbetslivsinstitutet. 
 
Isaksson K & Bellaagh K (2005)  Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt – 
förändrade relationer på arbetsplatserna, Arbetslivsinstitutet & författare. 
 
Mårtensson M & Tåhlin A (2007) ”Man måste stötta hela tiden” – en kvalitativ studie om 
socialtstöd i bemanningsbranschen, Karlstads Universitet. 
 
Olofsdotter G (2003) Bemanningsföretag – en möjlighet för vem? Arbetslivsinstitutet. 
 
Silvestro R (2002). Dispelling the modern myth – Employee satisfaction and loyalty 
drive service profitability. Operations Management Group, Warwick Business School, 
University of Warwick, Coventry, England. 
 
Werner S (2008) Hur kan Proffice stärka sitt arbetsgivarvarumärke och behålla attraktiva 
konsulter? Stockholm. 
 
 
Intervjuer  
Pia Karlsson 2008-11-07 
Försäljningschef Regionmitt Proffice.



 

 

 
Bilaga 1: 
Företagspresentation 

 
Proffice är ett bemanningsföretag som arbetar med rekrytering och uthyrning av 
personal för att lösa företags personalproblem. Proffice har funnits i branschen sedan 
1960 och har idag cirka 12 000 medarbetare.  Med sina över 100 kontor på de flesta orter i 
Norden är de ett av de ledande företagen inom bemanning. Proffice vision är att vara det 
mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden och vill vara det produktledande 
företaget då de vill vara allra först med de bästa produkterna. Proffice affärsidé är att 
med deras kunskap och engagemang hjälpa företag med lösningar på bemanningsfrågor 
på ett effektivt sätt. Mod, handlingsfrihet, närhet och driv är fyra kännetecknande ord 
som Proffice strävar efter att uppnå i det vardagliga arbetet. I Sverige finns Proffice på 23 
orter och har ett flertal olika affärsområden som de rekryterar personal inom såsom 
exempelvis: Proffice Care, Proffice Aviation, Proffice Media, Proffice Ekonomi, Kundservice 
och administration, Key Account och Industri och Logistik (Proffice 2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: 
E-post till personliga intervjuer 
 
Hej,  

Vi är två stycken studenter som läser vår sista termin på Mälardalens Högskola. Vi läser 
det internationella marknadsföringsprogrammet och skriver nu vår D-uppsats i 
företagsekonomi. Vi håller på och jobbar med det pågående projektet ”Attrahera och 
behålla konsulter” för Proffice och våra uppdragsgivare är Åsa Hofvander och Caroline 
Björck som vi även har fått denna kontaktinformation ifrån.  

Då ledningen saknar kunskap om vad som händer i verkligheten gällande de 
konsultansvarigas processcykel ska vi beskriva och utvärdera faktorer i denna för att 
kunna identifiera problem. Vi ska sätta oss in i de konsultansvarigas vardagliga arbete 
angående affärsområdena Kundservice och administration, Industri och logistik samt Key 
account enligt önskemål från uppdragsgivarna. 

 Vi tror att ni konsultansvariga sitter inne med mycket kunskap och åsikter samt idéer 
men att de kanske aldrig kommer fram riktigt. Med våra frågor vill vi få fram dessa tankar 
och denna värdefulla kunskap hos er 

Vi mailar givetvis frågorna i förväg så att ni får tid till att förbereda Er. Intervjun beräknas 
ta max en timme och är givetvis anonym. 

Vi vore väldigt tacksamma om Ni ville ställa upp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Marie och Dina 

  

Har ni några frågor om undersökningen så hör gärna av er! 

Kontaktuppgifter 

Marie 073-9750168  

Dina 070-4804894 

 

 
 
 



 

 

 

Bilaga 3: 
Intervjustödsguide  
 
Allmänt 
Berätta om dina arbetsuppgifter? 
Berätta om hur ditt arbete går till från behovsanalys till uppdragsslut. 
Vad är det som gör att du kan göra ditt arbete på ett bra sätt? 
Är du motiverad i ditt arbete? 
Vad är det som gör att du blir motiverad till att göra ett bra jobb? 
Finns det något som du inte gör idag som du skulle vilja göra?  
Vad är du inte nöjd med? 
Finns det något som du vill förbättra? 
Hur stor handlingsfrihet har du i ditt arbete? (riktlinjer – fria händer?) 
 
Kunskap 
Hur förmedlar du information till dina konsulter? 
Hur stor del av din arbetstid går åt till att utbilda dina konsulter? 
Skulle du vilja ha mer tid att utbilda dina konsulter? Om ja, i så fall hur? 
Berätta om hur du gör när utbildar dina konsulter? 
Hur får du den kunskap som du behöver för att kunna sköta ditt jobb som 
konsultansvarig? 
Vad är du inte nöjd med när det gäller vad du får göra när du stöttar dina konsulter? 
Finns det något som du vill förbättra när det gäller utbildning/kunskap? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Belöning arbetsförmåner 
Hur belönar du dina konsulter? 
Hur blir du belönad? 
Om du har förmedlat en bra konsult till en kund hur uppskattar Proffice dig då? 
Känner du att din lön motsvarar det arbete du utför? (Är du nöjd med belöningen?) 
Vad har du för arbetsförmåner? Önskar du något mer? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Ledarskap 
Hur leder du dina konsulter? 
Hur stor del av din arbetstid går åt till att leda konsulterna? 
Finns det något som du inte gör idag som du skulle vilja göra?  
Vad är du nöjd respektive inte nöjd med?(ledarskap) 
Finns det något som du vill förbättra? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Stöd 
Hur gör du när du stöttar dina konsulter? 
Hur stor del av din arbetstid går åt till att stötta dina konsulter? 
Finns det något som du inte gör idag som du skulle vilja göra?  
Vad är du nöjd respektive inte nöjd med? 



 

 

Finns det något som du vill förbättra när det gäller hur du stöttar dina konsulter? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Samarbete   
Hur ser samarbetet ut mellan dig och konsulterna? 
Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan dig och konsulterna? 
Hur ser samarbetet ut mellan dig och Proffice? 
Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan dig och Proffice? 
Hur ser samarbetet ut mellan dig och kunderna? 
Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan dig och kunderna? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Feedback 
Är du nöjd med den feedback du får från konsulter/Proffice/kunder 
Känner du att blir uppskattad för det arbete du gör? 
Hur ger du feedback till dina konsulter? 
Hur tar du emot feedback?  
Hur reagerar du på positiv/negativ feedback? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Förväntningar 
Har du kunskap om vilka förväntningar som ställs på dig? 
Vilka förväntningar ställs på dig? 
Hur informerar du dina konsulter om vilka förväntningar som ställs på dem? 
Hur informerar du kunderna om vilka förväntningar som ställs på dem, angående 
konsulter? 
Känner du att du kan uppfylla dem förväntningarna som Proffice/kunder/konsulter har på 
dig? 
Tycker du att ditt jobb uppfyller dina förväntningar?  
På vilket sätt uppfyller Proffice dina förväntningar? 
Har du någon gång upplevt att de förväntningar du hade inte uppfylldes och du blev 
besviken? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 
Förtroende 
Känner du att Proffice har förtroende för dig och ditt arbete? 
Hur viktigt är det för dig att Proffices känner förtroende för dig? 
Har du förtroende till Proffice som företag? 
Hur visar du att du har förtroende för dina konsulter? 
Hur gör du för att få dina konsulters förtroende? 
Hur är förtroendet mellan anställda inom företaget? 
Känner du att dina medarbetare/Proffice/kunder/konsulter har förtroende för dig och det 
jobb du utför? Hur? 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 
 

 
 



 

 

Bilaga 4: Utredningsmodell 
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Handlingsplan 
 
 

Här har vi valt att nämna det som är praktiskt genomförbart för Proffice 
att implementera i sin organisation i en handlingsplan. Handlingsplanen 

baseras till stor del på de konsultansvarigas egna åsikter och 
förbättringsförslag.  Målet med handlingsplanen är att effektivisera de 
konsultansvarigas arbete så att konsulternas behov kan tillmötesgås.  

Genom att ta del av denna handlingsplan kan projektet ”Attrahera och 
behålla konsulter” underlättas.  

 
 

  

Bilaga 5: Handlingsplan  
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Attrahera och behålla 
konsulter 

 
Proffice arbetar nu med ett pågående projekt som handlar 
om hur de ska kunna attrahera och behålla sina konsulter. 
Proffice har problem med en sviktande kontinuitet i 
företaget vilket innebär att deras konsulter väljer att avsluta 
sin karriär på ett tidigt stadium. Tidigare undersökningar 
som Proffice har genomfört visar att den mest avgörande 
anledningen till detta är att stödet mellan konsulterna och 
dess konsultansvariga brister. Ledningen har idag kunskap 
om vilken betydande roll den konsultansvariga har för 
konsulterna och dess arbetsrutiner men det de saknar 
kunskap om är om hur den konsultansvarigas vardagliga 
arbete ser ut i verkligheten.  

 
Vi har fått i uppdrag av Proffice att hjälpa de med en del av 
detta projekt vilket innebär att vi kommer att se 
undersökningen ur ett ledningsperspektiv. Tidigare 
undersökningar har enbart skett ur konsultens synvinkel 
och därför har vi fått i uppdrag att se projektet ur 
perspektivet konsultansvarig. Då en effektivisering av de 
konsultansvarigas arbete på Proffice kan tänkas spela en 
roll vid attraherandet och behållandet av konsulterna. Vi ska 
titta närmare på de konsultansvarigas vardagliga arbete 
angående affärsområdena Kundservice och administration, 

Industri och logistik, Ekonomi samt Key Account enligt 
önskemål från uppdragsgivaren. 
 
Vi tror att de konsultansvariga sitter inne med mycket 
kunskap och åsikter samt idéer men att dessa kanske aldrig 
kommer fram riktigt. Med våra frågor vill vi få fram dessa 
tankar och denna värdefulla kunskap. Genom att vi får fram 
denna dolda information kan vi identifiera fel och brister 
som existerar i deras processcykel som det inte har funnits 
kunskap om innan. 

 
 
Mål 
 
Målet med handlingsplanen är att Proffice ska kunna ta del av 
utredningen på ett snabbt och smidigt sätt och som de kan 
använda för att effektivisera de konsultansvarigas arbete. Denna 
baseras på analysen och framhäver de konsultansvarigas egna 
åsikter och förbättringsförslag samt även egna tips när det 
handlar om att effektivisera de konsultansvarigas roll.  
 
Tanken bakom handlingsplanen är att de berörda i ledningen ska 
ta till sig denna värdefulla kunskap angående de 
konsultansvarigas åsikter och förbättringsförslag på ett enkelt 
och snabbt sätt. Handlingsplanen är tidseffektiv och den sparar 
tid genom att det mest relevanta av utredningen finns att ta del 
av i denna. Handlingsplanen fungerar således även som ett 
alternativ till att läsa hela utredningen.  
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Denna handlingsplan ska även så många konsultansvariga som  
möjligt läsa vilket kommer att uppfyllas genom att 
marknadsförning av denna kommer att ske på Proffice i slutet av 
januari. De resultat som framkommit kommer att redovisas för 
vår uppdragsgivare och även för Eva Hjelm chef för Business 
support på Proffice. Med detta finns förhoppningar om att 
Proffice tar till sig denna värdefulla kunskap som har tagits fram 
och gör en skillnad så att rollen som konsultansvarig kan 
effektiviseras.  
 
Målet med handlingsplanen är även att de förbättringsförslag 
som har lyfts fram i denna utredning ska implementeras i Proffice 
så att det pågående projektet ”Attrahera och behålla konsulter 
kan underlättas.  
 
 

Denna handlingsplan ger verklig och värdefull 
kunskap som nya beslut kan grundas på! 

 
 
 

Vad har vi gjort? 
Faktorer i de konsultansvarigas processcykel har beskrivits 
och utvärderats för att kunna identifiera vilka faktorer som 
kan påverka när det gäller att effektivisera deras arbete. För 
att få reda på de konsultansvarigas syn på deras arbete och 
deras förbättringsförslag har vi genomfört personliga 
intervjuer med dessa.  Målet med utredningen har även 
varit att Proffice ska få en mer sanningsenlig bild av 
verkligheten än den som finns idag gällande vad som 

motiverar och vad som leder till att den konsultansvariga 
upplever arbetstillfredställelse i sin processcykel. 
 
Utredningen kommer således att fungera som ett 
kunskapsunderlag för Proffice som de kan ta del av och 
fatta avgörande beslut utifrån. Denna handlingsplan 
innehåller konkreta och inspirerande förbättringsförslag 
som Proffice kan ha nytta av. Denna ska fungera som ett 
delmål i att lyckas bekämpa den sviktande kontinuiteten i 
företaget ur ett långsiktigt perspektiv. Denna handlingsplan 
ska leda till att de konsultansvarigas roll kan effektiviseras 
och således bidra till ett underlättande för Proffice 
pågående projekt ”Attrahera och behålla konsulter”.  
 
 
 Syftet har varit att utreda hur de konsultansvarigas  

arbetsprocess kan effektiviseras för att tillmötesgå  
Konsulternas behov. 

 

 

Uppdragsgivare 

Proffice 
Åsa Hofvander, VD-assistent  
Caroline Björck, projektledare för marknad 
 

 
Deadline  

31 januari, 2009 
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Faktorer som kan 
effektivisera de 

konsultansvarigas 
arbete 

 
 
 
De konsultansvarigas distansledarskap innebär att vara 
extra uppmärksam på vad de anställda har för åsikter 
eftersom kontakten inte är lika befintlig. Denna utredning 
har fokuserat på vad som motiverar de konsultansvariga till 
att göra ett bra arbete. Den kunskap som finns inom en 
organisation är A och O för att kunna verka framgångsrikt.  
Det kan finnas en otrolig mängd kunskap i en organisation 
men som ignoreras och åsidosätts då inte den verkliga 
betydelsen av denna riktigt inses. Under den idag rådande 
hårda konkurrenssituationen kan det tänkas vara alltmer 
betydelsefullt för Proffice att de inser betydelsen av denna 
kunskap som de konsultansvariga faktiskt har förmedlat till 
oss under denna utredning. Kunskap handlar även om 
förmågan att omsätta kunskap till verklig handling och att 
agera på riktigt. Sker inte ett agerande efter den kunskapen 

som finns är det som att kasta den i sjön. All sorts form av 
kunskap som kan vara till nytta och gynna organisationen 
bör därför tas på stort allvar.  
 
 Vi har i denna utredning tagit fram viktig kunskap som de 
konsultansvariga själva besitter gällande vad som kan 
effektivisera deras arbete. Då Proffice befinner sig på en 

konkurrensutsatt marknad och det råder ett 
starkt konkurrensläge inom 
bemanningsbranschen är det ytterst viktigt 
att de konsultansvariga trivs på Proffice för 
att kunna prestera bra arbetsmässigt som är 

en förutsättning för att kunna verka framgångsrikt. Teorin 
och tidigare undersökningar visar även att det är av vikt att 
de konsultansvariga trivs för att kunna agera prestigelöst.  
 
Konsulterna är de som utför uppdraget och uppfyller det 
slutgiltiga värdet för kunden i processcykeln. De är även de 
som presenterar Proffice ansikte utåt och de måste kunna 
förmedla en positiv bild av företaget. Om den 
konsultansvariga brister i sin motivation drabbas 
arbetseffektiviteten och det är svårt för denne att kunna 
motivera dess konsulter. En ickemotiverad konsultansvarig 
kan därför ha en negativ påverkan när det gäller att behålla 
befintliga konsulter samt att attrahera nya konsulter. 
 
Därmed är det ytterst viktigt att Proffice tar tillvara på de 
konsultansvarigas förbättringsförslag och vad det är som 
kan effektivisera deras arbete. Det vi i utredningen kommit 
fram till är att genom en effektivisering av de olika 

Ledarskap

Kunskap

Samarbete

Stöd

Förtroende 

Förväntningar 
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administrativa systemen kan tid frigöras som de istället kan 
spendera med kunder och konsulter. Eftersom de 
konsultansvariga inte kan bortprioritera kunderna och 
konsulterna leder det till en frustration hos de 
konsultansvariga vilket gör att de upplever att de aldrig 
hinner med sina uppgifter under dagen. Även mer 
kontinuerlig uppföljning från chefen skulle leda till att en 
arbetseffektivisering kan ske. Vägledning vid behov och att 
bra prestationer lyfts fram samt att uppskattning visas för 
det arbete som de utför är även av vikt att beakta.  
 
Om Proffice tar tillvara på dessa punkter kan tid frigöras 
som istället kan spenderas på den främsta prioriteringen 
inom företaget nämligen kunder och konsulter. Uppfylls 
detta så kan det även leda till att Proffice pågående 
projektet ”Attrahera och behålla konsulter” underlättas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hur kan de konsultansvarigas arbetsprocess 
effektiviseras för att tillmötesgå 

konsulternas behov? 

 
Tydlighet!  
En frånvarande chef kan ändå vara närvarande! Att strama upp 
processerna och ge tydligare riktlinjer var något som önskades av 
de konsultansvariga och är även något som är praktiskt 
genomförbart för Proffice. Detta skulle underlätta för de 
nyanställda men även för andra som arbetat en längre tid. 
Tydligare riktlinjer kan leda till att minska förvirring men även att 
arbetet skulle fungera mer effektivt då de konsultansvariga inte 
skulle behöva lägga tid på att fundera på hur de ska bemöta och 
lösa ett problem på ett effektivt sätt. 
 

Tydligare riktlinjer! 
Eftersom handlingsfrihet kan leda till att anställda tar ett större 
ansvar men att det även kan leda till att ett mindre ansvar tas är 
tydligare riktlinjer inom Proffice att föredra för att kunna 
effektivisera den konsultansvarigas roll. Dock ska dessa inte leda 
till att arbetet blir för uppstramat så att ledordet handlingsfrihet 
förlorar sin innebörd. Detta ska dock inte heller inverka negativt 
på ledordets bekostnad som Proffice idag är unik med att erbjuda 
sina medarbetare utan ska självklart behållas. Tydligare riktlinjer 
gällande de konsultansvarigas processcykel behöver dock inte 
innebära att handlingsfriheten försvinner utan snarare att de 
olika faserna i processcykeln effektiviseras.  
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Jag bedömer att man får väldigt mycket handlingsfrihet, 
nästan på gränsen till för mycket 

 
 
 
 

 

Mer lättillgänglig information sparar tid! 
Informationen som sker genom intranätet behöver en bättre 
struktur samt vara mer lättillgänglig så att de konsultansvariga 
snabbt kan få tag på den informationen som de behöver.  Det nya 
intranätet ska innebära enklare sökvägar till just den specifika 
informationen som söks.  En fördel med detta är att det skulle 
leda till en ökad säkerhet hos de konsultansvariga. Här finns 
mycket tid att spara som leder till att arbetet i processcykeln kan 
effektiviseras.   

 
Se över antal möten! 
… och om de kan effektiviseras? Konsultansvariga skulle 

kunna ges möjlighet till att välja de möten som är av vikt att 
delta vid efter dess egna personliga behov. Här rinner mycket 
värdefull tid iväg som skulle kunna spenderas bättre och på 
så sätt effektivisera den konsultansvariges roll.  Kan alla de 
möten som innebär lite ”tidstjuvar” från de 

konsultansvarigas tid effektiviseras kan det att leda till att de får 
mer tid över till merförsäljning till befintliga kunder istället samt 
även mer tid till att skaffa nya kunder vilket gynnar Proffice. Detta 
kan i sin tur leda till en ökad lönsamhet som därför på ett 
fördelaktigt sätt bör effektiviseras. Visserligen kan inte mötena 
helt förkastas och dess vikt får absolut inte glömmas bort men 
dess antal och dess relevans för respektive konsultansvarig kan 
med fördel ses över. Den tid och pengar som läggs på att ha 
möten kan istället omvandlas till att vidareutbilda och 
vidareutveckla de konsultansvariga genom kurser och 
utbildningar. 

 
Mer kurser och utbildningar! 
Tiden som går åt till möten skulle istället kunna fördelas på kurser 
och utbildningar då det är relevant att de konsultansvariga på 
Proffice ständigt utbildas och utvecklas samt att de aktivt deltar i 
utbildningsprogram då det kan leda till att de konsultansvarigas 
kunskaper och attityder påverkas. Den interna utbildningen inom 
Proffice kan uppfylla att de konsultansvarigas 
kvalitetsmedvetande ökar och således även deras motivation till 
att göra ett bra arbete. Om Proffice skulle investera mer i 
utbildningar kan det leda till att de konsultansvariga uppfattar 

det som att det gynnar deras personliga utveckling och 
deras personliga arbetstillfredställelse. Det kan till stor 
del bero på att dagens generation förväntar sig mer av 

arbetsgivaren än bara lönedelen, de strävar även efter 
personlig utveckling och ställer större krav på sin 
arbetsgivare än vad som gjorts tidigare. Därmed 
behöver inte alltid en löneförhöjning eller andra 

“ 
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materiella förmåner som kostar mycket för företaget vara det 
som leder ökad arbetstillfredställelse. Investeringar i personalen 
kan leda till att deras personliga utveckling ökar samt även bidra 
till en förhöjd självkänsla vilket i enlighet med teorin kan leda till 
ökad arbetstillfredställelse och ökad motivation. De 
konsultansvariga nämnde även att de skulle uppleva att deras 
nedlagda engagemang motsvarade lönen om de fick gå på mer 
kurser och utbildningar. Kurser och utbildningar leder även till att 
arbetet kan effektiviseras.  

 
Bättre uppföljning!   
Uppföljning på de gemensamma målen som konsultansvariga och 
chefen sätter upp följs upp på andra sätt jämfört med det 
traditionella sättet och kan ske genom uppföljningssamtal, e-post 
och telefonsamtal. De konsultansvariga får idag uppföljning på 
sina avslutade uppdrag men de måste själva söka efter den 
informationen. Om de istället fick denna information automatiskt 
skulle deras vardagliga arbete kunna effektiviseras.  
 
En bättre uppföljning efter utförda och avslutade uppdrag 
behövs således då det ger både chefen och den konsultansvariga 
möjligheten till att utvärdera och kartlägga vad som gick bra 
respektive dåligt. Tiden som läggs ner på att ha dessa 
uppföljningssamtal bör inte förringas utan verkligen tas tillvara 
på. En tydligare uppföljning där även feedback ges på deras 
ledarskap är således att rekommendera då det kan öka 
arbetseffektiviteten.  
 

 
Ta tillvara på kunskapen och lär av 
misstagen!   
Vid avslutade uppdrag som har lyckats mindre framgångsrikt kan 
detta även denna kunskap tas tillvara på för att undvika att 
liknande misstag görs i framtiden. Dessa kan implementeras i 
Proffice organisation genom att informera samtliga 
konsultansvariga om detta och de som känner sig berörda kan ta 
del av den informationen. Självklart ska det ske på ett 
motiverande sätt så att de tar åt sig av denna information och 
självklart ska inga personer hängas ut på ett likadant sätt som vid 
bra prestationer. Det kommer att ha en direkt negativ påverkan 
på dennes motivation och bör därför undvikas. Men det är ändå 
viktigt att ta lärdom av varandras begångna misstag för att kunna 
undvika dessa i framtiden och för att kunna arbeta mer effektivt i 
framtiden.  
 

Grunda beslut på verklig kunskap! 
…och omsätt i verklig handling! Chansen att lära sig av gångna 
misstag för att undvika liknande i framtiden ges vid de 
uppföljningssamtal som sker efter uppdragsslut och detta är ett 
ypperligt tillfälle för att kunna arbeta mer effektivt. De beslut 
som fattas på denna information som uppkommer vid dessa 
tillfällen måste dock grundas på verklig kunskap och inte på 
enbart antaganden.  
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Lyft fram och uppmuntra bra 
prestationer!  
Ett framgångsrikt avslutat uppdrag kan med fördel lyftas fram i 
organisationen vilket kan leda till att den konsultansvariga känner 
sig sedd, uppmärksammad och respekterad för det arbete som 
den har utfört vilket kan ha en positiv inverkan på dennes 
motivation. Genom att lyfta fram och uppmuntra bra prestationer 
får de bekräftelse på deras arbetsprestation och även deras 
behov av självförverkligande stärks vilket kan ha en positiv 
påverkan på hur effektivt de arbetar.  

 
Uppskattning!  
Alla individer söker mer eller mindre bekräftelse på det arbete 
som de utför för att kunna vidareutvecklas. Att alla 
konsultansvariga hade en önskan om detta kan tyda på att de 
känner en avsaknad av detta i dagens läge, vilket bör beaktas. Har 
avsaknaden av detta en inverkan på hur pass motiverat och 
effektivt denne arbetar är det viktigt att införa det i 
organisationen.  
 
Proffice kan även visa sin uppskattning i form av små belöningar 
såsom biobiljetter, en tårta eller med andra små enkla medel 
uppmärksamma de konsultansvarigas arbete när de har arbetat 
övertid eller haft en stor arbetsbelastning under en längre period. 
Detta kan leda till att de känner sig mer 
uppskattade och det kan betyda mycket att 
bara bli uppmärksammad för sitt nedlagda 
engagemang. Att aldrig bli sedd och 

uppmärksammad för det arbete som utförts med ett stort 
engagemang kan leda till att de inte känner sig uppskattade och 
därigenom kan eventuellt tvivel på den egna arbetsförmågan 
komma att uppstå. Detta är naturligtvis inte en fördelaktig eller 
önskvärd händelse när det gäller att effektivisera arbetet i 
processcykeln.  
 
 
 
 
 

 För mig är det viktigt att jag känner att jag gör mitt 
bästa. Men det är klart att man kanske gör det med större 

glädje om man får uppskattning. 
 
 
 
Kontinuerligt beröm och uppmärksamhet för det arbete som 
utförs är viktigt. Alla konsultansvariga nämnde i intervjuerna att  
de i sitt arbete aldrig blir riktigt färdiga utan kan alltid prestera 
mer såsom att fler möten bokas in, ökad merförsäljning och att 
hinna med att träffa fler konsulter. De nämnde även det faktum 
att de alltid arbetar under tidspress vilket kan fungera 
motiverande till en viss grad. Lite stress är positivt när det gäller 
att prestera men går det över gränsen och stressen blir alltför 
stor får det en direkt motsatt verkan och innebär istället en 
ineffektivitet. Därför rekommenderas de konsultansvariga att de 
håller koll på varandra och ser till så att ingen konsultansvarig 
sätter sig i den situationen utan i så fall stoppar det i tid.  Det kan 
inte betonas tillräckligt att det verkligen är av stor betydelse att 



9 

 

de får höra att de utför ett bra arbete och att de bidrar till 
organisationens framgång. Genom att få höra detta kan de känna 
sig betydelsefulla för företaget och att de bidrar och utför något 
som spelar en roll. En anställd kan även känna sig tillfredställd av 
fenomenet att de utför och är delaktiga i ett viktigt arbete. Detta 
behöver återigen inte innebära speciellt stora satsningar eller 
kostnader utan kan i vissa fall räcka med en klapp på axeln och en 
motiverande kommentar. De ges då bekräftelse på det arbete 
som de utför och kan vissa gånger mycket väl vara motiverande 
nog för att kunna känna arbetstillfredställelse. 
Arbetstillfredsställelse kan öka arbetseffektiviteten.  
 
 

Uppmuntra varandra! 

Genom det förekommande distansledarskapet mellan den 
konsultansvarige och chefen kan detta vara svårt men 
uppmuntran kan även komma från andra håll. Uppmuntran kan 
komma från dess konsulter och kunder men även från sina 
medarbetare. Självklart ligger det även ett personligt ansvar i 
rollen som konsultansvarig att motivera och uppmuntra sig själv 
men kan dock även behövas från andra håll ibland.  Genom att 
medarbetarna informeras om hur viktigt det är att motivera och 
uppmuntra varandra kan det leda till att motivationen ökar och 
att deras arbete effektiviseras eftersom en anställd jobbar mer 
effektivt när denne känner sig tillfreds och tycker att det är kul att 
gå till arbetet. De konsultansvariga bör även ta ett eget ansvar 

gällande hur de vill att deras medarbetare ska uppfatta dem och 
föregå med ett gott exempel för att fungera inspirerande. 
Distansledarskapet kräver att den konsultansvariga ska vara 
väldigt självgående och ta egna initiativ men behöver således inte 
innebära att det ska bli på bekostnad av den motivation och 
uppskattning som de behöver.  

 
Bättre relationer!  
Vid detta förekommande distansledarskap är det viktigt att de 
konsultansvariga och cheferna skapar goda relationer till 
varandra vilket ställer stora krav på en väl fungerande 
kommunikation. Ett distansledarskap behöver nödvändigtvis inte 
innebära en sämre kommunikation utan kan fungera på ett lika 
väl fungerande sätt genom telefon och e-post som verkliga 
möten. Dessa kommunikationssätt är även väldigt tidseffektiva.  
Relationerna mellan den konsultansvariga och chefen har 
betydelse för vilka relationer den konsultansvariga kan ha till sina 
konsulter så detta fenomen är ytterst viktigt att beakta gällande 
projektet attrahera och behålla konsulter. Är denna relation dålig 
kan relationen som den konsultansvariga har till sina konsulter 
komma att påverkas negativt och främjar inte en 
arbetseffektivisering.  
 

Omorganisera arbetsfördelningen!  
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Större valmöjlighet gällande de konsultansvarigas 
arbetsfördelning kan vara ett moment att beakta 
gällande att kunna effektivisera den 
konsultansvarigas roll. Genom att koncentrera 
personer inom de områden som de är bra på och 
som de upplever som kul och stimulerande kan 
motivationen höjas då de kommer att trivas bättre 
med sitt arbete. Alla är olika individer med olika 
egenskaper vilket innebär att en del tycker att det är 
roligt att vara ute hos företag och merförsälja och 
jaga nya kunder medan andra trivs bättre med att ta 
hand om konsulterna.  
 
För att låta de konsultansvariga specialisera sig inom 
vissa områden krävs det att chefen har stort 
förtroende för dem och kan lita på att denne 
kommer att utföra arbetet utifrån de förväntningar 
som denne har på sig. Att välja ut en konsultansvarig som 
ansvarig för att enbart ha som uppgift att bearbeta marknaden 
och fokuserar på att skaffa nya kunder skulle således 
rekommenderas så det skulle öka arbetseffektiviteten.  

 
Anställ säljare som enbart fokuserar på 
att skaffa nya kunder! 
Då stödet är den vanligaste anledningen till att konsulterna väljer 
att sluta kan det tänkas att ursprungskällan till detta problem är 
att den konsultansvariga faktiskt inte hinner med att stötta dem, 
vilket vår utredning har visat. Viljan finns då de konsultansvariga 

uppenbarligen vill kunna lägga mer tid på sina konsulter. Att vilja 
göra något men att uppleva att det inte finns tid kan leda till att 
arbetet kan upplevas som ickemotiverande. Genom att uppfylla 
att mer tid kan läggas på konsulterna kan den sviktande 
kontinuiteten med att konsulterna väljer att slutar tidigt 
möjligtvis förhindras. För att detta ska kunna uppfyllas måste 
dock först innebära att de konsultansvarigas arbete i 
processcykeln och främst de system som de arbetar i 
effektiviseras.   
 

Frigör tid! 

Om de konsultansvariga frigörs mer tid kan de även spendera 
mer av sin tid på att attrahera nya kunder och nya uppdrag men 
även behålla befintliga kunder. Förslagsvis kan denna del med att 
bearbeta marknaden koncentreras till en person vilket då blir mer 
effektivt och som även leder till att de frigörs mer tid till att stötta 
sina konsulter. Att de olika processerna renodlas är således något 
som rekommenderas. Vi tror att Proffice på detta sätt kan bli en 
mer attraktiv arbetsförmedlare vilket kan leda till de att får mer 
uppdrag från nöjda kunder men även nya kunder som är 
intresserade av Proffice tjänster. Mer uppdrag från nya företag 
kommer att leda till att valmöjligheten för konsulterna blir större 
och det kommer även att kräva mer konsulter för att kunna 
matcha de nya uppdragen. Detta kan i sin tur leda till att nya 
konsulter kan attraheras men även att de befintliga kan behållas.   
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 Rollen är ju bred och man ska klara av mycket, men man 
känner att man kan får in mer uppdrag om man frigjordes 

tid från administrationen 

 
Bättre lönehanteringssytem! 
Om möjligt kan lönehanteringen istället tas över av 
personalavdelningen och på så sätt sköta det inom 
organisationen istället vilket är mer tidseffektivt. Då 
personalavdelningen dock är underbemannade i dagens läge 
krävs det att mer personal anställs för att detta ska kunna vara 
praktiskt genomförbart. Detta kan frigöra den onödiga tid som 
de konsultansvariga idag lägger ner på administrationen. 
Eventuellt är det omöjligt att göra så stora förändringar på kort 
tid och eventuellt måste de konsultansvariga alltid finna sig i att 
administration ingår i arbetet men systemen måste då förbättras 
så att de kan arbeta mer effektivt.   
 
Mer personal till HR-avdelningen behövs även anställas då 
arbetet som konsultansvarig innebär att frågor som snabbt 
behöver besvaras dyker upp i det vardagliga arbetet . 
 
 
 

Det är framförallt en tidstjuv och det har  
hänt att vi har tappat kunder för att vi inte har varit 

tillräckligt snabba 

 
 

Anställ administrativ personal!  
Kan systemen förbättras bidrar det till att rollen kan 
effektiviseras då just dessa upplevs som väldigt tidskrävande. Om 
detta inte är praktiskt genomförbart och dessa inte kan 
uppdateras, förnyas eller förbättras inom en snar framtid är 
alternativet att istället eller som en tillsvidare lösning på 
problemet att anställa personal som kan sköta det administrativa 
arbetet.  

 
Effektivisera Intranätet! 

Ett sätt att ta del av kunskap idag på Proffice sker genom 
Intranätet. Intranätet innehåller mycket bra och värdefull 
information men det är svårt att orientera sig i det så frågan är 
om det används på rätt sätt? Här kan dessa värdefulla resurser 
effektiviseras genom att de blir mer funktionsinriktade. Enklare 
sökvägar rekommenderas för att på ett snabbare sätt kunna 
komma åt den aktuella informationen som arbetssituationen 
kräver just då. Detta skulle innebära att den värdefulla kunskapen 
omvandlas då informationen i intranätet blir lättare att ta del av.  
Ett enklare intranät skulle främja arbetseffektiviteten.  

 

 
Rätt info till rätt person! 
Alla de mest förekommande frågor som ställs till cheferna och till 
personalavdelningen kan med fördel även sammanställas i ett 
system där informationen ska vara lättillgänglig. Likväl som de 
konsultansvariga arbetar efter att anställa rätt person på rätt 
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plats bör även Rätt info till rätt person framhävas som viktigt ur 
perspektivet att kunna effektivisera de konsultansvarigas arbete.  
 
 
 

Effektivisering handlar mycket om att 
 höja kompetensnivån   

 
 
Är detta inte genomförbart är ett alternativ att det sker en 
utbildning av hur de konsultansvariga snabbt kan orientera sig i 
intranätet. Denna utbildning kan vid en första tanke upplevas 
som tidskrävande och ineffektivt då det kommer att innebära att 
det går åt tid till att utbilda de konsultansvariga i att lätt orientera 
sig på Intranätet. Detta får dock igen vid senare tillfälle när de 
snabbt har lärt sig att hitta den viktiga specifika informationen 
vilket kan leda till att det vardagliga arbetet i den 
konsultansvarigas processcykel kan effektiviseras. Detta gäller 
samtliga konsultansvariga men främst de som nyanställs. Det är 
viktigt att de snabbt kommer in i hur intranätet fungerar för att 
kunna arbeta på ett effektivt sätt. Det kan även leda till en ökad 
säkerhet och trygghet i rollen som konsultansvarig. Således är 
detta moment väl investerad tid och pengar då det kommer att 
leda till framtida positiva fördelar.  
 
 
   
 
 

Få in alla värden! 
För att effektivisera de konsultansvarigas arbete i deras 
processcykel. 
 
 Emotionellt  
 Värderande 
 Informativt 
 Instrumentellt 

 
 

 
 
Till sist…                                     
Då stödet är den vanligaste anledningen till att konsulterna väljer 
att sluta sin karriär tidigt inom Proffice kan det tänkas att 
ursprungskällan till detta problem är att den konsultansvariga 
faktiskt inte hinner med att stötta dem, vilket även utredningen 
har visat. De flesta konsultansvariga nämnde att de arbetar i 
ineffektiva system vilket tar upp mycket av deras tid. På frågan 
vad de istället skulle ägna sin tid till var att de skulle vilja ha mer 
tid till att stötta sina konsulter. Att de vill stötta sina konsulter 
mer än de hinner i dagsläget beror på att just dessa system 
förhindrar detta. Viljan finns då de konsultansvariga 
uppenbarligen vill kunna lägga mer tid på sina konsulter. Att vilja 
göra något men att uppleva att tiden inte finns kan leda till att 
arbetet kan upplevas som ickemotiverande på lång sikt. Genom 
att konsultansvariga får mer tid att spendera med konsulterna 
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kan den höga personalomsättningen med att konsulterna väljer 
att slutar tidigt möjligtvis förhindras genom att de får mer stöd. 
För att uppfylla detta måste dock de konsultansvarigas arbete 
med de ineffektiva systemen förbättras.   
 
Om de konsultansvariga skulle frigöras mer tid från de ineffektiva 
systemen kan de även spendera mer av sin tid på att attrahera 
nya kunder och nya uppdrag men även behålla befintliga kunder. 
Förslagsvis kan denna del med att bearbeta marknaden 
koncentreras till en person vilket då blir mer effektivt och som 
även leder till att de frigörs mer tid till att stötta sina konsulter. 
Att de olika processerna renodlas är således något som 
rekommenderas.  
 
Proffice kan på detta sätt bli en mer attraktiv arbetsförmedlare 
vilket kan leda till att de får mer uppdrag från nöjda befintliga 
kunder. Potentiella kunder som är intresserade av Proffice 
tjänster kan förvärvas som nya kunder vilket kommer att 
innebära mer arbetsmöjligheter i form av nya uppdrag. Mer 
uppdrag från nya företag leder till att valmöjligheten för de 
befintliga konsulterna gällande val och åtagande av uppdrag 
ökar. Detta kommer i sin tur att kräva mer konsulter för att kunna 
fylla de nya uppdragen. Vilket kan leda till att nya konsulter kan 
attraheras men även att de befintliga kan behållas med tanke på 
att utbudet av uppdrag ökar.  
 
Det är viktigt att Proffice tar tillvara på de konsultansvarigas 
förbättringsförslag och vad det är som kan effektivisera de 
konsultansvarigas arbete. Det vi i utredningen kommit fram till är 
att genom effektivisering av de olika administrativa systemen kan 

tid frigöras som de istället kan spenderas med kunder och 
konsulter. Eftersom de konsultansvariga inte kan bortprioritera 
kunderna och konsulterna leder det till en frustration hos de 
konsultansvariga vilket gör att de upplever att de aldrig hinner 
med sina uppgifter under dagen. Även mer kontinuerlig 
uppföljning från chefen skulle fungera motiverande för de 
konsultansvariga. Vägledning vid behov och att bra prestationer 
lyfts fram samt att uppskattning visas för det arbete som de utför 
är även av vikt att beakta. Skulle Proffice ta tillvara på dessa 
punkter skulle de konsultansvariga uppleva en högre motivation 
och känna mer uppskattning i deras vardagliga arbete. 
Därigenom kan den tiden som frigörs istället spenderas på den 
främsta prioriteringen inom företaget nämligen kunder och 
konsulter. Uppfylls detta så kan rollen som konsultansvarig 
effektiviseras och kan även leda till att Proffice pågående 
projektet ”Attrahera och behålla konsulter” underlättas.  
 

Sammantaget innebär denna effektivisering även att de får mer 
tid över till konsulterna som är Proffice viktigaste resurs och 
därför är viktiga att vara måna om och att de ges tid.  En del av 
den tid som kan frigöras bör således även läggas på konsulterna, 
det är de som utgör det slutgiltiga värdet för kunden då de utför 
den utlovade tjänsten och således kan ses som sanningens 
ögonblick. Den tid som spenderas med konsulterna kommer 
troligtvis att bidra till att konsulterna känner ett ökat stöd från de 
konsultansvariga och därmed även blir mer engagerade och 
motiverade till att utföra ett bra arbete för Proffice. Att 
konsulterna upplever att de konsultansvariga har tid och är 
engagerade kan bidra till att de väljer att stanna hos Proffice en 
längre tid vilket gynnar de och även minskar konsultavhoppen. 
För att de konsultansvariga ska kunna erbjuda mer stöd till 
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konsulterna måste först och främst mer tid frigöras men 
dessutom även att de konsultansvariga känner ett stöd från sin 
chef och känner sig trygg i sitt arbete. Ett ökat stöd från chefen 
kan ske genom att öka tillgängligheten så att chefen kan erbjuda 
mer vägledning och hjälpa de konsultansvariga att effektivisera 
sitt arbete. 
 
Denna utredning har fokuserat på vad som kan effektivisera de 
konsultansvarigas arbete. Det handlar även om förmågan att 
omsätta kunskapen till verklig handling och att agera på riktigt. 
All sorts form av kunskap som kan vara till nytta och gynna 
Proffice bör därför tas på stort allvar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Checklista! 
 
 Tydlighet! 
 Tydligare riktlinjer! 
 Mer lättillgänglig information sparar tid! 
 Se över antal möten! 
 Mer kurser och utbildningar! 
 Bättre uppföljning!   
 Ta tillvara på kunskapen och lär av misstagen!   
 Grunda beslut på verklig kunskap! 
 Lyft fram och uppmuntra bra prestationer!  
 Uppskattning!  
 Uppmuntra varandra! 
 Bättre relationer!  
 Omorganisera arbetsfördelningen!  
 Anställ säljare som enbart fokuserar på att skaffa nya 

kunder! 
 Frigör tid! 
 Bättre lönehanteringssytem! 
 Anställ administrativ personal!  
 Effektivisera Intranätet! 
 Rätt info till rätt person! 
 Få in alla värden! 

 


