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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Organisation 15 HP, 2FE74E 
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, VT 15 
 
Titel: Ledarskap på distans – Konsultchefers distansledarskap under påverkan av ett dubbelt 
ledarskap i bemanningsbranschen 
Författare: Pernilla Levén och Sanne Nilsson 
Handledare: Olle Duhlin 
Examinator: Kjell Arvidsson 
 
 
 
Introduktion: Denna uppsats handlar om ledarskap och hur ledarskap bedrivs på distans. 
Studien fokuserar på det ledarskap som sker i bemanningsbranschen där konsultchefen leder 
bemanningskonsulter på distans. I det ledarskap som utövas finns även en påverkan utav en 
tredje part som går att finna i det kundföretag som hyr in konsulterna.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för det ledarskap som uppkommer och 
utövas i bemanningsbranschen och att identifiera de problem som kan uppstå när ledarskapet 
sker på distans. Vi vill också jämföra distansledarskapet med ett traditionellt ledarskap för att 
förstå på vilket sätt de skiljer sig i ledarskapets utövande. Slutligen är vårt syfte att få en 
inblick i hur ett distansledarskap i bemanningsbranschen påverkas när det även är en tredje 
part involverad. 
 
Metod: En fallstudie som behandlar ämnet distansledarskap i bemanningsbranschen med en 
abduktiv ansats där datainsamlingen har skett genom en kvalitativ metod. 
 
Slutsats: Eftersom konsultcheferna inte har möjlighet att träffa sina konsulter på en daglig 
basis skapas inte den goda relation som krävs för att upprätthålla en ömsesidig 
kommunikation och tillit som ett traditionellt ledarskap vanligtvis präglas av. 
 
Nyckelord: ledarskap, distans, distansledarskap, bemanningsbranschen, chef, konsultchef, 
konsult.  



 

Abstract 
 
Bachelor Thesis Business Administration III, Organisation 15 HP, 2FE74E 
School of Economics at Linneaus University of Kalmar, Spring 2015 
 
Title: Distance Leadership – Consultant managers’ leadership under the influence of a double 
leadership in the staffing industry 
Authors: Pernilla Levén and Sanne Nilsson 
Advisor: Olle Duhlin 
Examiner: Kjell Arvidsson 
 
 
 
Introduction: This thesis is about leadership and how leadership is practiced when managers 
have a distance to their followers. The study is focused on the leadership practiced in the 
staffing industry where a consultant manager leads consultants without a physical presence. 
The leadership is influenced by a third part that can be found in the customer company that 
hire the consultants. 
 
Purpose: The aim of this thesis is to gain understanding of the leadership that exists in the 
staffing industry. The purpose is also to identify the issues that may arise when the leadership 
is influenced by distance. We also want to compare distance leadership with traditional 
leadership to understand in what way they differ from each other. At last, our purpose is to get 
an overview about how distance leadership works in the staffing industry when a third part is 
involved.  
 
Method: This thesis is a case study that deals with the topic of distance leadership in the 
staffing industry with an abductive approach. The data collection has been done through a 
qualitative method. 
 
Conclusion: As consultant managers do not have the opportunity to meet with their 
consultants on a daily basis, they do not have the relationship that is required to maintain a 
mutual communication and trust as a traditional leadership usually is characterized by. 
 
Keywords: leadership, distance, distance leadership, staffing industry, management, 
consultant manager, consultant. 
  



 

Innehållsförteckning 
1	   1 Inledning ...................................................................................................... 1	  

	   Introduktion	  ....................................................................................................................................	  1	  1.1
	   Bakgrund	  ...........................................................................................................................................	  2	  1.2
	   Problemdiskussion	  ........................................................................................................................	  4	  1.3
	   Forskningsfrågor	  ............................................................................................................................	  7	  1.4
	   Syfte	  .....................................................................................................................................................	  7	  1.5
	   Avgränsningar	  .................................................................................................................................	  7	  1.6
	   Disposition	  ........................................................................................................................................	  8	  1.7

2	   Metod ............................................................................................................ 10	  
	   Forskningsproblemets	  karaktär	  .............................................................................................	  10	  2.1
	   Forskningsansats	  .........................................................................................................................	  11	  2.2

2.2.1	   Abduktion	  ..................................................................................................................................................	  12	  
	   Forskningsstrategi	  .......................................................................................................................	  13	  2.3

2.3.1	   Kvalitativ	  metod	  ......................................................................................................................................	  13	  
	   Undersökningsdesign	  .................................................................................................................	  13	  2.4
	   Datainsamlingsmetoder	  ............................................................................................................	  14	  2.5
2.5.1	   Primärdata	  ................................................................................................................................................	  14	  
2.5.2	   Sekundärdata	  ...........................................................................................................................................	  16	  
	   Tolkning	  ..........................................................................................................................................	  16	  2.6
	   Forskningskvalitet	  .......................................................................................................................	  17	  2.7

2.7.1	   Tillförlitlighet	  ...........................................................................................................................................	  18	  
2.7.2	   Överförbarhet	  ..........................................................................................................................................	  18	  
2.7.3	   Pålitlighet	  ...................................................................................................................................................	  18	  
2.7.4	   Möjlighet	  att	  styrka	  och	  bekräfta	  .....................................................................................................	  19	  
	   Forskningsetik	  ..............................................................................................................................	  19	  2.8

3	   Teoretisk referensram ................................................................................. 21	  
	   Ledarskap	  genom	  tiderna	  .........................................................................................................	  21	  3.1
	   Ledarskapsfaktorer	  .....................................................................................................................	  22	  3.2
3.2.1	   Motivera	  .....................................................................................................................................................	  23	  
3.2.2	   Kommunicera	  ...........................................................................................................................................	  25	  
3.2.3	   Återkoppla	  .................................................................................................................................................	  26	  
3.2.4	   Skapa	  tillit	  ..................................................................................................................................................	  28	  
3.2.5	   Kontrollera	  ................................................................................................................................................	  29	  
3.2.6	   Hantera	  konflikter	  .................................................................................................................................	  30	  
3.2.7	   Rekrytera	  ...................................................................................................................................................	  31	  
3.2.8	   Skapa	  relationer	  ......................................................................................................................................	  33	  
3.2.9	   Situationsanpassa	  ledarskapet	  .........................................................................................................	  34	  

4	   Empirisk datainsamling .............................................................................. 36	  
	   Förintervjuer	  .................................................................................................................................	  36	  4.1
	   Presentation	  av	  respondenter	  .................................................................................................	  36	  4.2
4.2.1	   Intervju	  1	  ...................................................................................................................................................	  36	  
4.2.2	   Intervju	  2	  ...................................................................................................................................................	  36	  
4.2.3	   Intervju	  3	  ...................................................................................................................................................	  37	  
4.2.4	   Intervju	  4	  ...................................................................................................................................................	  37	  
4.2.5	   Intervju	  5	  ...................................................................................................................................................	  37	  
	   Ledarskapsfaktorer	  .....................................................................................................................	  37	  4.3
4.3.1	   Motivera	  .....................................................................................................................................................	  37	  
4.3.2	   Kommunicera	  ...........................................................................................................................................	  38	  
4.3.3	   Återkoppla	  .................................................................................................................................................	  39	  
4.3.4	   Skapa	  tillit	  ..................................................................................................................................................	  39	  



 

4.3.5	   Kontrollera	  ................................................................................................................................................	  40	  
4.3.6	   Hantera	  konflikter	  .................................................................................................................................	  41	  
4.3.7	   Rekrytera	  ...................................................................................................................................................	  41	  
4.3.8	   Skapa	  relationer	  ......................................................................................................................................	  42	  
4.3.9	   Situationsanpassa	  ledarskapet	  .........................................................................................................	  43	  
	   Sammanfattad	  empiri	  .................................................................................................................	  45	  4.4

5	   Analys och Diskussion ................................................................................. 46	  
	   Ledarskapsfaktorer	  .....................................................................................................................	  46	  5.1
5.1.1	   Motivera	  .....................................................................................................................................................	  46	  
5.1.2	   Kommunicera	  ...........................................................................................................................................	  47	  
5.1.3	   Återkoppla	  .................................................................................................................................................	  48	  
5.1.4	   Skapa	  tillit	  ..................................................................................................................................................	  49	  
5.1.5	   Kontrollera	  ................................................................................................................................................	  51	  
5.1.6	   Hantera	  konflikter	  .................................................................................................................................	  52	  
5.1.7	   Rekrytera	  ...................................................................................................................................................	  53	  
5.1.8	   Skapa	  relationer	  ......................................................................................................................................	  54	  
5.1.9	   Situationsanpassa	  ledarskapet	  .........................................................................................................	  56	  

6	   Slutsatser ...................................................................................................... 58	  
	   Forskningsfråga	  1	  ........................................................................................................................	  58	  6.1
6.1.1	   Motivera	  .....................................................................................................................................................	  58	  
6.1.2	   Kommunicera	  ...........................................................................................................................................	  58	  
6.1.3	   Återkoppla	  .................................................................................................................................................	  58	  
6.1.4	   Skapa	  tillit	  ..................................................................................................................................................	  59	  
6.1.5	   Kontrollera	  ................................................................................................................................................	  59	  
6.1.6	   Hantera	  konflikter	  .................................................................................................................................	  59	  
6.1.7	   Rekrytera	  ...................................................................................................................................................	  59	  
6.1.8	   Skapa	  relationer	  ......................................................................................................................................	  60	  
6.1.9	   Situationsanpassa	  ledarskapet	  .........................................................................................................	  60	  
	   Forskningsfråga	  2	  ........................................................................................................................	  60	  6.2
	   Forskningsfråga	  3	  ........................................................................................................................	  61	  6.3

7	   Referenslista ................................................................................................. 62	  
	   Tryckta	  källor	  ................................................................................................................................	  62	  7.1
	   Elektroniska	  källor	  ......................................................................................................................	  65	  7.2

1	   Bilagor ............................................................................................................ I	  
	   Förintervju	  1	  –	  sammanfattande	  anteckningar	  ....................................................................	  I	  1.1
	   Förintervju	  2	  –	  sammanfattade	  anteckningar	  ....................................................................	  III	  1.2
	   Intervjufrågor	  .................................................................................................................................	  IV	  1.3

 
 
 



 

 1 

1 1 Inledning 

I inledningen presenteras och introduceras först ämnet och problematiken kring 

distansledarskap. Följande behandlar avsnittet ämnets bakgrund och fortsätter med en 

problemdiskussion för att sedan utmynna i våra forskningsfrågor och vilket syfte vår 

studie har. Vidare beskrivs hur studien är avgränsad och disponerad.  

 
 Introduktion 1.1

Att leda på distans är ett relativt nytt sätt att hantera ledarskap och har i och med en väl 

utvecklad teknik kommit att bli möjlig. Fler och fler chefer brukar ett distansledarskap 

och i en bransch där det är högst aktuellt är i bemanningsbranschen. Men hur leder man 

när den fysiska relationen till de anställda uteblir? Hur skapas ett förtroende när den 

andra parten finns bakom en skärm eller en telefon? Går det att motivera och ge 

feedback när man som chef inte kan följa det dagliga arbetet på plats utan måste 

kontrollera genom att förlita sig på någon annans uppfattningar och inställningar? Om 

distansledarskapet dessutom har en tredje part involverad i ledarskapet, vad blir 

konsekvensen av det och på vilket sätt kan det påverka distansledarskapet? 

 

Inom bemanningsbranschen har konsultchefer ett arbetsgivaransvar gentemot anställda 

konsulter som i sin tur har en chef på företaget de är uthyrda till. Situationen skapar ett 

trepartsledarskap där konsulten har två chefer; en som handhar ledningen över den 

dagliga verksamheten och en som har det egentliga arbetsgivaransvaret, konsultchefen. 

Vi har under studien valt att fokusera på hur konsultchefer leder sina konsulter på 

distans i bemanningsbranschen med hänsyn till att konsulterna har ytterligare en chef på 

den fysiska arbetsplatsen. 

 

Innan studiens början kom vi i kontakt med ett stort bemanningsföretag och höll i två 

förintervjuer med en platschef samt en konsultchef för att diskutera eventuell 

problematik med ett ledarskap på distans. Vi kom fram till att distansledarskapets 

påverkan av ett dubbelt ledarskap gjorde situationen unik och värd att forska vidare 

kring. Vi valde därefter att fokusera på konsultchefens ledarskap och inte på hur 

kundföretaget eller konsulten upplever att ledarskapet ser ut. 
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 Bakgrund 1.2

Bemanningsbranschen är på frammarsch i Sverige och omfattningen har ökat markant 

(Konjukturinstitutet, 2012). Fram till 1990-talet var bemanningsbranschen förbjuden 

eller starkt reglerad i många länder. En avreglering genomfördes, inte minst i Sverige då 

vi numera har få regler för hur bemanningsföretag får driva sina verksamheter. 

Bemanningsbranschen idag följer samma regler som andra företag i andra branscher. 

Det som skiljer bemanningsbranschen från andra branscher är att de inte får ta betalt av 

personerna som rekryteras till ett arbete, utan bemanningsbranschen drivs av att 

kundföretaget betalar bemanningsföretaget när arbetskraften hyrs in. Uthyrning av 

arbetskraft förekom även innan avregleringen, men då främst i större städer (Andersson 

Joona & Wadensjö, 2010). Nu finns det en spridning även i mindre städer och mellan år 

1997-2007 ökade andelen sysselsatta som arbetar i bemanningsbranschen från 0,4 % till 

1,3 % (ILO, 2009). 

 

Temporära jobb tredubblades i Sverige under perioden 2002-2007 (ILO, 2009). Tack 

vare globaliseringen och bättre kommunikationsmöjligheter har flexibla organisationer, 

som bemanningsbranschen, blivit möjliga. Globaliseringen och bättre 

kommunikationsmöjligheter har även medfört att fler tävlar om jobben och färre stannar 

livet ut på en arbetsplats nu än förr. Det märks främst på de yngre generationerna (SCB, 

2010). Flera organisationer utnyttjar den höga personalomsättningen och kan i och med 

inhyrning av personal, i de skeden som verksamheten behöver det som mest, slippa 

fasta personalkostnader i form av exempelvis sjukskrivningar och rehabiliteringar 

(Konjukturinstitutet, 2012). Osäkerhet vid konjunktursvängningar kan också vara en 

anledning för företag att använda sig av bemanningsföretag. De behöver då inte binda 

upp personal till företaget under en längre tid än vad som är nödvändigt 

(Konjukturinstitutet, 2012). Att låta ett bemanningsföretag rekrytera lämpliga 

kandidater för att sedan snabbt kunna leverera arbetskraft när verksamheten kräver, är 

också en av fördelarna med att använda ett bemanningsföretag (Andersson & Wadensjö, 

2004). 

 

Det har hänt mycket inom svensk organisationsutveckling de senaste hundra åren. I 

början var organisationerna enkla och många företag drev en produktionsorienterad 

verksamhet. Tydliga hierarkier var utformade som en pyramid där arbetarna som 
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verkade i det operativa inte hade mycket att säga till om. Sedan mitten av 1800-talet har 

tjänsteföretagen i samhället ökat och på 1960-talet började tjänstesamhället alltmer 

ersätta industrisamhället och arbetarna fick större inflytande över arbetet (Nordengren & 

Olsen, 2006). Av tjänstesamhället kom informationssamhället som kännetecknas av 

kunskapsproduktion och ökat beroende av information (Nordengren & Olsen, 2006). 

Nätverksbyggande och kommunikation blev viktigt och mycket av dagens arbete 

handlar om att mötas och samlas (Berséus, 2004). Tack vare internet har globaliseringen 

ökat och därmed möjliggjort för en öppnare kommunikation (Nordengren och Olsen, 

2006). Fysiska möten är inte längre en nödvändighet för att kunna kommunicera i 

företag utan andra kommunikationskanaler så som telefon, mejl och videosamtal har 

gjort det möjligt för kommunikation även när det finns en distans. En öppnare 

kommunikation har även gjort det fullt möjligt för chefer att kunna leda sina anställda 

på distans (Udd, 2012). 

 

Ett distansledarskap utövas i olika situationer inom olika branscher.  I en organisation 

där de anställda reser mycket i arbetet krävs det att ledarskapet fungerar på distans eller 

i ett företag där ledaren finns på en annan plats än organisationen. I verksamheter där de 

anställda arbetar i skift, exempelvis i industrier, krävs det också ett fungerande 

distansledarskap eftersom de anställda och ledaren i flera fall inte är på plats samtidigt 

(Nordengren & Olsen, 2006). I bemanningsbranschen är distansledarskapet snarare 

regel än undantag. Eftersom konsulterna är anställda av bemanningsföretaget men 

uthyrda till andra företag, blir det automatiskt en distans mellan konsulterna och 

konsultchefen eftersom de inte befinner sig på samma plats. 

 

I många fall förknippas distans med ett fysiskt avstånd till något, men distans kan även 

syfta på psykologiska och upplevda känslor till någon. Nationalencyklopedin (2015) 

definierar distans som: 
 

1 sträcka (av viss längd) {→avstånd}: hon tyckte inte om att köra bil längre distanser 

2 undvikande av social eller känslomässig kontakt: som chef höll han en viss distans till 

personalen 
 

I fortsättningen kommer vi att skilja på dessa två distanser som fysisk och psykisk 

distans. Fysisk distans kan även kallas geografisk distans och betyder hur långt bort den 

anställde befinner sig från sin ledare rent geografiskt (Antonakis & Atwater, 2002). En 
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geografisk distans uppstår alltså när organisationen eller de anställda är utspridda 

geografiskt på olika platser. Psykisk distans kan för ett ledarskap betyda att chefen är 

närvarande, men inte har en relation till sin arbetstagare. Det kan även betyda att den 

anställde har en upplevd distans gentemot sin chef, eller tvärtom (Nordengren & Olsen, 

2006). Nordengren & Olsen (2006) kan, förutom psykisk och fysisk, även urskilja 

ytterligare två typer av distanser. Den första är en tidsmässig distans som sker när en 

organisation har anställda som arbetar i skift eller befinner sig i olika tidszoner och den 

andra identifierar Nordengren och Olsen som kulturell. Kulturell distans är en etnisk 

distans mellan två aktörer som exempelvis kommer från olika länder. 

 

 Problemdiskussion 1.3

33 % av chefer i Västeuropa arbetar på företag som är multinationella och har 

verksamhet i genomsnitt 12 olika länder (Howard & Wellins, 2008). Organisationerna 

har blivit större och mer komplexa vilket har medfört ändringar i 

organisationsstrukturen. I och med att verksamheternas karaktär har ändrats under årens 

gång, har det även blivit nödvändigt att förändra ledarskapet (Nordengren & Olsen, 

2006). En chef måste idag kunna anpassa sitt ledarskap och vara uppdaterad vilket 

betyder att den ledarstil som ledare bedriver idag, kan imorgon vara förlegad. Till följd 

av förändringarna har fler chefer blivit tvungna att omvärdera sitt förhållningssätt mot 

organisationerna och människorna i den samt matcha sitt ledarskap på det sätt som 

passar verksamheten bäst (Berséus, 2004). Fler chefer har därför blivit ansvariga för att 

leda personer som är på en distans (Howell m.fl., 2005). 

 

Ett ledarskap som sker på en fysisk distans har blivit allt vanligare och har i flera fall 

ersatt den traditionella synen på ledarskap där ledaren träffar den anställda personligen 

(Zhang & Fjermestad, 2006). Ledarskap på en fysisk distans är mer komplicerat och 

svårt jämfört med det traditionella ledarskapet och kan under vissa omständigheter vara 

omöjligt att utöva på ett effektivt sätt. Tidigare studier visar att en fysisk distans inte är 

att rekommendera, den borde istället minimeras (Antonakis & Atwater 2002). När det 

gäller att få en personlig relation mellan ledare och anställd är det fysiska 

distansledarskapet invecklat eftersom det vanligtvis krävs en fysisk närvaro för att skapa 

en relation (Antonakis & Atwater 2002). Bristen på fysisk interaktion försvårar 

ledarskapet eftersom det associeras med en ledares synlighet. Ju synligare en ledare är, 
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desto mer tror de anställda att de interagerar med sin ledare. Från en anställds perspektiv 

så skapar en mer frekvent samverkan och visibilitet fler möjligheter för den anställde att 

påverka ledaren och skapa en fördelaktigare relation (Popper, 2013). 

 

En annan omständighet där det fysiska distansledarskapet kan försvåra är om den 

anställde kräver ett uppgiftsorienterat ledarskap. Om den anställde däremot är fullärd 

och van att arbeta självständigt kan ett distansledarskap fungera väl (Antonakis & 

Atwater 2002). En annan orsak till att distansledarskapet är svårare att utöva jämfört 

med det traditionella ledarskapet är för att den fysiska distansen har visats försvaga 

ledares inflytande över de anställda. Distansen gör det också problematiskt för ledare att 

följa medarbetarens reaktioner och minskar ledarens möjligheter att observera de 

anställdas uppträdande och jobbkvalitéer (Popper, 2013). 

 

Med en fysisk distans kommer i flera fall även en psykisk distans. Även om psykisk 

distans kan påverkas av flera olika faktorer är frånvaron av direkt kontakt mellan 

anställd och chef den mest betydande (Popper, 2013). Andra faktorer som kan orsaka en 

psykisk distans är olikheter i status och rang men enligt Popper (2013) kan det också ha 

sitt ursprung i känslor. Trots att den psykiska distansen oftast är en direkt konsekvens av 

fysisk distans, finns det fall där relationen mellan chef och anställd karaktäriseras av en 

distans trots att det inte finns någon fysisk distans däremellan (Popper, 2013). Popper 

(2013) nämner också att olika typer av chefer kan ge olika intryck till de anställda. 

Chefer som är auktoritära och reserverade anses vara mer distanserade mot anställda än 

de chefer som är demokratiska. De demokratiska cheferna uppfattas istället som nära. 

Vi har ovan visat på en rad svårigheter med ledarskap på en fysisk distans och även 

visat att med en fysisk distans kommer allt som oftast även en psykisk distans. 

Ledarskap av den här typen är som sagt snarare regel än undantag i 

bemanningsbranschen. Det är dock långt ifrån den enda branschen som är tvingad att 

hantera sådana här situationer, och som vi också har visat är det här ingen ovanlig 

situation på dagens globaliserade marknad. Det finns dock en sak som karaktäriserar 

ledarskap inom bemanningsbranschen och som svårligen kan identifieras inom andra 

branscher - ett trepartsledarskap. 

 
 
 
 

Konsultchef Konsult 

Kundföretag 

Egen illustration 1 – beskrivning av ett trepartsledarskap 
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I bemanningsbranschen är en tredje part inblandad i ledarskapet, nämligen 

kundföretaget. Bemanningsföretaget anställer konsulten men det är på kundföretaget 

som konsulten är verksam. Vi kan därför se att ledarskapet blir dubbelt. Med ett dubbelt 

ledarskap kan svårigheter uppkomma för alla tre parter. Konsulten kan känna sig osäker 

på vem som egentligen är dennes chef och vem konsulten ska vända sig till när 

konsulten behöver ledning. Det kan också vara svårt för konsulterna att känna tilltro till 

konsultcheferna när konsultcheferna inte kan deras verksamhetsområden men ändå 

innehar ett arbetsgivaransvar och förväntas leda i viss mån. Problem som kundföretaget 

kan uppleva med att anställa personal via bemanningsföretag kan vara att chefen på 

kundföretaget personligen inte har haft möjlighet att välja bland kandidaterna. 

Bemanningsföretaget har istället fått kriterier som kandidaterna måste uppfylla. 

Kundföretaget kan då kräva att bemanningsföretaget tar ett visst ansvar att organisera 

den anställda kandidaten, även om de inte förväntas medverka i själva produktionen. 

Kundföretaget ställer därmed krav på bemanningsföretaget som ställer krav på 

konsultchefen som i sin tur ställer krav på konsulten. Svårigheten för konsultchefen blir 

alltså att tillgodose konsultens behov av ledarskap trots fysisk frånvaro, samt 

kundföretagets krav på ledning. 

 

Eftersom konsulten befinner sig på kundföretaget och utför arbetsuppgifter åt 

kundföretaget är deras relation inte intressant när det gäller ett distansledarskap. 

Möjligtvis kan relationen mellan konsulten och chefen på kundföretaget vara påverkad 

av en psykisk distans men eftersom vårt fokus ligger på fysisk distans och psykisk 

distans i relation till den fysiska, vill vi inte fokusera på deras arbetsrelation. Vi tror att 

ledarskapet från kundföretaget kan liknas vid ett traditionellt ledarskap eftersom det 

oftast inte finns någon fysisk distans däremellan. Den relation som däremot är intressant 

är den mellan konsultchef och konsult eftersom den inte bara påverkas av ett fysiskt 

distansledarskap utan också av ett dubbelt. 
 
 
 
 

 

 

Konsultchef 

Konsult 

Kundföretag 

Distans- 
ledarskap 

 

Traditionellt 
Ledarskap 

Egen illustration 2 – ett trepartsledarskap 
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 Forskningsfrågor 1.4

Med utgångspunkt i ovan diskuterade problem kan vi forma en hypotes om att det är 

svårt att leda på distans och att det skiljer sig från ett traditionellt ledarskap. Vi tror även 

att det som gör problemet unikt och värt att undersöka är det faktum att ett 

distansledarskap i bemanningsbranschen även påverkas av ett dubbelt ledarskap. Våra 

forskningsfrågor blir följaktligen: 

 

1. På vilket sätt skiljer sig ett distansledarskap från ett traditionellt ledarskap? 

2. Hur påverkar distansen konsultchefers ledarskap i bemanningsbranschen och 

vilka problem kan identifieras? 

3. Hur påverkas distansledarskapet av ett dubbelt ledarskap? 

 

 Syfte 1.5

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för det ledarskap som uppkommer och 

utövas i bemanningsbranschen och att identifiera de problem som kan uppstå av att 

ledarskapet sker på distans. Vi vill också jämföra distansledarskapet med ett traditionellt 

ledarskap för att förstå på vilket sätt de skiljer sig i ledarskapets utövande. Slutligen är 

vårt syfte att få en inblick i hur ett distansledarskap i bemanningsbranschen påverkas av 

att det även är en tredje part involverad. 

 

 Avgränsningar 1.6

I vår studie har vi valt att studera distansledarskap i bemanningsbranschen endast 

utifrån konsultchefens perspektiv. Eftersom det är konsultchefen som är utövaren av 

ledarskapet och konsulten som är mottagare blev det för oss en naturlig avgränsning att 

endast fokusera på konsultchefen. Vi har valt bort att undersöka kundföretagets 

ledarskap gentemot konsulten samt kundföretagets förväntningar på konsultchefens 

ledarskap eftersom vi anser att konsultchefen och konsulten har en tydligare, främst 

fysisk, distans än vad kundföretaget och konsulten har. Vi har också antagit att det 

ledarskap som utövas mellan kundföretaget och konsulten utgörs av ett mer traditionellt 

ledarskap eftersom det inte finns någon fysisk distans.  

 

Konsulter finns i flera olika branscher där bemanningsbranschen bara är en av få. 

Eftersom syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för det distansledarskap 
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som sker i bemanningsbranschen, är det konsulter i bemanningsbranschen som vi syftar 

på när vi skriver konsulter. Kundföretaget benämner det företag där konsulten arbetar på 

och som har anlitat ett bemanningsföretag för inhyrning av personal. Konsultchefen är 

således inte konsultens närmsta chef på kundföretaget, utan den person på 

bemanningsföretaget som ansvarar för konsultens anställning. 

 

 Disposition 1.7

 

Egen illustration 3 – beskrivning av uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen börjar med en inledning där introduktion, bakgrund, problemdiskussion, 

forskningsfrågor, syfte, avgränsningar och dispositionen presenteras. Introduktionen 

syftar till att inviga läsaren i studiens handling och i bakgrunden beskrivs varför ämnet 

är relevant. Bakgrunden syftar till att ge läsaren tillräckligt med förkunskaper för att få 

en större förståelse för diskussionen om problematiken med att leda på distans under 

påverkan av ett dubbelt ledarskap. Problemdiskussionen utmynnar i de forskningsfrågor 

vi vill ha svar på samt en beskrivning av det syfte som studien utförs i. Inledningen tar 

sedan läsaren vidare till studiens avgränsningar för att beskriva varför vi har valt att 

fokusera på konsultchefernas distansledarskap och inte hur konsulterna eller 

kundföretaget upplever situationen. Inledningen avslutas med uppsatsens disposition 

som ämnar beskriva för läsaren vilka delar som finns med i uppsatsen och varför. 

 

Vidare presenteras läsaren för den metod som har använts under studiens gång. I 

metoden ingår delar som behandlar forskningsproblemets karaktär, forskningsansats, 

forskningsstrategi, undersökningsdesign, datainsamlingsmetoder, urval, tolkning, 

forskningskvalitet samt forskningsetik. Forskningsproblemets karaktär ämnar beskriva 

vad vi egentligen studerar, både de utvalda studiesubjekten och den nivå vi väljer att 

analysen ska ligga på. Forskningsansatsen beskriver den process vi har valt att arbeta 

med under studiens gång och hur vi arbetar med teori och empiri samt dess inverkan på 

studiens upplägg. Forskningsstrategin ämnar beskriva karaktären på den data vi har 

samlat in, ifall den är kvalitativ eller kvantitativ. Undersökningsdesignen beskriver hur 

Inledning 
 

Metod 
 

Teori 
 

Empiri 
 

Analys 
 

Slutsatser 
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vi väljer att arbeta med en fallstudie och datainsamlingsmetoder beskriver hur vi arbetar 

med intervjuer under studien. Under tolkning försöker vi klargöra vad vi har gjort med 

den insamlade empirin och under forskningskvalitetsrubriken motiveras studiens 

relevans och tillförlitlighet. Under forskningsetik beskrivs hur vi har tagit hänsyn till de 

forskningsetiska frågor som kan uppkomma. 

 

Efter metoden presenteras de teorier som anses relevanta och som tagits fram som 

referensram för att kunna analysera empirin. Empirikapitlet är en sammanfattning av det 

intervjumaterial som samlats in och i analysdelen blandas, jämförs och diskuteras teorin 

med empirin för att sedan leda fram till rapportens sista avsnitt, slutsatser. I kapitel 

nummer fem sammanfattas resultatet som sedan diskuteras och avslutningsvis dras 

slutsatser i kapitel sex från det bearbetade och diskuterade resultatet. 
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2 Metod 

I metodkapitlet introduceras läsaren för de metodologiska val rapporten bygger på. Det 

kommer först att redogöras för forskningsproblemets karaktär, vilken ansats rapporten 

har och sedan beskrivs den forskningsstrategi som har använts. Vi kommer även att 

redogöra för uppsatsens undersökningsdesign, datainsamlingsmetod samt 

bearbetningen av data. Slutligen diskuteras uppsatsens forskningskvalitet och 

forskningsetik. 

 
 Forskningsproblemets karaktär 2.1

Studiesubjekt kan utgöras av företag eller individer i företag som studeras för att öka 

förståelsen för vad som styr ett agerande inom en praktisk och social verklighet. 

Studiesubjektens förhållningssätt till de frågor som ställs kan ha olika betydelser i form 

av olika attityder och beteenden (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studiesubjekten i vår 

studie utgörs av fem olika konsultchefer från två representativa organisationer i 

bemanningsbranschen. Innan studiens början hade vi även två förintervjuer med en 

konsultchef samt en gruppchef som innehar ansvar över konsultchefer i 

bemanningsbranschen. Eftersom vi vill undersöka konsultchefernas beteenden i deras 

ledarskap på distans tror vi att samma beteenden går att hitta inom liknande företag i 

samma bransch, och därför är våra studiesubjekt relevanta för studien. 

 

Fördelarna med att välja ut respondenter som består av individer i en organisation är att 

vi kan delges personlig information om hur deras syn på ledarskapet ser ut, utan att de 

behöver vara påverkade av att tala för alla på företaget. På samma sätt kan det vara en 

nackdel att välja ut individer inom samma företag. Det finns en risk att de svarar på 

frågorna så som de förväntas att agera i sitt ledarskap och inte hur de faktiskt leder.  
 

Om konsultcheferna upplever ett problem i sitt ledarskap på distans, borde de ha ett 

egenintresse av att förbättra situationen och kan, om de svarar ärligt och personligt på 

våra frågor, dra nytta av vår färdiga studie. För att ytterligare förstärka studiesubjektens 

trovärdighet väljer vi att hålla i en jämförande kontrollintervju med en konsultchef inom 

samma bransch men som är verksam i ett annat bolag. Detta gör vi för att försäkra oss 

om att konsultcheferna svarar utifrån sina egna erfarenheter med sin profession i 

beaktning, och inte bara svarar vad de tror att företaget de jobbar på vill att de ska säga. 
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Forskningsproblemets karaktär grundar sig i det beteende som konsultchefer har 

gentemot sina konsulter i sitt ledarskap. För att förstå vissa beteenden eller attityder kan 

mät- och analysenheter användas som utformas av studier på individ-, grupp-, 

organisations-, bransch- och samhällsnivå (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt en 

analysnivå som utgår från enskilda individer i en organisation samt en branschnivå. 

Analysen kommer även att bedrivas på organisationsnivå i syfte att identifiera 

svårigheter med ledarskap på distans inom bemanningsbranschen. Vi tror att de 

upplevda problemen gällande distansledarskap i den valda organisationen även kan 

relateras till liknande problem i andra organisationer i samma bransch. Vi ämnar förstå 

och ta reda på vilka problem konsultchefer upplever i relationen till konsulterna när 

ledarskapet sker på en fysisk distans. 

 

 Forskningsansats     2.2

Vilken forskningsansats som ska användas till studien är av stor vikt eftersom den visar 

hur teori och empiri ska relateras till varandra. Den ansats man väljer ska vara den som 

är bäst lämpad för studien och enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är det den 

induktiva-, deduktiva och abduktiva ansatsen som normalt används.  

 

Särdragen för en deduktiv ansats är att utgå ifrån redan kända teorier som utmynnar i 

hypoteser (Bryman & Bell, 2013). I vårt fall behandlar teorierna ledarskap och den 

hypotes som vi formar utefter våra teorier är att det är svårt för konsultchefer att leda 

sina konsulter när ledarskapet sker på distans. Vår forskningsansats skulle kunna klassas 

som deduktiv för att det redan finns mycket forskning inom ämnet distansledarskap och 

vi tror att vi kan utnyttja de ledarskapsteorier som redan finns för att lära oss mer om det 

ledarskap som sker på distans.  

 

En induktiv ansats bygger på att ett antal observationer görs genom insamlad empiri och 

slutsatser kan sedan dras utifrån dessa observationer (Alvesson & Sköldberg, 2008). I 

det anseende att vi redan vid studiens början hade antaganden om att det är svårt för 

konsultchefer att leda konsulter på distans i bemanningsbranschen gör att vår studie kan 

klassas som induktiv. En induktiv ansats bygger på antaganden som handlar om tidigare 

erfarenheter, men eftersom det inte är säkert att det kommer att fortsätta vara på så sätt 
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eller alltid kommer vara så, ger en induktiv ansats en större risk än en hypotes som 

grundar sig i beprövade teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

2.2.1 Abduktion 
En abduktiv ansats har drag från både deduktion och induktion men är inte en enkel mix 

av de andra två, utan tillför egna och nya moment till forskningsprocessen. Abduktion 

skiljer sig från både induktion och deduktion genom att den även tillför förståelse till 

processen. Medan deduktion utgår ifrån teori och induktion ifrån empiri, utgår 

abduktion ifrån empiriska fakta, liksom induktionen, men utesluter för den sakens skull 

inte teoretisk fakta. Abduktion används vid många fallstudier och innebär att ett ofta 

enskilt fall tolkas utifrån våra hypoteser (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

I vår studie har vi både inslag av deduktion och induktion. Eftersom vi, innan projektets 

början hade antaganden om att det fanns en problematik med att leda på distans, gör det 

tillsammans med inslag av både teori och empiri att vår studie har en abduktiv ansats. 

Tack vare tidigare kunskaper om ledarskap väcktes vårt intresse av att se hur det 

hanteras när distans är inblandat. För att få bekräftat om våra antaganden stämde och 

om vårt ämne var värt att jobba vidare med, bokade vi in en intervju med ett 

bemanningsföretag som i högsta grad innehar en distans i sitt ledarskap. Intervjun var 

givande och slutade med att vi fick träffa två personer som var väl insatta i den 

problematik vårt ämne berör. Vi bestämde oss för att forska vidare kring 

distansledarskapet och hittade flera teorier som behandlade ämnet. Det vi däremot inte 

kunde hitta något om, som dessutom var högst intressant för oss och för hur vår studie 

skulle fortskrida, var om distansledarskapet i bemanningsbranschen påverkades av den 

tredje parten som kan hittas i kundföretaget.  
 

På grund av den bristande teorin kring distansledarskapet och dess påverkan av en tredje 

part, skulle vi också säga att vi i uppsatsen är explorativa. Ordet explorativ kan 

översättas till undersökande (Nationalencyklopedin, 2015) och vi är undersökande i den 

bemärkelsen att vi har hittat ett gap i sökningen bland teorier som behandlar sambandet 

mellan ett distansledarskap och ett dubbelt ledarskap.  
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 Forskningsstrategi 2.3

2.3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsmetod har i första hand ett förstående syfte och används för att 

få en djupare förståelse för det problem som studeras samt för att kunna beskriva 

helheten av det sammanhang som problemet inryms i (Holme & Solvang, 1997). Vår 

uppsats har en kvalitativ forskningsstrategi eftersom vårt främsta syfte med studien är 

att öka förståelsen för det ledarskap som uppkommer och utövas mellan konsultchefer 

och konsulter i bemanningsbranschen, samt att identifiera de problem som kan uppstå 

när ledarskapet sker på distans.  
 

Tyngdpunkten i kvalitativa studier ligger på ord istället för insamlad data, som är 

tyngdpunkten i kvantitativa studier. En kvalitativ forskningsmetod är också mindre 

formaliserad än en kvantitativ som är mer strukturerad. Kvalitativ forskning kan 

benämnas som en undersökning med hjälp av mjukdata och kvantitativ forskning 

präglas i större utsträckning av hårddatans siffror och nummer (Holme & Solvang, 

1997). Enligt Bryman och Bell (2013) görs det vid kvalitativa studier också ett målstyrt 

urval. Ett målstyrt urval innebär för oss att vi väljer ut de intervjupersoner som vi anser 

är mest relevanta för vår studie. Får oss blev det naturliga valet att intervjua 

konsultchefer som är verksamma i bemanningsbranschen. Eftersom kvalitativ forskning 

är tolkande och innebär att datainsamlingen ska ha öppna svar i sina frågor (Bryman & 

Bell, 2013), har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med undantag 

för förintervjuerna. Våra intervjuer håller förvisso en viss struktur, men ger ändå 

utrymme för fria svar från respondenterna. Genom våra intervjuer med konsultchefer 

har vi fått en ökad förståelse för distansledarskapet i sin helhet men även för den 

problematik som blir till följd av ha en fysisk distans mellan konsultchef och konsulter.  

 

 Undersökningsdesign 2.4

Att göra en fallstudie innebär att studera ett enda fall, förknippat med exempelvis en 

arbetsplats eller organisation (Bryman & Bell, 2013). Att göra en fallstudie är ett sätt att 

studera ett fall på ett mer detaljerat och ingående sätt (Bryman & Bell, 2013) och ger 

oss en djupare förståelse för hur konsultchefernas ledarskap ser ut på distans. 
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Vi har valt att göra en fallstudie där vi fokuserar på en till branschen relevant 

organisation som vi anser är representativ för hela bemanningsbranschen. För att 

kontrollera att studien även är relevant för andra organisationer inom samma bransch 

gjorde vi en jämförande intervju med en konsultchef på ett annat företag för att se ifall 

svaren skilde sig åt. Svaren blev likvärdiga och vi anser därför att studiens reliabilitet är 

hög.  

 

 Datainsamlingsmetoder 2.5

Primärdata och sekundärdata är två olika typer av data som använda vid forskning. 

Primärdata syftar till förstahandskällor där informationen som har anskaffats kommer 

från en ursprungskälla. När sekundärdata samlas in består informationen istället av 

forskning från andra forskare eller data som har samlats in av organisationer och 

institutioner, som en del av deras ordinarie verksamhet (Bryman & Bell, 2013). 

Sekundärdata kan hittas i olika teorier, databaser, facklitteratur och avhandlingar. Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan fördelarna med att använda sig av sekundärdata visa sig 

vara tids- och pengasparande.  
 

Några av de tekniker som kan användas i syfte att samla empirisk data är intervjuer, 

observationer och enkäter. Intervjuer kan dels göras strukturerande där den som 

intervjuar i förväg har fastställt ett frågeschema, dels ostrukturerade som mer kan liknas 

vid ett vanligt samtal eftersom intervjuaren mest använder sig av lösa 

minnesanteckningar (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) skriver också om 

semistrukturerade intervjuer som innebär att den som intervjuar utgår från ett 

frågeformulär men har en viss flexibilitet att frångå de förbestämda frågorna och lägga 

till nya. En semistrukturerad intervju ger därmed respondenten mer frihet att svara på 

sitt sätt och att associera kring ämnet (Bryman & Bell, 2013).  

 

2.5.1 Primärdata 

I vår uppsats har vi valt bort tekniker som observationer och enkäter för insamlandet av 

empirisk data. Enkäter valdes bort för att vi inte vill lägga orden i munnen på våra 

respondenter och observationer var ingen möjlighet eftersom vi i så fall hade varit 

tvungna att följa konsultcheferna under en längre tid för att registrera deras beteenden 

kring deras ledarskap. Det självklara valet för oss blev därför intervjuer.  
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Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är en vanlig metod att använda sig av i tillvägagångssättet att samla empiri 

(Bryman & Bell, 2013). De två första intervjuerna som vi gjorde var ostrukturerade 

eftersom syftet var att diskutera kring möjlig problematik gällande ledarskap på distans 

och inga inriktningar var bestämda sen tidigare. De resterande fem intervjuerna vi 

gjorde var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer passade vår 

datainsamlingsmetod bäst eftersom det även gav oss möjlighet att ställa följdfrågor ifall 

vi märkte att respondentens svar hade utvecklingspotential. På samma sätt hade även 

respondenterna möjlighet att tillägga information som kunde vara av relevans för vår 

studie. Till samtliga fem semistrukturerade intervjuer gick vi efter ett förbestämt 

frågeformulär men med möjligheter till ändringar beroende på hur intervjuerna urartade 

sig. För oss var det viktigt att våra respondenter svarade i egenskap av deras roll som 

konsultchef och inte som anställd på sina företag och våra frågor utformades därefter. 

För att få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer var det viktigt för oss att få 

respondenterna att känna sig bekväma i situationen för att på så sätt få så sanningsenliga 

svar som möjligt. Vi valde därför att samtliga skulle vara anonyma i intervjuerna och 

påpekade detta för våra respondenter innan intervjun började.   

 

Val av respondenter 

Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att få en så noggrann beskrivning som 

möjligt av det fenomen som ska belysas (Bryman & Bell, 2013). Valet av de som ska 

intervjuas är därför viktigt. Vi valde intervjupersoner utefter vilka vi trodde hade 

mycket att beskriva om det ämne som vi undersöker. Eftersom vi redan varit i kontakt 

med bemanningsföretaget Lernia valde vi att boka in intervjuer med företagets 

konsultchefer. Lernia är ett av de största bemanningsföretagen i Sverige och var även 

det bemanningsföretag som omsatte mest i Sverige år 2014 (Bemanningsföretagen 

Almega, 2015). Vi anser att Lernia är representativa för hela bemanningsbranschen och 

vårt antagande är att det som Lernias konsultchefer upplever med att leda sina konsulter 

på distans, även går att återfinna i andra bemanningsföretag. För att försäkra oss om att 

vårt urval inte gör att studien endast kan svara på ett enda företags problematik, gjorde 

vi en kontrollintervju med en konsultchef på Manpower. Även Manpower är ett företag 

inom bemanningsbranschen och klassas också som ett av Sveriges största 

bemanningsföretag (Bemanningsföretagen Almega, 2015). 
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Eftersom våra frågeställningar riktar sig till konsultchefer, var det hos konsultchefer vi 

fick söka svar. Genom kontakt med en av Lernias gruppchefer bokade vi en förintervju. 

Där och då fick vi även möjlighet att diskutera vårt ämne med en konsultchef som var 

på plats. Efter våra förintervjuer fick vi kontaktuppgifter till fyra stycken konsultchefer 

på Lernia på en ort i södra Sverige samt kontaktuppgifter till Lernia i en annan stad. 

Fyra intervjuer bokades i på det första stället och två på det andra. Slutligen blev det 

dock fyra intervjuer som genomfördes med konsultchefer på Lernia efter att två 

konsultchefer avbokade. Den femte intervjun gjorde vi med en konsultchef på 

Manpower, på en tredje ort i södra Sverige, i syftet att försäkra oss om att konsultchefer 

kan uppleva samma problematik kring sitt ledarskap. Den femte respondentens 

kontaktuppgifter hade vi sedan tidigare.  
 

2.5.2 Sekundärdata 

Vi använde oss av flera olika typer av sekundärdata i vår studie. Dels använde vi oss av 

litteratur som behandlar ledarskap generellt men också som går djupare in på olika 

faktorer som krävs för att kunna lyckas med ett ledarskap. Vi använde oss av många 

vetenskapliga artiklar som vi hittade genom att söka oss fram med olika sökord 

inriktade på vårt ämne ledarskap på distans. Vi försökte hålla oss främst till litteratur 

och vetenskapliga artiklar men vi har även använt oss av några Internetkällor, dock 

endast de som vi anser är tillförlitliga.  

 

I vårt teoretiska avsnitt fokuserar vi främst på olika teman som vi kunde urskilja i teorin 

som är värdefulla för ett fungerande ledarskap. Vi har nio stycken teman som sedan blir 

återkommande i empirin och analysen. De teman vi har valt syftar till olika faktorer ett 

ledarskap innehar och vi vill, med hjälp av de olika temana, se hur konsultchefer 

hanterar dessa teman när det finns en distans involverad i ledarskapet och när 

ledarskapet är påverkat av en tredje part.  

 

 Tolkning 2.6

Empiriinsamlingen utgjordes i form av en fallstudie med fem kvalitativa intervjuer samt 

två förintervjuer. Efter förintervjuerna skrevs en sammanfattning av de anteckningar 

och funderingar kring tillvägagångssätt som framkommit under mötena. Den 



 

 17 

information och de diskussioner som fördes under förintervjuerna kom sedan att leda till 

val av ämne och inriktning på arbetet samt gav oss tillräckligt med insikt och förståelse 

för den problematik vi skulle komma att undersöka i ett senare skede. Resterande fem 

intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. 

 

Intervjufrågorna skapades utefter olika teman vi identifierat i olika ledarskapsteorier 

men också utifrån våra frågeställningar. För att tolka vår kvalitativa data delade vi in 

intervjufrågorna var och en för sig och letade sedan upp det mest konkreta svaret på 

frågan från varje intervju. Vi valde således att uppmärksamma återkommande mönster 

och vissa teman. Vi försökte även fånga upp de saker som poängterades av 

respondenten som inte var något svar på någon direkt fråga, men som de och vi ansåg 

var relevant för studien. 

 

 Forskningskvalitet 2.7

Kvalitativa fallstudier syftar till att undersöka en specifik händelse och det är viktigt att 

generera ett hållbart och giltigt resultat (Merriam, 1994). För att göra detta anses det 

nödvändigt att utvärdera en studies trovärdighet genom att analysera den externa- och 

interna validiteten samt externa och interna reliabiliteten. Reliabilitet mäter vad som är 

tillförlitligt i en studie och validitet mäter det som är relevant och handlar om att 

använda rätt information vid rätt tillfälle. Det är omdiskuterat ifall begreppen validitet 

och reliabilitet är relevanta eftersom frågan om validitet kan definieras som något som 

rör mätning. Eftersom mätningar inte görs för kvalitativa undersökningar blir validitet 

irrelevant för studien (Bryman & Bell, 2013). Däremot argumenterar Bryman och Bell 

(2013) för att det går att använda begreppen i samma syfte som för en kvantitativ studie 

men att mindre fokus ligger på frågor som rör mätning.  

 

För att formulera alternativ till de begrepp som validitet och reliabilitet står för har 

Bryman och Bell (2013) diskuterat kring begreppet trovärdighet och delat in det i fyra 

beståndsdelar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att stryka och 

bekräfta. Tillförlitlighet är en motsvarighet till intern validitet, överförbarhet ersätter 

extern validitet, pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och en möjlighet att styrka och 

bekräfta motsvarar objektivitet.  
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2.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en studie beror på hur studien beskrivs och huruvida läsarna 

accepterar den eller inte (Bryman & Bell, 2013). Alla intervjupersoner har fått samma 

frågor, utom de första två vid förintervjuerna, vilket gör att svaren kan jämföras med 

varandra och ger större trovärdighet till vår studie. Teorier togs fram efter att 

förintervjuerna hade skett och ämnet undersökts. Frågorna valdes sedan noga ut med 

hänsyn till dess relevans för ämnet. Vi anser att vår studie har hög tillförlitlighet då vi 

har använt oss av noga utvalda källor från tidigare forskning med relevanta teorier för 

att analysera den empirin vi har samlat in.  

 

2.7.2 Överförbarhet 

Överförbarheten i en studie beror på hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö (Bryman & Bell, 2013). De studiesubjekt eller respondenter som används i 

studien har varierande arbetslivserfarenhet och branschvana, men alla har samma yrke. 

För att säkerhetskontrollera att de svar vi fick inte bara gällde ett företag i 

bemanningsbranschen gjorde vi också en kontrollintervju med en konsultchef på ett 

annat bemanningsföretag. Vi märkte att svaren blev likvärdiga och tycker därför att vår 

empiriinsamling är högst relevant och överförbar till hela branschen.  

 

2.7.3 Pålitlighet 

Pålitlighet används som tidigare nämnt istället för reliabilitet. För att kunna bedöma en 

undersökning enligt detta delkriterium när det gäller trovärdighet ska forskarna anta ett 

granskande synsätt. Detta innebär att samtliga faser i forskningsprocessen ska finnas 

fullständigt redovisade och tillgängliga för läsaren (Bryman & Bell, 2013). Vi har i 

metodkapitlet diskuterat hela studiens tillvägagångssätt och de delar som är relevanta 

för att kunna ta ställning till huruvida studien är pålitlig eller inte. Vi har under studiens 

gång haft utomstående till att läsa studien och tagit till oss av deras kritik. Vi har i och 

med genomgången av hela studiens tillvägagångssätt granskat varje del av studien flera 

gånger och vi anser att studien är pålitlig eftersom den har granskats av andra samt att 

varje del av processen finns representerad i metodkapitlet.  
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2.7.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerhetsställa att 

studien har gjorts i god tro. Det ska vara uppenbart att forskaren inte har låtit personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning (Bryman & Bell, 2013). Vi var objektiva vid intervjutillfällena och även 

om vi ställde följdfrågor försökte vi undvika att lägga orden i munnen på våra 

respondenter. Intervjuerna följde en intervjuguide som är uppbyggd utefter de teman 

som vi har identifierat med hjälp av ämnesrelevanta teorier. Trots detta fick 

respondenterna själva chansen att formulera sig, både med följdfrågor samt efter 

frågorna ifall det var något som de ville tillägga. Även om vi under analysdelen 

använder både teorier och den insamlade empirin för att hitta samband, är vi objektiva 

för att möjliggöra skapandet av nya hypoteser.  

 

 Forskningsetik 2.8

För att få högsta möjliga forskningsetiska resultat har vi utgått ifrån fyra olika riktlinjer 

under studiens empiriinsamling; forskarens roll, samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi hade både diskussioner via mejl och på 

telefon innan intervjuerna med alla respondenter så att de skulle vara insatta i studiens 

syfte och de delade sitt samtycke till att deltaga i studien. Gällande konfidentialiteten 

klargjorde vi för respondenterna redan innan intervjuerna att de alla fick vara anonyma. 

Respondenternas identitet är heller inte något som spelar någon roll i vår fallstudie 

eftersom vi ville undersöka respondenternas beteenden i egenskap av konsultchefer, och 

inte i egenskap av privatpersoner. Deras personliga värderingar speglas självklart i deras 

roll som konsultchef men det är den allmänna bilden av en konsultchef i 

bemanningsbranschen som är relevant för studien. Respondenterna fick reda på vilka 

roller vi hade under arbetet men vi försökte att inte lägga in några etiska värderingar 

som skulle forma deras svar. Under intervjuernas gång tillät vi oss att bekräfta det som 

respondenterna hade sagt för att kontrollera att vi har uppfattat rätt, men vi har försökt 

vara noga med att inte vinkla deras svar för att få svaren så naturliga och tillförlitliga 

som möjligt.  

Att ställa upp på en intervju till en studie ska inte innebära några negativa konsekvenser 

för respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie syftar till att hjälpa och inte 

stjälpa konsultchefer i deras arbete. Vi tror inte att resultatet av vår studie är av sådan 
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karaktär att det kan missbrukas eller användas i något missgynnande syfte mot någon. 

Eftersom studien är av explorativ karaktär där resultaten som framkommer kan 

användas som tips av konsultchefer i bemanningsbranschen, ser vi ingen anledning till 

att resultaten skulle kunna missbrukas. 
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3 Teoretisk referensram 

Vårt teorikapitel inleds med ett avsnitt om hur ledarskap har förändrats genom tiderna 

och vad man efter 100 år av forskning har kommit fram till är de viktigaste 

definitionerna på vad ett ledarskap innebär. Vi kommer därefter att presentera de 

teman vi anser, i enlighet med flera teorier, är de viktigaste att ta hänsyn till när man 

utövar ett ledarskap. Vår avsikt med dessa teorier är att senare i studien kunna ta 

ställning till hur en konsultchef hanterar dem när en distans är inblandad samt när de 

påverkas av en tredje part. 

 
 Ledarskap genom tiderna 3.1

Följande avsnitt behandlar ledarskapsbegreppet och hur det har kommit att förändras 

genom tiderna. Avsikten med avsnittet är att med hjälp av definitionen komma fram till 

de egenskaper som behövs för att bedriva ett lyckat och fungerande ledarskap idag.  

 

Definitionen av en chefs ledarskap och dess attribut har under de senaste 100 åren 

ändrats avsevärt. Mellan 1900-1929 låg fokus på kontroll och centralisering och 

gemensamt för chefer under denna tidsperiod var dominering. Under 1930-talet 

definierades ledarskap utifrån inflytande och en chefs egenskaper, snarare än 

dominering. Infallsvinkeln till att ledarskap handlar om en grupp kom först under 1940-

talet då ledarskapet identifierades som det beteende en chef hade under tiden denne var 

involverad i att leda gruppaktiviteter (Northouse, 2013). Under 1950-talet identifierar 

Northouse (2013) ledarskapet i tre olika teman. Det första temat behandlar ledarskapet i 

grupper och är en fortsättning på det tänk som rådde under 1940-talet då ledarskapet 

definierades som det en chef gör i en grupp. Det andra temat handlar om relationer där 

ledarskapets uppgift är att nå gemensamma mål och där definitionen av ledarskap 

baseras på beteendet hos den som leder. Det tredje temat som Northouse (2013) 

identifierar berör vikten av effektivitet i ett ledarskap och där definitionen av ledarskap 

är förmågan att utöva en övergripande påverkan på gruppeffektivitet. 

Under 1960-talet var definitionen av ledarskap det beteende som influerar människor 

och Northouse (2013) skriver att ledarskap var de handlingar en person gör för att 

influera andra personer till en gemensam riktning. Gruppfokuset ledde på 1970-talet in 

ledarskapet till ett organisatoriskt förhållningssätt där ledarskapet blev ett sätt att initiera 

grupper och organisationer till att uppnå grupp- eller organisationsmål. På 1980-talet 
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exploderade den vetenskapliga forskningen om ledarskap och till följd blev definitionen 

av ledarskap flera. Northouse (2013) beskriver definitionen av ledarskap under 1980-

talet som följande; “Do as the leaders wishes” - ledarskap handlar om att få följare att 

göra det den som sitter i ledarposition vill. Inflytande - det vanligaste ordet som används 

för att förklara definitionen av ledarskap under 1980-talet. Egenskaper - det är en chefs 

egenskaper som definierar ledarskapet. Transformation - ledarskap definieras som en 

transformell process där ledarskap uppstår när ledare och följare engagerar sig för att 

höja varandra till nya nivåer av motivation och moralitet. 

Enligt Fayol (1949) är en chefs uppgifter att planera, organisera, leda, koordinera och 

kontrollera. Mintzberg (1975) hävdar däremot att de fem orden ger en svag bild av vad 

en chef egentligen sysslar med. Mintzberg tillägger att ledarskap inte bara handlar om 

att motverka problem utan även att hantera dem (Mintzberg, 1975; Pugh, 2007). Bass 

(1990) diskuterar kring transformellt ledarskap där han skriver att den transformella 

ledaren inspirerar, aktiverar och intellektuellt stimulerar sina anställda. Handy (1995) 

hävdar att ledarskap bland annat innebär förmågan att skapa relationer och rekrytera rätt 

personer. Kotter (1996) menar att ett ledarskap handlar om att skapa visioner för 

framtiden, förena människor och att motivera och inspirera. Jacobsen och Thorsvik 

(2014) skriver att ledarskap syftar till att påverka människor och skapa ett önskat 

beteende för att uppnå organisationens mål. 

Det är tydligt att flera forskare har sin definition på ledarskap och det enda som 

forskarna egentligen kan vara överens om är det faktum att de inte kan komma fram till 

en gemensam definition (Northouse, 2013). På grund av faktorer som ett växande 

globalt inflytande och generationsolikheter kommer, enligt Northouse (2013), ledarskap 

fortsätta att ha olika betydelser för olika personer och ledarskapsdefintioner kommer 

fortsätta att vara under förändring. 

 

 Ledarskapsfaktorer 3.2

I ovanstående avsnitt har vi kommit fram till att det inte finns någon entydig definition 

av vad ledarskap innebär. Därför har vi, med hjälp av ovanstående teorier valt ut ett 

antal faktorer som vi tycker är relevanta för ett ledarskap idag. I följande avsnitt 

presenteras de utvalda temana vi har valt att fokusera på då vi anser att de är de 

viktigaste beståndsdelarna när man pratar om ett fungerade ledarskap. Vi vill få en 
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djupare förståelse för vad dessa teman innebär och varför de är viktiga vid ett 

ledarskap för att senare i studien kunna applicera dem på en konsultchefs ledarskap 

och se hur de hanteras av konsultcheferna.  
 

3.2.1 Motivera 

Att motivera sina anställda är en central del i ledarskapet och krävs för att utveckla 

anställda och för att skapa en vilja till att förbättras. För att kunna avgöra om det finns 

någon skillnad i hur konsultchefer motiverar sina anställda när det finns en distans, 

måste vi först gå djupare in på vad motivation är och vad som motiverar. 

 

En vanlig definition på vad motivation egentligen är skrev Weiner 1992; ”Motivation är 

de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett viss beteende 

gentemot ett givet mål” (Weiner 1992; Hein, 2012). Enligt Hein (2012) är Weiners 

definition för omfattande och försöker integrera så många teoretiska definitioner av 

begreppet motivation som möjligt. Hein (2012) menar istället att en klar definition av 

motivation inte finns och att det är upp till individen att reflektera över vad motivation 

verkligen är. 

 

Hur en ledare motiverar och vad som motiverar en anställd har sitt ursprung i tre olika 

faktorer. Dels beror det på förhållanden hos den enskilda människan, dels förhållandet 

inom företaget samt beror motivation på förhållandet i samhället (Hein, 2012). Flera 

motivationsteorier syftar på individen och menar att hur man motiveras är medfött. 

Andra teorier förkastar dock idén om att det skulle ha en genetisk koppling och menar 

istället att motivation är något som utgår ifrån behov. Behov som man lär sig tyda efter 

erfarenheter genom att inse vad konsekvenserna blir av vissa handlingar (Hein, 2012). 

Hein (2012) skriver dock att det är en blandning av såväl de medfödda som förvärvade 

faktorerna som bidrar till skapandet av en individs motivationsbehov. 

 

Motivation kan också ha att göra med den arbetsplatsen individen arbetar på och de 

förhållanden som finns där. Hein (2012) skiljer på två olika sätt en människa motiveras 

på, på arbetsplatsen. Dels kan det ha att göra med instrumentella motivationsfaktorer 

som lön och förmåner eller kan motivationsfokus ligga på att företaget tillhandahar en 

bra ledning, arbetsvillkor, social miljö och liknande. Inom företaget kan motivation 

också påverkas av självförstärkande processer. Hein (2012) skriver att antingen kan 



 

 24 

individen få uppskattning för sina åstadkommande och anses vara högpresterande eller 

bli stämplad som en person som det inte förväntas mycket av, vilket går i linje med 

McGregors X och Y teori som också handlar om två olika synsätt på människor 

(Eriksson-Zetterqvist m.fl., 2011). 

 

Den tredje faktorn Hein (2012) nämner där motivation kan skapas är i samhället. Hein 

syftar då på de värderingar och kulturer som kan återfinnas och menar att det kan prägla 

hur en människa betraktar det som är, och icke är, önskvärt. 

 

En annan indelning på motivationsteorier som oftast görs är att skilja på inre och yttre 

faktorer. De inne faktorerna syftar till de önskningar som människor har och kan handla 

om att prestera bättre eller utvecklas mer. De yttre motivationsfaktorerna avser det som 

ligger utanför individens kontroll att hantera och kan exempelvis gälla arbetsmiljön 

(Hein, 2012). 

 

Traditionellt delas motivationsteorier in i processteorier och innehållsteorier. Enligt 

Hein (2012) beskriver processinriktade teorier hur en individ motiveras och 

innehållsteorier vad som motiverar. Det finns flera kända teorier som är 

processinriktade där förmodligen Adams Rättviseteori är den mest kända (Hein, 2012). 

Adams rättviseteori från 1963 grundar sig i att medarbetare räknar ut hur mycket de 

bidrar med (input) jämfört med hur mycket de får i belöning (outcome) och om 

medarbetaren anser att det är orättvist jämfört med någon annan, uppstår en frustration. 

Det finns även flera teorier som istället är inriktade på vad som motiverar. Den som 

vanligtvis dyker upp är Maslows behovstrappa men även McClleands behovsteori och 

Herzbergs tvåfaktorsteori är exempel på innehållsteorier. Innehållsteorier, likt Maslows, 

McClelland och Herzbergs teorier, fokuserar på krafter hos människor eller deras 

omgivning och handlar vanligtvis om behov som man vill få uppfyllda (Hein, 2012). 

 

En del av ledarskapet handlar om att motivera de anställda till att utvecklas i sin 

position, till att vilja förbättras och till att förbättra beteenden. Om anställda är nöjda 

med sina chefer, medarbetare och arbetet de utför kan cheferna få engagemang, lojalitet 

och hängivelse tillbaka (Tracy, 2011). Människor motiveras av olika saker och det kan 

också, som diskuterats tidigare, ha sin grund i flera olika perspektiv. Det finns många 

motivationsteorier som en chef kan ta hjälp av i sin sökning efter att motivera på bästa 
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sätt, men i slutändan är det ändå viktigt att ta hänsyn till individen och genom 

observationer slå fast för vad som motiverar just denne. Det finns enkla saker en chef 

kan ta till för att skapa motivation. Tracy (2011) menar att något så enkelt och lätt som 

att le mot och tacka sina anställda skapar motivation. Tracy (2011) uppmanar även 

chefer till att ställa frågor och lyssna på sina anställda för att på så sätt få dem att känna 

sig viktiga, värdefulla och respekterade (Tracy, 2011).  

 

3.2.2 Kommunicera 

En fungerande kommunikation är a och o för en bra arbetsrelation och för att få en 

framgångsrik organisation. Men hur fungerar kommunikationen om chefen aldrig har 

en fysisk närvaro? Avsikten med följande text är att få en djupare förståelse för hur 

kommunikation mellan chef och anställd påverkar relationen och organisationen, 

tydliggöra vikten av en fungerande kommunikation samt att diskutera kring 

problematiken med en kommunikation som inte sker fysiskt.  
 

“It’s not what you say, it´s the way that you say it” (Geertshuis m.fl., s. 228, 2015) 
 

Relationen mellan chef och anställd anses av många vara den främsta och viktigaste 

relationen i ett företag och hur kommunikationen däremellan bedrivs är av största vikt. 

Både för relationen men också för att nå framgång med organisationen (Manzoni & 

Barsoux, 2002; Geertshuis m.fl., 2015). När ena parten anser att kommunikationen 

fungerar bra, belönas relationen med en bättre och mer informativ kommunikation. 

Skulle någon av parterna däremot anse att kommunikationen är svag blir konsekvensen 

av de negativa reaktioner som kan påverka, inte bara relationen, utan också 

prestationsförmågan (Kacmar m.fl., 2002; Geertshuis m.fl., 2015). 
 

Antikens främsta filosof, Sokrates, visade att ledarskap kunde bedrivas på ett bra sätt 

genom att kommunicera och ställa rätt frågor. Då Sokrates gick runt i staden och 

samtalade med dem han mötte tillämpade han “management by walking around” eller 

ett närvarande ledarskap som är en viktig del gällande kommunikationen och relationen 

mellan de anställda och deras chef (Fredriksson, 2007). Kommunikation anses vara en 

grundläggande organisatorisk process och effektiv kommunikation har blivit en 

nyckelfaktor i en välfungerande organisation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Enligt 
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Jacobsen och Thorsvik (2014) kan följande beståndsdelar vara betydande vid en effektiv 

kommunikation både internt och externt; 

• Koordinering - kommunikation utgör en grund för att samordna en organisations 

arbetsuppgifter och funktioner. 

• Kultur - det är omöjligt att förmedla och få en gemensam organisationskultur om 

inte värderingar och normer formuleras och tydliggörs.   

• Beslut - beslut måste fattas i alla organisationer, och för att fatta ett bra beslut 

krävs ett bra informationsunderlag som sker genom kommunikation till 

beslutsfattarna. 

• Lärande - för att kunna lära oss något krävs det att vi får återkoppling på något 

vi har gjort för att sedan kunna reflektera över uppnådda resultat 

• Informationsinhämtning - organisationer är beroende av sin omvärld och i fall 

inte information om förändringar i omvärlden hämtas av externa aktörer blir det 

svårt att följa med i förändringar och det som sker. 

• Informationsförmedling - organisationer vill ofta påverka eller forma sin 

omgivning, och detta blir också svårt utan kommunikation. 

 

Kommunikation är inte bara informationsutväxling utan även förmedling av känslor, 

idéer och attityder (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Även om dagens teknologi har gjort 

information mer lättspridd mellan chefer och anställda (Bolman & Deal, 2015) kan det 

ändå uppstå problem gällande kommunikationen. Det är viktigt att upprätthålla en god 

kommunikation där kroppsspråk och mimik utgör en stor del för att lyckas. Avsaknaden 

av kroppsspråk och mimik kan göra kommunikationen bristfällig. 70 % av ett framfört 

budskap utgörs av kroppsspråk vilket lätt kan leda till att missförstånd uppstår och 

arbetsdisciplinen minskar när de berörda parterna inte träffar varandra (Nordengren & 

Olsen, 2006). Alla personer tar till sig information på olika sätt. Vissa behöver få det 

skriftligt, andra muntligt. När kommunikationen sker via teknologi finns risken att 

medarbetare inte kan ta till sig skriftliga instruktioner. Om anställda inte kan ta till sig 

viktig information kan det leda till konsekvenser för hur arbetet utförs och relationen 

mellan anställd och ledare kan försämras (Nordengren & Olsen, 2006).  
 

3.2.3 Återkoppla 

Att få återkoppling och höra vad som är positivt och negativt krävs för att utvecklas i 

sitt arbete. Men om chefen inte har någon kunskap om den operativa verksamheten, hur 
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fungerar det då att ge feedback till de anställda? Följande teorier syftar till att ge en 

större kunskap om vad återkoppling egentligen handlar om, hur det hanteras vid ett 

traditionellt ledarskap samt vad feedback och utebliven sådan kan leda till. 
 

Att ge feedback eller konstruktiv kritik till en arbetstagare är en del av den 

kommunikation som krävs för ett effektivt ledarskap (Bolman & Deal, 2015). Feedback 

är mottagarens uttryck av den reaktion som uppstår av avsändarens budskap eller 

handling. Även information om resultatet på någons beteende, insats eller prestation kan 

resultera i tillrättavisning och kontroll (Bass & Stogdill, 1990). Svensk 

ledarskapstradition är byggd på delegering och förtroende samt innebär en bättre verbal 

uppföljning istället för att analysera siffror i rapporter (Jönsson & Strannegård, 2015). 

En verbal uppföljning på utfört arbete kan ses som samma sak som att ge feedback. 

För en arbetstagare är det viktigt att få återkoppling från sin chef för att kunna utvecklas 

i sitt arbete. Återkoppling ska ges på ett konstruktivt sätt och ge utrymme för både kritik 

och beröm. Feedback, eller återkoppling, syftar till att förstärka och utveckla de 

anställda och ta dem ett steg längre i sin arbetsprestation.  Det är därför är viktigt att 

vara specifik och belysa för arbetstagaren vad det är som är bra och vad det är som är 

mindre bra (Bretan, 2014). 
 

Sveningsson och Alvesson (2014) har tagit fram fyra olika typer av återkoppling; 

utebliven återkoppling, negativ återkoppling, positiv återkoppling samt mångtydig eller 

starkt varierad återkoppling. Utebliven återkoppling kan leda till frustration och tvivel 

hos de anställda. Många människor har ett stort bekräftelsebehov och även om en 

prestation kan verka liten för andra människor kanske det är den anställdes vardag, 

ständiga tidstjuv och något som dennes värld kretsar kring. Andras oförstående kan 

därmed leda till att återkopplingen uteblir. Bristen på återkoppling kan också leda till 

dålig självkänsla hos de anställda. Ibland får de anställda negativ feedback och det kan 

påverka de anställda genom att de känner starkt tvivel på den egna förmågan. Positiv 

återkoppling däremot, är något som stärker den personliga identiteten och självkänslan. 

Det är viktigt att vara tydlig när återkoppling ska ges på någons arbete eftersom det är 

lätt hänt att feedbacken blir mångtydig eller varierande beroende på vem som ger den 

och hur den läggs fram. Det kan uppfattas som oäkta om de anställda får beröm när de 

känner att de inte förtjänar det (Sveningsson & Alvesson, 2014).  
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Vid återkoppling har chefen möjlighet att beröra och behandla flera essentiella 

ledarskapsfaktorer så som ärlighet, tillit, målsättning, utveckling och coachning. Att ge 

feedback till de anställda kan därför leda till högre motivation, förändrade beteenden 

och ändrad målsättning (Atwater m.fl., 2007). Enligt en studie med Atwater m.fl. (2007) 

kan de som får negativ feedback känna sig nedslagna till en början, men efter lite tid att 

låta återkopplingen sjunka in och vid rätt hantering kan de få ännu högre måluppfyllnad. 

 

Det finns olika metoder att använda sig av vid implementering eller hantering av 

feedback. Cracknell (1993) anser att det är viktigt att inte glömma att formell feedback 

inte är det enda sättet eller tillfället då feedback bör användas. Informell feedback kan 

användas då två parter träffas och diskuterar problem. I relationer där det finns en fysisk 

distans är det svårare att använda sig av informell feedback och större fokus måste 

läggas på formella återkopplingsstrategier så som medarbetarsamtal och möten 

(Cracknell, 1993).  

 

3.2.4 Skapa tillit 

En återkommande faktor när det kommer till ledarskapsdilemman handlar om tillit och 

förtroende. Chefen måste känna tillit för den anställde och den anställde måste ha 

tillräckligt med tillit för att kunna anförtro sig åt sin chef. I följande avsnitt diskuteras 

tillit och hur den fungerar mellan en arbetsgivare och en arbetstagare samt hur, och 

varför, tillit skapas i organisationer. 
 

Ett av ledarskapets dilemman är att känna tillit till arbetstagaren. Charles Handy (1995) 

menar att tillit tillhör en av kärnfrågorna när det kommer till ledarskapsdilemman och 

har författat sju huvudsakliga förhållningsregler för tillit i ledarskap. Handy (1995) 

hävdar att tillit inte är blint och tycker att det är oklokt att lita på människor som inte har 

samma mål eller är observerade sedan tidigare. Han menar att stora organisationer är 

inkompatibla med tillitens grundprinciper eftersom det inte är möjligt att känna så 

många människor väl som det finns i en stor organisation. Däremot kan mindre grupper 

bildas för att skapa tillit. Handy (1995) skriver också att tillit behöver gränser. Att ha 

tillit till någon i en organisation syftar till att ha förtroende för någons kompetens samt 

dennes engagemang och åtagande för att uppnå de uppsatta målen. För att en 

organisation ska kunna ha tillit för någon krävs också bildning inom arbetsområdet. För 

att upprätthålla tillit till de underordnade krävs alltså kontinuerlig utbildning utefter 
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organisationens förändringsbanor samt att de anställda innehar förmågan att vara 

flexibla nog för självförnyelse. Handy (1995) poängterar vikten av att ha en 

företagskultur som välkomnar nya arbetssätt och det kräver därmed att organisationen 

rekryterar rätt personer. Några av nycklarna till att skapa tillit är därför att rekrytera rätt 

människor, placera dem på rätt plats i företaget och att använda rätt gruppledare. 

Även om en organisation har rätt förutsättningar för att lyckas uppnå tillit och 

förtroende för personalen är det inte alltid att det lyckas. Handy (1995) menar att de 

gånger som organisationen har lyckats göra en felrekrytering eller felplacering ska de 

säga upp de personer som inte lever upp till förväntningarna. För att skapa tillit krävs 

också att ledarna skapar relationer till sina anställda och Handy (1995) menar att det inte 

är tillräckligt med visionära ledare utan att det krävs personlig kontakt för ett delat 

åtagande och anförtroende. Slutligen beskriver Handy (1995) att tillit kräver en ledare, 

men ledaren behöver också följare som denne kan lita på för att organisationen ska 

kunna fungera.  

 

3.2.5 Kontrollera 

För att kunna leda arbetstagare krävs det att chefen använder kontroll som ett 

styrmedel för att kontrollera att de mål som ska uppnås faktiskt gör det. Syftet med 

följande avsnitt är att se hur chefer kontrollerar sina anställda i ett traditionellt 

ledarskap för att sedan kunna applicera och jämföra teorierna med hur konsultchefer 

kontrollerar sina konsulter i bemanningsbranschen.   

 

Efter att målen är satta, planerna har formulerats, arbetet organiserats, människorna 

inhyrda, upplärda och motiverade är det en sak som fattas. För att försäkra sig om att de 

planerade prestationerna överensstämmer med planerna är en del av en chefs uppgift är 

att kontrollera att det faktiska utfallet är detsamma som det planerade utfallet. Om 

prestationerna avviker från planen måste ledaren agera för att rätta till problemet (Sims, 

2002). Chefens kontrollfunktion innefattar att övervaka, jämföra och rätta till de 

processer som sker i arbetet. En annan del av att som chef sköta kontrollen av 

arbetsprocesserna är att se över ifall den ursprungliga planen behöver förändras under 

processens gång (Sims, 2002). 
 

Att kontrollera som chef handlar om att optimera kontrollen av arbetsprocessen 

(Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2011). I litteraturen delas kontroll upp i direkt kontroll, 
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teknisk kontroll och byråkratisk kontroll som är traditionella former av kontroll samt 

disciplinär kontroll som är en mer sofistikerad och raffinerad form av kontroll. Direkt 

kontroll innebär en fysisk inspektion av arbetsprocessen. Teknisk kontroll handlar om 

att kontrollera maskinella processer så som montage och tillverkningsprocesser. Att ha 

en byråkratisk kontroll innebär att kontrollera tillämpningen av rationella regler och 

rutiner och den disciplinära kontrollen handlar mer om kontrollen över de anställdas 

arbetsdisciplin, identitet och självkontroll (Eriksson-Zetterquist, 2011).  
 

Weber (1947) skriver om hierarkier och byråkratiska organisationer där den som 

besitter den formella makten, exempelvis en person med en chefstitel, har högre status i 

ett företag än vanliga anställda. En byråkrati är den struktur och uppsättning regler som 

har satts upp för att styra en organisation. Byråkrati är i grunden ett maktmedel och ett 

sätt att kontrollera. De personer med bäst eller mest formella meriter rekryteras och det 

finns tre typer av legitim auktoritet; rationella grunder, traditionella grunder och 

karismatiska grunder. Rationella grunder grundas på tron om att ”laglighet” av 

normativa regelmönster och rätten för de som besitter auktoritet kan utfärda order. 

Traditionella grunder grundas på en etablerad tro om helighet av uråldriga traditioner 

och legitimiteten av dem som utövar det och karismatiska grunder grundas på 

hängivenhet till utomordentlig helighet och hjältedåd (Pugh, 2007).  

 

3.2.6 Hantera konflikter 

Att vara involverad i en organisation innebär att vara involverad med andra människor, 

och eftersom människor tycker olika om många saker uppstår det ofta konflikter mellan 

människor. Följande text beskriver hur chefer bör hantera konflikter och vår avsikt med 

avsnittet är att senare i studien kunna se hur konsultchefer gör för att hantera konflikter 

när de leder på distans och jämföra det med följande text. 
 

En del av ledarskapet handlar om att hantera konflikter. Runde och Flanagan (2013) 

anser att det är lika bra som chef att utrusta sig själv med förmågan att hantera en 

konflikt, eftersom de med största sannolikhet kommer att inträffa på arbetsplatsen. 

Effektiva ledare har ansvar för att etablera en arbetsmiljö som tillhandahåller både 

säkerhet och respekt och där ingår även konflikthantering (Runde & Flanagan, 2013). 

För många chefer är konflikthanteringen en av de mest krävande uppgifterna. En chef 

kan själv vara personligt involverad i konflikten eller vara medlaren när konflikten berör 
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andra anställda inom organisationen (Runde & Flanagan, 2013). Enligt Runde och 

Flanagan (2013) är det också till chefen de anställda vänder sig till när de behöver råd 

om hur de ska hantera en konflikt. 

 

Runde och Flanagan (2013) har skapat en modell som de anser att chefer bör ta efter när 

det gäller konflikthantering - “Cool down, slow down and reflect and engage 

constructively”. Eftersom känslor ofta är involverade är det en tvingande nödvändighet 

för chefen att direkt försöka hantera konflikten. Men det är inte bara för personalens 

skull som konflikten måste tas itu med direkt. Konflikter är också en direkt påverkan på 

det dagliga arbetet. Förutom att agera omedelbart när en konflikt inträffar är det också 

upp till chefen att få de inblandade parterna att förstå betydelsefullheten av att lösa 

konflikten (Runde & Flanagan, 2013). Först när de anställda förstår innebörden och 

själva är öppna för att agera, är det möjligt att kunna lösa den uppstådda konflikten. 

 

3.2.7 Rekrytera 

En av chefers uppgifter är att anställa människor för att utföra de uppgifter som krävs 

för att en organisation ska uppnå de uppsatta målen. Följande avsnitt behandlar 

rekrytering och vikten av att rekrytera rätt. Vår avsikt med texten är att jämföra 

följande teori med konsultchefernas rekryteringsprocess och se vad konsekvensen blir 

när rekryteringen sker åt ett annat företag. 
 

Att hitta rätt person till rätt plats är en avgörande del i rekryteringsprocessen. Att göra 

en framgångsrik rekrytering innebär att rekryteraren har hittat en ny medlem som är väl 

förberedd för de framtida arbetsvillkoren och vad som förväntas av denne (Eriksson-

Zetterqvist m.fl., 2011). Skulle organisationen eller den som ansvarar för rekryteringen 

göra en mindre framgångsrik rekrytering innebär det helt enkelt att den nyanställde inte 

lever upp till de förväntningar som finns. Eriksson-Zetterqvist m.fl. (2011) påpekar de 

kostnader som kommer med en rekrytering och att en mindre framgångsrik rekrytering, 

som oftast leder till att den anställde slutar eller blir avskedad, blir en kostnad för 

företaget eftersom de blir tvungna att genomgå en ny kostsam rekryteringsprocess.  

 

Att rekrytera rätt människor kan ses som en investering för företaget. Vissa företag 

föredrar att rekrytera de som har rätt formella meriter i enlighet med en byråkratisk 

organisationssyn, och andra tycker att intelligens, skärpa och samarbetsförmågan går 
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före formella meriter (Bolman & Deal, 2015). McGregor lade grunden för det så kallade 

HR-perspektivet. HR står för Human Resources och teorin handlar om att ta vara på de 

mänskliga resurser som finns i företaget. Perspektivet betraktar människors 

engagemang, färdigheter, attityder och energi som viktiga resurser som kan utveckla en 

verksamhet. Organisationer finns till för att uppfylla människor behov och inte tvärtom. 

Däremot har människor och organisationer behov av varandra. Människor behöver lön, 

karriär och utvecklingsmöjligheter och organisationer behöver energi, idéer, färdigheter 

och kunskaper. Om passformen mellan organisation och individ är dålig drabbas båda 

parterna i form av att individerna utnyttjas av organisationen eller tvärtom. En bra 

passform gynnar båda parter i form av att människan får en tillfredsställande 

arbetssituation och organisationen får den kompetens som behövs för att lyckas uppnå 

de uppsatta målen (Bolman & Deal, 2015). Det gäller för organisationer att rekrytera 

rätt människor till rätt arbete. Eftersom HR-perspektivet vill bevara och utveckla de 

människor som finns i organisationen kan intern rekrytering användas med fördel. 

Intern rekrytering är ett sätt att behålla eller omplacera personal samt ett sätt att 

motivera anställda att prestera bra på arbetet (Bolman & Deal, 2015).  

 

 

Att rekrytera rätt människor kräver förberedelser. Enligt Hallén (2005) är 

förberedelserna inför en rekrytering viktiga. Ifall organisationen misslyckas med ett 

grundläggande förarbete finns det en risk att företaget anställer samma sorts person de 

har haft tidigare, istället för att söka efter den kompetens företaget verkligen behöver. 

Det krävs en kravspecifikation för att veta vilka kriterier som är viktiga för den 

specifika tjänsten. Vilken utbildning personen behöver, arbetslivserfarenhet, 

kunskapskrav, personlighet och utvecklingspotential är några av de punkter som bör tas 

upp i en kravspecifikation innan rekryteringen kan påbörjas. De ansökande som passar 

in på kravprofilen väljs ut till intervju för att skapa ytterligare underlag för att kunna 

bedöma vem som ska erbjudas den aktuella tjänsten (Hallén, 2005). Det finns olika sätt 

att utföra intervjuer på. Telefonintervjuer, fysiska intervjuer och gruppintervjuer är 

några av de vanligaste sätten att tillämpa vid rekryteringar. Telefonintervjuer och 

fysiska intervjuer ger företaget en chans att se djupare på de personliga egenskaper 

kandidaten besitter, medan gruppintervjuer ger en klarare bild av hur kandidaten 

fungerar i en grupp och vilken roll denne antar. Gruppintervjuer kan därför vara bra att 
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tillämpa då den aktuella tjänsten innefattar grupparbete där samarbetsviljan är 

avgörande för gruppens effektivitet (Petzall & O’Meara, 2013).  

 

3.2.8 Skapa relationer 

Att få människor att samarbeta i organisationer för att uppnå gemensamma mål är en 

chefs uppgift och en viktig del i ledarskapet. Ett gott samarbete kräver att en relation 

har skapats och handlar ofta om personliga möten. Men hur gör chefer som inte 

dagligen träffar sina anställda för att skapa relationer? Syftet med följande avsnitt är 

att se hur relationer skapas och hur de skapas i ett traditionellt ledarskap, och vi ämnar 

använda teorierna för att analysera kring hur chefer skapar relationer utan att träffa 

sina anställda i det dagliga arbetet.  
 

Alla företag är baserade på relationer (Grönroos, 2007). Oavsett om det handlar om att 

ha en bra relation till sina kunder eller till sina anställda så är relationer ett fundamentalt 

behov för att verksamheten ska fungera. När organisationen leds på distans krävs stabila 

relationer (Bell, 2002). Bell (2002) föreslår att relationer ska etableras tidigt mellan 

gruppmedlemmar eller i ett arbetslag där ledaren har en distans, men skriver också att 

ledaren inte behöver fokusera på att etablera en långsiktig relation med den anställde 

ifall anställningen är av en tidsbegränsad eller kort karaktär. Det viktiga i de fallen är att 

relationen i arbetslaget fungerar väl. Däremot menar Bell (2002) att om anställningen 

pågår under en längre tid, är det nödvändigt att etablera en långsiktig och stabil relation 

med de anställda. 
 

Att vara chef innebär en svår balans mellan att tillfredsställa företagets krav samt verka 

som en ledare för de anställda. Vilken relation blir då lämplig mellan chefen och dess 

anställda? Det är chefens uppgift att skapa en tillräckligt god relation med de anställda 

så att de ska kunna känna förtroende och tillit till chefen. Om chefen däremot blir en för 

nära vän med sina anställda kan det göra att de anställda förlorar respekten för chefen 

och arbetar på sitt eget sätt istället för att följa chefens och organisationens arbetssätt 

(Farrell, 2014). 

 

Ledarstilar handlar om hur ledare uppträder och hur de förhåller sig till sina 

medarbetare. För att uppnå hög prestation i en grupp har en ledarstil identifierats som 
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relationsorienterat eller demokratiskt ledarskap. Chefer som använder sig av denna typ 

av ledarstil försöker aktivt utveckla goda relationer till sina anställda. Egenskaper som 

en relationsorienterad chef bör besitta eller jobba på är exempelvis att vara 

uppmärksam, hänsynsfull och stödjande. En relationsorienterad chef bör också 

involvera personalen i beslut som rör arbetet och bjuda in sina underordnade till 

diskussioner. En demokratisk eller relationsorienterad ledare konsulterar sina anställda i 

besvärliga frågor, dels för att få hjälp från de som dagligen utför arbetet men även för 

att skapa relationer (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

3.2.9 Situationsanpassa ledarskapet 

Att situationsanpassa sitt ledarskap är viktigt i alla situationer, men kanske ännu 

viktigare när en fysisk distans är involverad? Med ett situationsanpassat ledarskap 

kommer flera ledarskapsstilar. Följande text går djupare in på varför ett 

situationsanpassat ledarskap är viktigt samt vilka olika stilar det går att urskilja ur ett 

situationsanpassat ledarskap. Vilken ledarstil har konsultchefen som leder på distans?  
 

Ett ledarskap som fungerar i en situation kan i en annan vara ofördelaktig. Det är därför 

viktigt att som chef anpassa sitt ledarskap efter hur situationen på arbetsplatsen ser ut 

och efter människorna som jobbar där. Redan på 1960-talet skapade Hersey och 

Blanchard en ledarskapsmodell där ledaren uppmanas att anpassa sitt ledarskap efter hur 

situationen ser ut (Schermerhorn, 2011). Idag, över 50 år senare, är modellen högst 

relevant eftersom teknologin och globaliseringen har gjort att arbetssituationen inte ser 

likadan ut som förr och eftersom flera flexibla arbetsformer kräver ännu mer flexibla 

ledare. Modellen grundar sig på uppgifts- och relationsorienterade beteenden och 

utmynnar i fyra olika ledarskapsstilar; 

 

1. Instruerande - Präglas av detaljstyrning, instruktioner och tät uppföljning. 

Ledarstilen skapar struktur och passar under nya förhållanden eller där 

mognaden eller kompetensen är låg. 

2. Deltagande - Präglas av samarbete där de anställda bjuds in i beslutsfattningen. 

Ledarstilen är mer ett stödjande beteende än en struktursfunktion och passar 

under förhållanden där arbetstagarna har hög mognad. 
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3. Delegerande - Präglas av beslutsfattande som delegeras till grupper eller 

individer. Ledarstilen ger arbetstagarna ansvar över att fatta beslut och passar 

under förhållanden där medarbetarna är självgående, kunniga och erfarna inom 

området. 

4. Rådgivande - Präglas av att informera, stötta och ge råd till medarbetarna. 

Ledarstilen strukturerar och skapar ramar tills dess att medarbetarna själva är 

redo att ta egna initiativ och passar under förhållanden där medarbetarna är 

oerfarna eller satt i ett nytt sammanhang (Schermerhorn, 2011). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Egen illustration 4 - ledarskapsstilar  

DELTAGANDE RÅDGIVANDE 

DELEGERANDE INSTRUERANDE 

Stödjande 
Relationsfokus 

Resultatfokus  
Styrande 
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4 Empirisk datainsamling 

I följande avsnitt presenteras först en kort beskrivning av de förintervjuer som 

genomfördes följt av en respondentbeskrivning. Därefter delas respondenternas svar in 

under respektive tema och slutligen presenteras en sammanfattande tabell över den 

empiriinsamling vi har gjort. 

 

 Förintervjuer 4.1

Innan uppsatsens början gjordes två förintervjuer med en gruppchef på Lernia i på ett av 

deras kontor i södra Sverige samt med en konsultchef på samma plats. Förintervjuerna 

gjordes i syftet att diskutera kring problematiken med att leda på distans och om vi 

kunde hitta någon intressant infallsvinkel att spinna vidare på. Ett sammandrag från 

förintervjuerna bifogas i bilagor. 

 

 Presentation av respondenter 4.2

Fem intervjuer genomfördes med fyra konsultchefer från bemanningsföretaget Lernia 

och en konsultchef från bemanningsföretaget Manpower. De fem olika respondenterna 

har jobbat olika många år inom bemanningsbranschen där deras sysselsättning har 

varierat. 
 

4.2.1 Intervju 1 

Respondenten i intervjun har jobbat som konsultchef på Lernia i två år men har varit 

verksam i bemannings- och rekryteringsbranschen under flera år fast med olika 

inriktningar. Respondenten är idag anställd på Lernia på ett av deras kontor i södra 

Sverige och är i dagsläget chef för mellan 50-60 konsulter.  

 

4.2.2 Intervju 2 

Respondenten är konsultchef på Lernia på ett av deras kontor i södra Sverige och har 

varit anställd sedan år 2008. Respondenten har växlat mellan att vara konsultchef och 

andra i positioner i företaget men uppskattar att den totala tiden som konsultchef på 

Lernia är ungefär fyra år. Respondenten är idag chef för 85 stycken konsulter. 
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4.2.3 Intervju 3 

Respondenten i intervju nummer tre har varit konsultchef på Lernia sedan november 

2014. Respondenten har dock jobbat på Lernia sen två år tillbaka, men innan som 

bemanningssamordnare. I dagsläget har respondenten ansvaret för 77 stycken konsulter. 

 

4.2.4 Intervju 4 

Respondenten har jobbat som konsultchef på Lernia i ett år och nio månader och är 

anställd på ett av företagets kontor i södra Sverige. Respondenten har 91 konsulter att 

vara ansvarig och chef för. 

 

4.2.5 Intervju 5 

Respondent i intervju nummer fem har jobbat som konsultchef i sju månader och innan 

det som kandidatansvarig. Respondenten är chef för cirka 45 stycken konsulter och är 

verksam på flera olika orter i Södra Sverige inom bemanningsföretaget Manpower.  

 

 Ledarskapsfaktorer 4.3

4.3.1 Motivera 

Alla respondenter i studien svarar att de motiverar genom samtal, antingen vid fysiska 

möten eller via telefon. Några nämner att de skickar ut peppande sms till sina anställda, 

och nästan alla tar upp att de motiverar genom återkoppling och feedback. Några tycker 

att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på sina anställda för att sedan kunna vägleda 

dem i en annan riktning. Andra jobbar med målbilder för att de anställda ska kunna 

föreställa sig en bättre framtid yrkesmässigt ifall de gör ett bra jobb idag, även om de 

inte vill jobba med samma sak om några år. En respondent nämner att det är viktigt att 

lyfta de positiva bitarna även om det är negativa saker som kommer fram under ett 

samtal eller ett möte. Någon tycker att det är tråkigt att de inte kan finnas närvarande för 

att peppa i det dagliga arbetet men att det därför blir ännu viktigare att hålla en 

kontinuerlig kontakt med kunden för att få feedback och återkoppling om konsulten. 

Vissa tycker att tydlighet är något som bör ingå under de motivationssamtal de har 

gällande feedback och förväntningar, andra poängterar de fortsatta arbetsmöjligheter de 

kan få på kundföretaget om de gör ett bra jobb. 
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4.3.2 Kommunicera 

Gällande frågan på hur konsultcheferna kommunicerar med deras konsulter svarade alla 

överensstämmande. På grund av den fysiska distansen är personliga möten inte vanliga 

och andra kommunikationskanaler används istället. När det är information som behöver 

komma ut snabbt och till alla används främst sms och mail. En respondent nämnde att 

det är svårt att ringa runt till samtliga konsulter om anledningen endast är att önska en 

trevlig helg, då blir det lättare att använda sig av sms och mejl. En respondent noterade 

dock att det som skrivs i mejl eller sms kan misstolkas och därför är det enklare frågor 

som bör tas upp under de omständigheterna. Är ärendena däremot personliga är det 

telefonsamtal som gäller och utifrån vad som sägs under dessa och vad saken gäller, kan 

fysiska möten bokas därefter. 

 

Hur ofta fysiska möten sker varierar dock mellan alla konsulterna men ambitionen från 

samtliga är det ska ske varannan var tredje vecka, och då genom att konsultchefen åker 

ut till de företag där konsulten är anställd. Dock finns det konsultchefer som inte har 

träffat sina konsulter på flera månader. Följdfrågan från oss blev “finns det något 

minimum som ni måste träffa era konsulter” och även där varierar svaren. En 

respondent svarar att hon tror att det finns en generell riktlinje där fysiska möten bör 

sker varannan, var tredje vecka, medan en annan respondent svarar att det finns inget 

bestämt om hur ofta de måste ses. Alla svarar dock att det även beror på konsulterna hur 

ofta de träffas. Vissa kräver att få ses mer än vad andra gör. En respondent menar att på 

grund av att konsulterna även har en annan chef i sin produktionsledare är förmodligen 

inte behovet lika stort att träffas som det hade varit om den tredje parten inte funnits 

eftersom mycket av de frågor som konsulter har, oftast kan tas direkt med deras chef i 

kundföretaget. Något som alla har, i alla fall på Lernia, så är det medarbetarsamtal. 

Dessa samtal sker årligen med alla de konsulter som är tillsvidareanställda. På frågan 

om det fanns någon relationsskapande aktivitet svarade de flesta nej på. En respondent 

nämner dock att en after work då och då inträffar. 

 

En orsak som kan försvåra kommunikationen är när det är skiftarbete och helgarbete 

inblandat. Skiftarbetare är svåra att skapa en direkt kommunikation med av den enkla 

anledningen att de inte jobbar vanliga arbetstider då konsultcheferna är aktiva, och 

detsamma gäller de som jobbar över helgen. 
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Kommunikationen som sker från andra hållet, alltså från konsulter till konsultchefer, 

sker även den över mejl och telefon. På frågan om det finns någon speciellt anledning 

till och när konsulten hörde av sig kan alla respondenternas svar ingå under samma 

kategori, administrationen kring deras anställning och de rättigheter och skyldigheter 

konsulterna har. Frågorna handlar om semester, löner, närvaro, sjukfrånvaro, 

rehabilitering och tidsrapportering. 

 

4.3.3 Återkoppla 

De flesta konsultchefer gör kontinuerliga avstämningar med kundföretaget för att se hur 

allting fungerar, men vissa får bara det till sig när det är något som den närmsta chefen 

på kundföretaget tycker att det har varit något som är värt att ta upp. Nästan alla svarar 

att de använder feedback som en del av att motivera personalen. Någon respondent 

berättar att negativ feedback är något som de fick reda på i efterhand, och att den 

positiva feedbacken är något som de fick till sig under de avstämningar de har med 

kundföretaget. Även här tycker de flesta respondenter att tydlighet är viktigt för att 

klargöra vilka förväntningar de har på konsulten samt vilka förbättringsåtgärder de vill 

se ifall kundföretaget har meddelat att konsulten misskött sig eller om det har varit 

några problem i gruppen. Några tycker att det var viktigt att först sätta sig ner med 

kundföretaget för att få en översiktsbild över situationen för att sedan ta ett samtal med 

konsulten där eventuella förbättringsåtgärder föreslås. 

 

Precis som när några av konsultcheferna motiverar sina konsulter, är det några som 

skickar ut peppande mail eller sms där det står att de gör ett bra jobb och liknande. 

Någon poängterar att det är ett snabbt och effektivt sätt att skicka ut positiv feedback till 

många samtidigt via mejl. De flesta verkar tycka att den positiva feedbacken är den 

viktigaste och även att det är kul att kunna ge positiv feedback och någon av 

konsultcheferna nämner att denne ser sig mer som ett stöd. Flera respondenter nämner 

att de har mer av en kompisrelation än en vanlig relation som är mellan arbetsgivare och 

anställd. 

 

4.3.4 Skapa tillit 

På frågan ifall konsultcheferna känner tillit till sina anställda är svaren olika. 

Majoriteten svarar att de känner tillit till de flesta av sina konsulter, men några nämner 
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att de inte känner något större förtroende förrän konsulten har bevisat motsatsen och 

presterat på den nivå som är överenskommet. Eftersom alla respondenter har över 40 

konsulter som de ansvarar för, vissa över 90 stycken, upplever konsultcheferna att det är 

svårt att känna tillit till alla och omvänt nämner vissa att alla konsulter inte känner fullt 

förtroende för dem heller. De flesta säger att de försöker finnas där och vara närvarande 

för att skapa tillit till sina anställda, något som blir svårt med tanke på distansen de har. 

Alla konsultcheferna säger dock att även om de inte finns där i det dagliga arbetet så är 

de alltid anträffbara och de flesta säger att de försöker poängtera att konsulterna alltid 

kan kontakta dem ifall de har några frågor eller funderingar. Genomgående i alla 

intervjuer får vi höra att konsultcheferna gärna träffar sina konsulter oftare, eller att de 

känner dem bättre, men att tiden inte räcker till. En respondent hävdar att distansen till 

konsulterna också kan medföra att ledarskapet blir väldigt effektivt och att 

konsultchefen kan se konsulten från ett annat perspektiv än vad chefen på kundföretaget 

gör. Det som respondenten syftar på är att tilliten till konsulten snabbare kommer 

tillbaka till konsultchefen om konsulten tidigare har misskött sig. Det eftersom 

konsultchefen träffar konsulten mer sällan och måste skapa sig en egen uppfattning om 

personen medan chefen på kundföretaget har kvar samma uppfattning om personen. 

 

4.3.5 Kontrollera 

Även fast några av konsultcheferna träffar sina konsulter mer ofta än andra är det svårt 

för dem att kontrollera sina konsulter. Konsultcheferna har ingen möjlighet att se hur de 

sköter det dagliga arbetet med egna ögon utan gemensamt för alla respondenter är att de 

får återkoppling från konsulternas chef på kundföretaget. En respondent nämner att det 

är en svårighet att de inte själva kan skapa sig en egen uppfattning om konsulten utan 

får välja att lyssna på vad konsultchefen får sagt till sig, både från produktionsledaren 

och andra konsulter. Trots att konsultcheferna inte själva är fysiskt närvarande finns det 

ändå ett ansvar för dem att ta tag i frågor som gäller kontroll. Exempelvis nämner en 

respondent att denne fick information om att en konsult inte skötte hanteringen av 

skyddsklädsel och skyddsutrustning. Det blev då konsultchefens ansvar att hantera detta 

med den berörda konsulten. Även om det finns delar av kontrollhanteringen som 

konsultchefer har svårare att handskas med finns det områden som de däremot har full 

kontroll över. De har kontroll över konsulternas tidsrapportering, sjukfrånvaro, 

rehabilitering, löner och liknande.  
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4.3.6 Hantera konflikter 

I frågan om hur konsultcheferna hanterar konflikter skiljer sig svaren något åt. Eftersom 

de inte är på plats där konflikten i de flesta fall sker så får de i bästa fall reda på det som 

har hänt i efterhand. Alla svarar att det mer eller mindre beror på situationen huruvida 

de behöver agera på det som har hänt eller inte. En respondent säger att 

produktionsledaren eller den närmsta chefen på plats oftast redan har tagit upp 

problemet med konsulten och endast gav vidare informationen i ett informativt syfte, 

men att produktionsledaren inte vill att konsultchefen skulle ta upp problemet ytterligare 

en gång. Andra sa att de tar tag i problemet så fort de kan efter att de har fått 

informationen, antingen genom ett telefonsamtal eller ett fysiskt möte. Två av 

respondenterna berättar att de vid allvarligare konflikter först utdelar en muntlig varning 

och sedan en skriftlig om problemet fortsätter, men båda säger också att det är väldigt 

ovanligt med allvarliga konflikter och att de brukar se en förbättring efter att de har 

pratat med konsulten. En annan respondent upplever att det i perioder är mycket 

konflikter och dispyter i arbetslaget eller misskötsel på arbetsplatsen.  

 

En respondent resonerar kring att konsultcheferna är som ett stöd för konsulterna men 

att det är svårt eftersom konsultcheferna bör agera objektivt och inte ta varken 

konsultens eller kundföretagets parti utan försöka göra det bästa av situationen. 

 

4.3.7 Rekrytera 

Vad gäller rekryteringen för konsultcheferna är alla eniga om att processen skiljer sig 

beroende på vilken kund de ska rekrytera åt och vad kunden förväntar sig. 

Konsultcheferna blir tilldelade en kravspecifikation från kundföretaget och utefter den 

kan konsultcheferna börja med rekryteringen. Varje konsultchef rekryterar själv sina 

konsulter men en respondent nämner att nytt i processen är att de använder sig av en 

bemanningssamordnare som sköter den första gallringen genom telefonintervjuer. 

Annars är den första delen av processen som vanliga rekryteringar där intervjuer hålls 

och referenser blir kontaktade. Två av konsultcheferna säger att många kunder tycker att 

laget går före jaget, där den viktigaste punkten är att personen fungerar väl i en grupp 

snarare än att ha den bästa utbildningen. En respondent säger också att i vissa fall testas 

individerna som söker jobbet, hur de fungerar i en grupp genom att ha gruppintervjuer. 
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Samma respondent tillägger att mycket av hur personen är och skulle fungera i det 

sökande arbete, kan urskiljas genom dessa gruppövningar. 

 

När det är ett antal sökande kvarstår skiljer sig svaren lite på hur processen fortskrider. 

Vissa av konsultcheferna menar att det är de som har det slutgiltiga ansvaret att 

bestämma vilken kandidat som ska anställas, medan andra menar att det är 

kundföretaget. En respondent säger att denne brukar ge råd till sina kunder att själva 

träffa de sökande för att kunna bilda sig en egen uppfattning om personen och att den 

sökande på samma sätt kan bilda sig en uppfattning om företaget. Oftast när det ska 

anställas nya konsulter säger en respondent att det är bråttom och att personen skulle 

behövts igår. Då är det “snabba puckar” som gäller och vanligtvis är det i dessa lägen 

som konsultchefen sköter hela processen själv, om det inte är så att konsultchefen kan 

hitta en passande kandidat i deras egen kandidatbank. 

 

Det största och viktigaste kvittot på att rekryteringen har varit lyckad och till belåtenhet 

för kunden är när konsulterna får anställning på det företaget dem är uthyrda till. “Det är 

det som är tanken med ett bemanningsföretag, att vara en fot ut i arbetslivet”. 

 

4.3.8 Skapa relationer 

På frågan om hur konsultcheferna skapar relationer till sina konsulter svarar en av dem 

att denne tidigare var ute väldigt mycket hos konsulterna i arbetet och träffade dem 

exempelvis på deras fikaraster. Då pratades det inte bara om det ”byråkratiska” som 

respondenten uttrycker sig, utan det handlade mer om vad som hade hänt i helgen och 

hur läget var. Mer privat. Respondenten poängterar att denne inte vill ha stämpeln ”åh, 

nu kommer chefen, då måste vi tänka oss för” utan det ska kunna vara en öppenhet och 

en ärlighet. Respondenten fortsatte med att säga att ”jag vill inte att det ska vara någon 

hierarki på något sätt. Och det tror jag är någonting som har gjort att många skapar ett 

förtroende för mig, trots att jag inte är en närvarande fem dagar i veckan.” 

 

De flesta konsultcheferna upplever att det är svårt att skapa bra relationer eftersom 

avsaknaden av deras närvaro gör att de inte lär känna varandra så bra. En konsultchef 

nämner att längden på anställningen kan vara en avgörande faktor huruvida de lär känna 

dem eller inte. Vissa anställningar löper bara på under ett par veckor och då hinner de 

nästan bara träffas under intervjutillfället, sedan sköts resterande kontakt via telefon. 
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Däremot verkar det som att alla konsulter är överens om att närvaro skapar bättre 

relationer, och några nämner att de brukar försöka åka ut till konsultcheferna och träffa 

dem på arbetet. En konsultchef nämner att även om avsaknaden av närvaro gör att det 

skapas en distans, försöker konsultchefen ändå vara tillgänglig för att skapa bättre 

relationer. På frågan ifall konsultcheferna bedriver några relationsskapande aktiviteter är 

det ingen som svarade ja. De relationsskapande aktiviteter som några av respondenterna 

talar om är medarbetarsamtal och just arbetsplatsbesök. En respondent säger att 

medarbetarsamtalen inte riktigt hinns med, men att denne mer känner sig som ett stöd 

som konsulterna kan vända sig till om de har frågor och funderingar. Tre av 

respondenterna tycker också att det varierar med hur nära relation konsulten vill ha med 

konsultcheferna. Vissa vill ha mycket kontakt och gillar att småprata medan andra 

tycker att all kontakt som inte är av arbetsmässig eller formell karaktär är överflödig.  
 

Bara en konsultchef svarar att relationen till konsulterna är bra; “... jag känner att jag har 

en bra relation, jag känner alla och jag vet vilka alla är, och ringer jag till dom så vet 

dom vem jag är och man kan, det är inte bara där när, utan man kan slänga lite käft med 

dem liksom. Prata lite privat också. Och höra hur läget är, och man vet lite vad som är 

på gång i deras liv och så. Det tycker jag är viktigt. Att man visar att man har ett 

intresse.”. Vad vi kan se genomgående i alla intervjuer är att konsultcheferna vill ha 

bättre relationer med sina konsulter, och en mer avslappnad sådan. En konsultchef 

försöker jobba med att få bort de hierarkiska barriärerna som kan finnas i en relation 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

4.3.9 Situationsanpassa ledarskapet 

Alla respondenterna nämner fler än en gång att det är viktigt att vara anpassningsbar i 

bemanningsbranschen. Mycket på grund av att den är så flexibel. Någon fråga på vilken 

typ av ledare de ansåg sig vara hade vi inte, däremot kan man genom deras svar hitta 

flera faktorer som överensstämmer med alla konsultcheferna. Tillgänglig är det ord som 

återkommer oftast, att det är viktigt att de är tillgängliga för sina konsulter vad det än är 

som gäller och att de snabbt kan svara på frågor. En annan ledarskapsegenskap som vi 

kan urskilja är att de inte anser sig vara den typiska chefen i sitt ledarskap, utan snarare 

vara “en stöttepelare”, som en respondent uttrycker det. Den typiska chefen anser 

respondenterna vara den chefen som konsulterna har i kundföretaget, den chefen som är 

med konsulterna under det dagliga arbetet. På frågan om de känner sig som en chef för 
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konsulterna varierar dock svaren lite där vissa säger rakt nej, vissa anser sig vara det på 

ett sätt men inte fullt ut och en respondent säger ja, men lägger till “eftersom jag är 

deras chef och har arbetsgivaransvaret”. En annan ledarskapsegenskap vi kan urskilja i 

alla intervjuer är att närvaro var viktigt. Det framgår att närvaro är något som 

konsulterna efterfrågar och ville ha. En respondent säger att det är svårt att vara 

närvarande i och med den fysiska distansen, med en annan respondent sa “Men 

närvarande behöver ju inte betyda att man kanske alltid är fysiskt närvarande”. 
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 Sammanfattad empiri 4.4

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 
 

Motivera 
Genom feedback, vid 
kundbesök och genom 
målsamtal. 
Utvecklingssamtal. 
 

Pusha genom 
spontana 
telefonsamtal. Sms 
”ni gör ett bra 
jobb”. 

Tror på människor. 
Pushar och peppar 
in i det längsta. 

Frågor hur 
konsulten känner 
och varför. Boostar 
och peppar. 

Motiverar genom 
samtal, peppar 
genom att säga ”tänk 
på att detta är en fot 
in”.  

 
Kommunicera 

Fysiskt varannan, var 
tredje vecka. 
Telefonsamtal, mejl 
och sms är vanligast. 

Mejl och sms 
främst. Träffar 
konsulten sällan. 
Vissa aldrig. 

Via sms och mejl 
när det gäller 
lättare frågor. 
Annars telefon- 
samtal och möten. 

Telefonsamtal, sms 
och mejl. Ibland 
bokas möten in. 

Sms eller mejl, mejl 
känns trevligare. 
Svårt att hinna ringa 
till alla. Träffas ca 
varannan månad. 

 
Återkoppla 

För att kunna ge 
feedback krävs en 
dialog med kunden. 
Avstämmer sedan 
med konsulten. 

Produktionsledaren 
kommer med info. 
Ibland tas det upp 
med konsulten men 
inte alltid. 

Avstämning med 
produktionsledare, 
ha sen en öppen 
dialog med 
konsulten. 

Månads-
avstämningar med 
kunden och stämmer 
av individ för 
individ. 

Lyssnar på kunden 
och ta det med 
konsulten. Även 
lyssna på konsulten 
och ta det därifrån. 

 
 

Skapa tillit 

Agerar snabbt. Är 
närvarande, öppen 
dörr. Tar sig tid till 
konsulten. Vara tydlig 
från början om vad 
som gäller. 

Svårt att bygga 
skapa förtroende 
för och till någon 
man inte träffar. De 
man träffar är 
lättare. 

Genom ärlighet och 
öppenhet. Ger svar 
på frågor och 
återkopplar både 
bra och mindre bra 
saker. 

Byggs upp genom 
rak kommunikation 
och högt i tak. Inte 
här ”kommer 
chefen” inget hysch-
hysch. 

Försöka svara. Lär 
sig med tiden hur 
man skapar tillit, 
finns ingen 
instruktion. Ge 
tydliga besked och 
instruktioner. 

 
 

Kontrollera 

Är inte på plats, tar 
dialog med 
kundföretaget om 
konsulten. 

Ringer konsulterna 
och kollar hur det 
går och hur det står 
till. 

Får höra från 
konsulter och 
kunden hur allt 
fungerar, 
framkommer inte 
alltid– gör det svårt 
att kontrollera. 

Svårt eftersom det 
kommer från en 
andrahand. 

Kontinuerliga 
avstämningar med 
kundföretaget, samt 
återkoppling till 
konsulten.  

 
 
Hantera konflikter 

Finns det två parter, 
vilket är bra. Hjälper 
konsult att ta upp 
problem med 
kundföretaget som de 
inte vill ta direkt. 

Muntlig varning 
och göra konsulten 
medveten. Sedan 
skriftlig varning 
och sedan 
handlingsplaner. 

Försöker alltid ta 
dem direkt när de 
hänt. Vill gärna 
veta allt som 
händer. Löser både 
via telefon och 
fysiskt. 

Jobbar nära med 
kund och har 3-
partsamtal. Utreder 
men tar inte 
ställning.  

Inte varit med om så 
många konflikter 
men när de sker så 
har konsultchefen 
ansvaret, men 
kunden vill också 
vara med i dialogen. 

 
 

Rekrytera 

Följer konsulten 
genom hela 
processen. Vill att 
kunden ska ta sista 
beslutet, i alla fall 
träffa de sökande. 
Säkerställa att de 
hittat rätt. 

Gruppintervjuer 
används eftersom 
det mest 
eftersökande av 
kunden är en 
person som 
fungerar i grupp. 

Beror på kunden 
hur det ser ut men 
får en kravspec och 
anställer därefter. 
Hos den nuvarande 
kunden har KC det 
slutgiltiga ordet. 

Kunden har inget 
med själva 
rekryteringen att 
göra. Konsultchef 
sköter processen. 
Gruppintervjuer har 
gett bra resultat. 

Beror på kunden och 
tiden som finns. 
Kolla den befintliga 
banken först. Tar en 
kravspec från 
kunden. Vissa 
kunder vill vara med 
i det slutgiltiga 
beslutet. 

 
 

Skapa 
relationer 

Medarbetarsamtal en 
gång per år. Ett värde 
att träffas på Lernia. 
After work. 
Vara med i hela pro-
cessen. Tillgänglig. 
Prata privat också. 
Visa intresse. 

Beror på hur ofta 
man träffas. Dom 
som vill ha en 
kontakt, har 
konsultchefen en 
kontakt med. Inga 
relationsskapande 
aktiviteter. 

Har en god relation 
till de flesta men 
svårt när de är 80 
st. Försöker vara 
tillgänglig, Ha en 
schyst och öppen 
relation. Peppande 
och coachande. 

Åker ut till 
arbetsplatsen. 
Försöker hålla det 
på en bra nivå, 
frågar hur helgen 
har varit, hur läget 
är osv. Har en 
öppenhet och 
ärlighet. 

Vissa känner man 
tydligt och har en bra 
relation med, andra 
rent affärsmässigt. 
Upp till varje 
konsultchef att skapa 
sina egna relationer, 
inge bestämda 
aktiviteter. 

 
 

Situationsanpassa 
ledarskapet 

Känner sig delvis som 
en chef.  Är den 
chefen som sköter 
anställningen och inte 
dagliga frågor. Är inte 
den första man vänder 
sig till. 

Ej den 
kontrollerande 
Känner sig mer 
som ett stöd än en 
chef, en andra part. 
Är stöttepelaren.  
Chef när gäller 
avtalsfrågor. 

Anpassar 
ledarskapet efter 
individen. Är ärlig, 
tydlig och ödmjuk i 
sitt ledarskap. 
Känner sig som en 
chef, till viss del.  

Känner sig som chef 
till viss del. Är inte 
den närmsta utan har 
mer en 
”kompisrelation“ 
och tar fram det 
positiva. 

Känner sig som chef 
för vissa, inte alla. 
Chef när det gäller 
löner och liknande. 
Viktigt att vara 
tydlig i ledarskapet. 
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5 Analys och Diskussion 

I följande avsnitt analyserar och diskuterar vi våra teorier med den empiriska data vi 

har fått fram genom våra intervjuer.  

 

 Ledarskapsfaktorer 5.1

5.1.1 Motivera 

Nästan alla respondenter i undersökningen tycker att de arbetar aktivt med att peppa och 

motivera sina anställda, trots sin fysiska frånvaro. Konsultcheferna motiverar genom att 

skicka ut mejl och sms men även genom telefonsamtal och fysiska träffar så som möten 

och motivations- eller medarbetarsamtal. Som Tracy (2011) nämner så är det viktigt att 

hålla sina anställda glada och nöjda. Några av konsultcheferna tackar sina medarbetare 

för ett väl utfört jobb eller bara allmänt visar uppskattning genom att stötta och peppa 

även om de inte finns fysiskt tillgängliga på konsultens arbetsplats. Men om 

informationen skickas ut via mejl och till många samtidigt, som några av 

konsultcheferna nämner att de gör, finns det en viss risk att mottagarna känner sig som 

en i mängden och inte speciella. Egentligen kan samma sak ske vid massutskick av sms. 

Om en konsult får ett sms där det står att denne har jobbat riktigt bra och ska fortsätta 

så, och inte alls känner att prestationen har legat på topp eller om arbetsledaren inte har 

uttryckt någon som helst uppskattning, kan sms:et eller mejlet upplevas som oäkta. Om 

konsulten får för mycket utskick om att denne gör ett enastående jobb endast via 

digitala verktyg så som mejl och sms, kan denne sluta ta konsultchefen på allvar ifall 

den aldrig får ett leende eller ett tack ansikte mot ansikte. Om vi vänder på samma 

problem, kan en annan konsult känna sig uppskattad och känna att konsultchefen har 

högt förtroende för konsulten och därför blir sporrad att prestera extra bra på arbetet. I 

enlighet med McGregors X- och Y-teori skulle då konsultcheferna anta att deras 

konsulter är av Y-karaktär; självstyrande och vill ta eget ansvar. Att ta eget ansvar är 

något som förknippas med konsultarbete eftersom de är uthyrda från ett företag till ett 

annat och förväntas utföra de uppgifter de är anställda för, även om chefen med 

arbetsgivaransvar inte finns fysiskt tillgänglig på arbetsplatsen.  

 

De flesta konsultchefer berättat att de använder feedback för att motivera sina konsulter. 

Ifall konsulterna känner att de får förtroende från konsultchefen kan de känna sig mer 

motiverade att göra ett bra jobb, men om de inte känner sig träffade av den information, 
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beröm eller peppning som skickas ut via mejl och sms kan det få motsatt effekt och 

konsulten kan behöva personlig kontakt för att känna sig motiverade. Många nämner att 

de har medarbetarsamtal, men också att det inte alltid hinns med. Medarbetarsamtalen 

grundar sig på information som konsultcheferna har fått av arbetsledaren eller 

konsultens närmsta chef, och det kan finnas en risk att konsultchefen inte tillgodoses all 

information som behövs för att kunna ha ett medarbetarsamtal som syftar till att 

motivera konsulten i dess arbete. Märker konsulten att konsultchefen inte är insatt kan 

denne känna sig åsidosatt och det blir därför extra viktigt för konsultchefen att besöka 

arbetsplatsen för att få rätt känsla samt att kolla så att den information som konsultens 

arbetsledare har delgivit inte har vinklats på något sätt. Att säga till konsulten att de ska 

ha ett medarbetarsamtal som sedan inte hinns med, ger inte heller något större 

förtroende för konsultchefen.  

 

5.1.2 Kommunicera 

Redan på antikens tid tog Sokrates upp det betydande i ett närvarande ledarskap när han 

gick runt i staden och tillämpade ”management by walking around” (Fredriksson, 

2007). Att vara närvarande är en viktig del både när det gäller kommunikationen mellan 

en anställd och en chef men också för att skapa en relation. När det gäller 

konsultchefernas ledarskap är den fysiska distansen ett direkt resultat av det icke 

närvarande ledarskapet. Men som en av respondenterna sa så behöver ett närvarande 

ledarskap inte alltid betyda att chefen är fysiskt närvarande. För närvarande är 

konsultcheferna, men snarare på ett mer tillgängligt sätt. 

 

Konsultchefer kan av förklarliga skäl inte vara på plats under det dagliga arbetet och 

måste därför hitta andra sätt att kommunicera på. Samtliga respondenter nämnde att de 

gärna hade träffat sina konsulter mer ofta än vad de gör och ambitionen som fanns var 

att det skulle ligga på varannan var tredje vecka. Att detta nu inte följdes av mer än en 

respondent hade att göra med tidsbrist. På grund av den fysiska frånvaron måste 

konsultchefer använda sig av andra kommunikationskanaler, som för den sakens skull 

inte är ovanliga, det ovanliga i situationen är att det är dem främsta, och i många fall de 

enda som används. Telefon och mejl är de två främsta kommunikationssätten som 

används. Även om dagens teknologi har gjort att informationen blir mer lättspridd, som 

vid användandet av mejl och sms, finns det ändå svagheter i bristen på fysisk närvaro. 

En svårighet som kommer när kommunikationen sker på distans är avsaknaden av 
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kroppsspråk och mimik. Enligt Nordengren och Olsen (2006) består hela 70 % av ett 

framfört budskap av kroppsspråk och eftersom kroppsspråket uteblir ökar risken för 

missförstånd mellan konsultchefer och konsulter. Vad som också försvårar 

kommunikationen för konsultchefer är det faktum att människor tar till sig information 

på olika sätt. Alla konsulter kan förmodligen inte ta till sig det som kommer skriftligt 

och hade behövt få informationen muntligt. För en konsultchef försvinner den 

möjligheten när det är mejl och sms som används mest – särskilt när det är information 

som ska ut snabbt och till alla. 

 

Hade konsultchefer varit konsulternas enda chef och konsulterna hade varit tvungna att 

förlita sig helt på dem, så tror vi att kommunikationen hade varit mer än bristfällig vid 

ett fysiskt distansledarskap. Nu har konsulterna en chef på kundföretaget som de träffar 

personligen och som de kan ta alla de frågor som dyker upp, direkt med. Det underlättar 

för konsultchefen i det avseende att fysisk kommunikation kanske för deras del går att 

vara utan. När det endast är enklare frågor som gäller det administrativa är vår 

uppfattning att kommunikation via telefon och mejl fungerar. Risken som finns är dock 

att konsulterna endast vänder sig till konsultcheferna när det gäller administrativa frågor 

och alla andra ”tyngre frågor” går till produktionsledaren. Synen på konsultchefen som 

deras faktiska chef blir då förmodligen svår för konsulter att ha eftersom det är deras 

chef på kundföretaget som träffar dagligen.  

 

5.1.3 Återkoppla 

Alla konsultchefer vi har intervjuat jobbar väldigt mycket med feedback och 

återkoppling. Det är enligt Bolman och Deal (2015) något som krävs för ett effektivt 

ledarskap. Feedback används också som något konsultcheferna motiverar sina anställda 

med. Konsultcheferna har avstämningar med kundföretaget för att få feedback på 

konsulternas arbete som de sedan kan förmedla vidare, om de känner att det behövs. I 

vissa fall får konsultcheferna höra negativ feedback om konsulterna i efterhand enbart i 

ett informativt syfte, och det kan därför finnas en risk att konsulterna missar feedback 

för att chefen på kundföretaget anser att informationen inte behöver föras vidare eller 

glömmer bort att nämna det. Att konsultcheferna missar alla möjligheter att själva 

kunna se hur konsulterna uppför sig och presterar på arbetet är uppenbart på grund av 

den distans som finns. Men de kan fortfarande hålla sig uppdaterade genom 
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kontinuerliga avstämningar med chefen på kundföretaget om vad som sker, vilket 

många konsultchefer säger att de gör. Om negativ feedback återges vid avstämningar 

eller vid kommunikation med kundföretaget, säger några av konsulcheferna att de först 

sätter sig ned med chefen på kundföretaget och går igenom hur situationen ser ut och 

sedan kommunicerar informationen i ett snyggt resonemang tillsammans med tips på 

förbättringsåtgärder till konsulten. Några av konsultcheferna nämner att de försöker 

vara objektiva, men det kan finnas en överhängande risk att den negativa feedbacken 

vinklas till kundföretagets fördel eftersom de får höra informationen från dem först och 

därmed får en bild framför sig hur situationen ser ut, innan de ens har hört konsultens 

syn på saken. Det är också ett av konsultchefernas dilemman, att de måste tillgodose 

både konsultens och kundföretagets behov. Eftersom konsultchefen vill att 

kundföretaget ska fortsätta hyra in konsulter av bemanningsföretaget, vill de 

tillfredsställa deras behov. Men eftersom de har anställt konsulter som de har 

arbetsgivaransvar och löneskyldigheter till borde de vilja se till att konsulterna fungerar 

bra ute på arbetsplatsen så att kundföretaget ska fortsätta hyra in dem.  
 

Bretan (2014) skriver att feedback syftar till att förstärka och utveckla de anställda för 

att ta dem ett steg längre i sin arbetsprestation, och det kan också vara svårt för 

konsultchefen eftersom denne oftast inte är insatt i de arbetsprocesser och system som 

konsulten arbetar med. Det blir därför chefen på kundföretagets uppgift att se till att de 

konkreta förbättringsåtgärderna kommuniceras till konsulten, men i samverkan med 

konsultchefen för att konsultchefen som innehar arbetsgivaransvar ska vara medveten 

om processen ifall konsulten skulle behöva omplaceras. För konsultens skull hade det 

optimala varit att främst få feedback direkt från företaget de jobbar på. Detta för att 

undvika förvirring och otydligheter som kan uppstå när en tredje part som inte är insatt i 

arbetsprocessen är inblandad. Bretan (2014) skriver också att det är viktigt att vara 

specifik och berätta för konsulten vad som är bra och mindre bra. Konsultcheferna 

poängterar flera gånger under intervjuerna vikten av tydlighet. Vi tror att tydlighet är 

något som blir extra viktigt när ledarskapet sker på distans eftersom informationen ofta 

misstolkas vid avsaknaden av kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

 

5.1.4 Skapa tillit 

Några av konsultcheferna litar först på sina konsulter när de har bevisat att de presterar 

på den nivå som är överenskommet. Bara en av intervjupersonerna svarar ja direkt på 
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frågan ifall de litar på sina konsulter. Handy (1995) menar att tillit ska vara förtjänt och 

därför kan det vara så att konsultcheferna gör rätt i att inte ha full tillit från början. När 

konsulterna har bevisat att de presterar på den nivå som är avtalat, känner 

konsultcheferna större tillit för konsulterna, men flera säger att de ändå inte känner tillit 

till alla. Handy (1995) skriver att tilliten kan påverkas i stora organisationer eftersom 

det inte är möjligt att känna alla de anställda. Eftersom alla konsultchefer har mellan 40-

90 konsulter kan det vara klokt att behålla ett extra vakande öga på vissa eftersom det 

inte går att ha full koll på alla konsulterna när de är så många och framför allt inte när 

de har en fysisk distans mellan sig. Att konsultcheferna har så många konsulter under 

sig är också något som kan skapa en större psykisk distans än nödvändigt. Känner 

konsultchefen och konsulten inte varandra finns det en större risk att det inte finns 

någon tillit som också kan göra att konsulten tar sitt arbete på mindre allvar än om 

denne hade varit en vanlig anställd på kundföretaget. 
 

För att kunna ha tillit till konsulten krävs det att konsultchefen har förtroende för dennes 

kompetens, engagemang och åtagande, helt enkelt vad de gör för att uppnå de uppsatta 

målen (Handy, 1995). Eftersom konsultcheferna inte är utbildade inom samma yrke som 

konsulterna kan det vara svårt för konsultcheferna att få en förståelse för hur arbetet går 

till. Det kan också vara en av anledningarna till att konsultcheferna beskriver att de tror 

att många, men inte alla konsulter litar på dem som konsultchefer. För att skapa tillit 

krävs kontinuerlig utbildning (Handy, 1995) och eftersom inte alla konsulterna arbetar 

med samma saker är det en praktisk omöjlighet för konsultcheferna att hinna med att 

utbilda sig inom de anställdas verksamhetsområden. Det är också något som skulle vara 

irrelevant för konsultchefens jobb i att leda konsulter. Vi tror att det inte bara hade varit 

en praktisk omöjlighet utan också onödigt eftersom konsulterna faktiskt har en chef på 

plats som besitter kunskap om deras arbetsprocesser. Däremot är det bra om de anställda 

har förmågan till självförnyelse och det är något som konsultcheferna kan poängtera 

under samtal med konsulterna. En konsultchef nämnde att det var lite upp till varje 

konsulchef hur man hanterar samtal till konsulterna, och denne konsultchef försökte få 

de anställda att förstå att om de gör ett gott intryck på den arbetsplatsen som de är på nu 

kan det öppna upp dörrar för fortsatt anställning eller också för ett jobb inom en annan 

genre. Eftersom bemanningsbranschen ofta präglas av kortare eller tillfälliga 

anställningar kan det vara bra för konsultchefen att poängtera hur bemanningsbranschen 

fungerar och sälja in det konceptet ordentligt för konsulten eftersom en motiverad och 
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taggad konsult är lättare att lita på och känna förtroende för än en som inte ser framtida 

möjligheter eller som inte tar ansvar för eller bryr sig om sin yrkesmässiga framtid. 

 

I alla intervjuer fick vi höra att konsultcheferna gärna träffar sina konsulter oftare och de 

vill gärna lära känna dem bättre än vad de gör idag. Den psykiska distansen beror enligt 

de flesta på att tiden inte räcker till. Om de hade haft mer tid tillsammans med sina 

konsulter hade de kunnat ha en högre tillit till dem, och konsulterna hade omvänt kunnat 

lita på och hänge sig mer till konsultcheferna. 

 

En av respondenterna hävdar att distansen till konsulterna gör att ledarskapet blir 

väldigt effektivt och tycker att de kan få en annan bild av konsulten än vad 

kundföretaget får. Vi tror att detta är på gott och ont. Samma respondent nämner att ifall 

det har skett någon incident på kundföretaget har konsultchefen lättare att återfå sin tillit 

till konsulten än vad kundföretaget har för att det inte finns någon personlig anknytning 

till incidenten för konsultchefen utan denne vill kunna känna tillit för konsulten.  

 

5.1.5 Kontrollera 

En av chefers uppgifter är att kontrollera. För en konsultchef innebär det problem. 

Kontroll kan utföras på flera olika sätt: direkt kontroll, teknisk kontroll byråkratisk 

kontroll och disciplinär kontroll. Vad gäller konsultchefen och den typ av kontroll som 

de kan hantera blir på grund av den fysiska frånvaron ytterst få moment. Direkt kontroll 

avser en fysisk inspektion av arbetsprocessen. Visserligen kan konsultchefer åka ut till 

kundföretaget och göra en inspektion, men eftersom de inte är insatta eller utbildade i 

det som kundföretaget arbetar med, försvårar det för ett korrekt utlåtande. Vid en 

teknisk kontroll som syftar på att hantera maskinella processer krävs det för det första 

en fysisk närvaro men också ett kunnande i ämnet – konsultchefen innehar inget av 

dem. Byråkratisk kontroll, som innebär kontroll av att tillämpningen av rationella regler 

och rutiner, är det enda vi anser som konsultchefer egentligen kan hantera. Det måste 

dock tilläggas att det endast gäller de regler som bemanningsföretaget har för sina 

konsulter, och inte de som kundföretaget har. Slutligen har vi den disciplinära 

kontrollen som syftar till en anställds arbetsdisciplin. Återigen krävs det en fysisk 

närvaro för att kunna avgöra om den anställde lever upp till de förväntningar som finns. 
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I dagsläget hanterar konsultchefer mer kontrollområden än de egentligen har underlag 

för. Det underlag de har, förutom sådant som gäller deras egna regler och policys, är det 

underlag de får från chefen på kundföretaget och andra konsulter. Det blir därför svårt 

för konsultchefer att avgöra hur de ska agera i frågor gällande kontroll eftersom de 

själva inte kan vara säkra på att det dem fått sagt tills sig, verkligen stämmer. Det finns 

dock ett visst ansvar för konsultchefer att hantera dessa frågor, eftersom det är något 

som kundföretaget förfrågar har rätt till då det är konsultchefen som har 

arbetsgivaransvaret till konsulterna. Huruvida den information som konsultchefen får 

stämmer, blir svårt att avgöra. I värsta fall kan felaktiga händelser rapporteras och 

konsultchefen, som är ovetande, kan bli den som blir tvungen att vidarebefordra det 

felaktiga till den berörda.  

 

5.1.6 Hantera konflikter 

När det gäller konflikter är det något som alla chefer någon gång får hantera. Runde och 

Flanagan (2013) anser att det är lika bra som chef att veta hur de ska hanteras eftersom 

de med största sannolikhet kommer att inträffa. Konsultcheferna är inte främmande när 

det gäller konflikter men sa att det beror på situationen om de behöver agera eller inte. 

Det skiljer sig från teorin som säger att alla konflikter behövs hanteras och det är på en 

gång. När det gäller konsultchefer är det inte alltid de ens får veta om det inträffat en 

konflikt. I bästa fall får de informationen i efterhand och då är det 

andrahandsinformation, eftersom de inte är på plats. Ibland händer det också att 

produktionschefen i och för sig delge informationen om det uppstått en konflikt, men 

anser att konsultchefen inte behöver ta upp det igen. 

 

Eftersom det är konsultchefen som har arbetsgivaransvar för konsulten finns det ändå 

ett ansvar att kunna hantera konflikter. Även fast informationen om uppstådda problem 

inte alltid framkommer måste konsultchefer veta hur konflikter ska hanteras när det väl 

hamnar på deras bord. Teorierna poängterar att det måste lösas direkt, något som även 

flera av konsultcheferna påpekade. Det svåra för konsultchefen i hanteringen av 

konflikter är att vara objektiva och varken ta konsultens eller kundföretagets parti. 

Eftersom informationen, som tidigare skrivit kommer från en andra hand, blir det ännu 

viktigare att lyssna på båda parter eftersom missuppfattningar kan ske.  
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Det kan också vara en fördel för alla parter att konsultchefen är inblandad i 

konflikthanteringen. Konsulten får en chans att vända sig till en objektiv person och få 

sakerna sagda ur sitt perspektiv, och konsultens chef på kundföretaget får också en 

chans att tillsammans med konsultchefen diskutera fram en handlingsplan om någon 

sådan behövs. Konsultcheferna kan därmed fungera som en stöttepelare till båda parter 

om denne klarar av att vara objektiv. 

 

5.1.7 Rekrytera 

En viktig del i konsultchefens arbete är att rekrytera. Vad som skiljer konsultchefens 

rekryteringsprocesser från andra är det faktum att de anställer människor till att göra ett 

jobb på ett annat företag. I teorin tar Eriksson-Zetterqvist m.fl. (2011) upp det viktiga i 

att rekrytera rätt person till rätt plats. För en konsultchef blir svårigheten att hitta rätt 

person när konsultchefen själv inte har all information om företaget som vanligtvis finns 

och krävs vid en rekrytering. Det kan också vara svårt för konsultchefen att veta svaret 

på eventuella frågor som konsulten har om det jobb som förväntas utföras.  

 

Flera respondenter nämner att många företag visserligen kräver den kompetens som är 

betydande för jobbet, men att det annars är viktigare att personen fungerar i grupp. Att 

veta hur en person kommer att fungera i en grupp kan vara svårt om konsultchefen själv 

inte känner till den gruppdynamik som finns på kundföretaget. För att få veta hur en 

person fungerar i grupp använder sig konsultcheferna därför av gruppintervjuer. Flera 

av respondenterna säger att de genom dessa gruppövningar som de sökande får ta del 

av, lätt kan bilda sig en uppfattning om hur de skulle fungera i en grupp på 

arbetsplatsen. Att rekrytera innebär stora kostnader och större blir de om den första 

rekryteringen misslyckas. Ett sätt som gynnar konsultchefers rekrytering är deras stora 

kandidatbank de använder sig av. Genom den kan de lätt hitta passande kandidater, 

särskilt när det krävs snabba anställningar där personen helst skulle varit på plats igår. 

Den sista delen i en rekrytering är att anställa. Det är förmodligen i detta slutskede som 

konsultchefers rekrytering skiljer sig mest från traditionella rekryteringar. De har 

nämligen inte alltid sista ordet när det kommer till vem ska anställas. Respondenterna 

har dock lite olika svar på vem det egentligen är som har sista ordet. Å ena sidan är det 

konsultcheferna som har arbetsgivaransvaret men det är på kundföretaget som konsulten 

ska vara verksam. Problematiken i det hela blir om konsultchefen anställer en person 

som kundföretaget inte är nöjd med. Dels kostar det pengar för bemanningsföretaget 
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eftersom det krävs en ny rekrytering och dels blir kundföretaget lidande eftersom deras 

arbete inte sköts på bästa tänkbara sätt. Resultatet kan bli att kundföretaget blir 

missnöjda med bemanningsföretagets rekrytering och nästa gång väljer ett annat företag 

om de ska anställa bemanningskonsulter. Om urvalsprocessen istället är ett gemensamt 

beslut där kundföretaget får träffa de sökande som är mest intressanta kan kundföretaget 

själva få en egen uppfattning och misstag kan på detta vis förmodligen minimeras. 

 

5.1.8 Skapa relationer 

Det är viktigt för företag att upprätthålla goda relationer, såväl med kunder som med 

anställda. Detta är fullt applicerbart på konsultchefer i bemanningsbranschen som både 

måste tillgodose kunden med den arbetskraft de har beställt men även tillfredsställa de 

anställda konsulterna som också har sina rättigheter. För ett optimalt utfört uppdrag 

behöver konsultcheferna skapa tillräckligt goda relationer för att de ska kunna 

samarbeta med kundföretaget och konsulterna. Bell (2002) skriver att relationer bör 

etableras tidigt i ett ledarskap där det finns en distans. 
 

En av konsultcheferna berättar för oss om hur arbetsplatsbesök och att vara så 

närvarande som det går är en del av att skapa relationer i ett distansledarskap. De flesta 

respondenter tycker att det är svårt att skapa relationer på grund av den fysiska distans 

som faktiskt finns emellan dem. Däremot ser de till att finnas tillgängliga på mejl, sms 

och telefon ifall de anställda vill få tag på dem. I detta läge kan det vara så att den 

fysiska distansen till de anställda också medför en psykisk distans, konsultcheferna lär 

inte känna sina anställda även om de hade velat.  
 

Många av konsultcheferna är regelbundet ute på sina konsulters arbetsplatser för att 

skapa relationer och finnas där för dem ifall de har några frågor eller funderingar. Några 

konsultchefer poängterar att det är viktigt för dem att inte bara träffa konsulterna i 

disciplinära ärenden. De säger att de också vill finnas där och småprata om vad de har 

gjort i helgen eller om vad som pågår i konsultens liv, för att skapa en relation och för 

att kunna bygga upp ett förtroende för varandra. När ett ledarskap sker på distans är 

relationer något som går att knyta samman till förtroende och tillit. Det blir viktigt för 

konsultcheferna att hålla sig uppdaterade om situationen på kundföretaget, speciellt om 
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relationen där emellan inte är bra och konsultchefen kan behöva omplacera konsulten 

till en annan arbetsplats. 

 

Även om några av konsulterna pratade om att de strävade efter att ha en kompisrelation 

med sina konsulter, är det ingen som står sina konsulter så nära att de kan kallas vänner. 

Att ha en för nära relation till sina konsulter kan enligt Farrell (2014) leda till brist på 

respekt. Flera konsultchefer pratar också om att de helst vill riva de hierarkiska 

barriärerna som skapas i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare för att de ska få 

en mer avslappnad relation och för att konsulterna ska känna att de litar på 

konsultcheferna.  
 

Ett relationsorienterat ledarskap där de anställda bjuds in för att medverka i diskussioner 

påverka viktiga beslut är inte alltid möjligt i alla lägen för en konsultchef. Eftersom 

konsultchefen inte besitter de kunskaper som krävs för den operativa verksamheten kan 

de inte agera på samma sätt med en konsult som en traditionell chef kan göra. De kan 

därför inte påverka något som rör den operativa verksamheten mer än att motivera 

konsulterna att sköta sig och göra ett bra jobb. Därmed är det främst chefen på 

kundföretaget som får en relation till konsulten. Vi kan därför se att det krävs en fysisk 

kontakt för att kunna skapa relationer. Även respondenterna svarade att de har en 

relation till de konsulter som dem träffar. 
 

Men även om konsultchefen inte har hand om de operativa delarna i ledarskapet kan de 

ändå låta konsulterna medverka och få sina röster hörda vid exempelvis 

informationsmöten eller utvecklingssamtal. Det är inte bara relationen mellan chef och 

följare som konsultchefen kan påverka, de kan även vägleda och motivera konsulten hur 

relationerna på arbetsplatsen kan skötas. Exempelvis kan de skapa relationer genom att 

arrangera gruppmöten. Redan vid en första gruppintervju får den anställde en möjlighet 

att ta sin plats i gruppen och chefen kan på så sätt utläsa en del av vilken typ av relation 

de bör skapa med konsulten ifall denne blir anställd. Som flera av konsultcheferna 

nämner är det en chans för konsultcheferna att se vilka egenskaper de anställda besitter. 

Konsultcheferna säger att det som framkommer under gruppintervjuerna är hur 

konsulterna tar sin plats i gruppen samt visar vilken typ av person de är. 
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5.1.9 Situationsanpassa ledarskapet 

Att anpassa sitt ledarskap efter situationen betonade Hersey och Blanchard redan på 

1960-talet vikten av att göra (Schermerhorn, 2011). Idag är det fortfarande lika viktigt 

eftersom globaliseringen har gjort att arbetsstationer inte ser likadana ut. 

Bemanningsbranschen kräver en flexibel organisationsform, något som alla 

konsultchefer var medvetna om och även poängterade vikten av att vara anpassningsbar. 

Hersar och Blanchard diskuterar fyra olika ledarskapsstilar; instruerande, deltagande, 

delegerande och rådgivande. I ett försök att applicera dessa på konsultchefer och se vad 

som stämmer in på deras ledarskap har vi kommit fram till att det inte går fullt ut. Vi 

anser dock att vissa delar stämmer medan vissa delar inte stämmer in. 

 

En instruerande chef präglas av detaljstyrning och tät uppföljning och passar de 

anställda som har en låg kompetens. En konsultchef har svårt för täta uppföljningar, dels 

för att de hanterar mellan 45 till 90 konsulter var och tiden för täta uppföljningar inte 

finns där, men också för att de inte kan instruera under deras dagliga arbete. Denna typ 

av stil skulle lättare kunna tillämpas av chefen på kundföretaget. 

 

Den deltagande ledarskapsstilen präglas av samarbete och är stödjande i sin som chef 

och passar under de förhållanden där arbetstagarna har hög mognad eftersom de bjuds 

in till beslutsfattningen. Även denna stil är svår att applicera på en konsultchef eftersom 

samarbeten inte äger rum och något samarbete i beslutsfattningen framgår heller inte 

våra intervjuer. Visserligen kan konsultchefer vara deltagande i den bemärkelsen att de 

håller sig uppdaterade och intresserar sig för sina konsulter. 

 

Den tredje ledarskapsstilen är delegerande som präglas av beslutfattande som delegeras 

till grupper eller individer. Arbetstagarna får mycket eget ansvar att fatta beslut och 

passar i förhållanden där medarbetarna i självgående.  Den här ledarskapsstilen tycker vi 

är svår att tillämpa som konsultchef eftersom det krävs en kunskap och ett vetande om 

det dagliga arbetet och hur arbetstagaren sköter sig. 

 

Den fjärde ledarskapsstilen är rådgivande och präglas av att informera, stötta och ge råd 

till medarbetarna. Detta är den ledarskapsstil som vi anser vara mest lik det ledarskap 

som konsultchefer utövar.  Respondenterna säger sig själva vara mer som en stöttande 
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chef och är det något som konsultchefer gör så är det att informera och ge råd och de 

anser sig själva alltid finnas tillgängliga när konsulterna behöver dem. 

 

Vissa av konsultcheferna känner sig inte som chefer till sina konsulter vilket är en direkt 

konsekvens av den fysiska frånvaron. De tycker inte att de är den ”typiska chefen” utan 

snarare en stöttepelare i sitt ledarskap. Konsultcheferna tror heller inte att konsulter se 

dem som deras chef utan snarare någon de kan kontakta vid behov. 

Den rollen som vi främst kan urskilja i konsultchefernas ledarskap är, förutom den 

stöttande chefen, den administrativa chefen - en roll som kundföretagets chef inte alls 

har.   
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6 Slutsatser 
I följande avsnitt visar vi hur vi har uppfyllt vårt syfte med uppsatsen samt svarar vi på 

de forskningsfrågor som vi har ställt. 

 

 Forskningsfråga 1 6.1

På vilket sätt skiljer sig ett distansledarskap från ett traditionellt ledarskap? 

 

När det gäller att se skillnader på ett distansledarskap och ett traditionellt ledarskap har 

vi valt att besvara frågan utifrån de olika teman vi har haft genomgående i uppsatsen.  

 

6.1.1 Motivera 

Konsultchefer motiverar främst sina konsulter genom peppande motivationssamtal. Vår 

slutsats är att konsultchefernas tillvägagångssätt för att motivera sina konsulter liknar de 

strategier som används vid ett traditionellt ledarskap och inte skiljer sig avsevärt åt. 

Däremot kan de chefer som utövar ett traditionellt ledarskap ha en större möjlighet att 

skapa trovärdighet eftersom de är mer insatta i konsultens verksamhetsområde.  

 

6.1.2 Kommunicera 

För konsultchefer sker kommunikationen främst via sms, mejl och telefon. Fysiska 

möten är ovanliga och vissa konsultchefer träffar inte sina konsulter mer än när de 

anställs. I ett traditionellt ledarskap förespråkas det att chefen ska synas och finnas där, 

något som konsultchefen inte har möjlighet till. Vår slutsats är därför att den största 

skillnaden mellan hur kommunikationen sker i ett ledarskap på distans och hur det sker i 

ett traditionellt ledarskap är att kommunikationen i ett traditionellt ledarskap är mer att 

föredra eftersom det är mer närvarande. Men vi har även kommit fram till att 

kommunikationen mellan konsultchef och konsult fungerar så länge frågorna är av 

administrativ karaktär eller gäller småsaker. 

 

6.1.3 Återkoppla 

Den största skillnaden mellan att återkoppla i ett traditionellt ledarskap och i ett 

distansledarskap är att konsultchefer inte kan vara insatta i arbetsprocessen och därför 

måste få all information från kundföretaget. Vår slutsats blir därför att goda relationer 
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och tydlig kommunikation är extra viktigt för att kunna ge rättvisande feedback till 

konsulterna. Vi har också kommit fram till att den närmsta chefen på kundföretaget bör 

vara den som ger den huvudsakliga återkopplingen eftersom det är denne som är mest 

insatt i arbetsprocessen och konsultens prestationer. 

 

6.1.4 Skapa tillit 

Det är svårare för konsultchefer att känna tillit till konsulterna än vad det är i ett vanligt 

ledarskap eftersom konsultcheferna inte kan få bekräftat med en gång att konsulten 

lever upp till de förväntningar som finns. De kan av samma anledning vara tvungna att 

ha en större tillit till konsulterna. Vår slutsats är därför att det krävs en god tro för att 

konsultchefer ska kunna känna tillit till sina anställda när ledarskapet sker på distans. 

 

6.1.5 Kontrollera 

Konsultchefer kontrollerar konsulter genom samtal med kundföretaget och andra 

konsulter. Skillnaden från ett traditionellt ledarskap är att konsultchefen personligen inte 

kan kontrollera konsulterna utan måste lita på det som framkommer utan att själv kunna 

bekräfta att det stämmer. Det går inte alltid att få en tillförlitlig bild när informationen 

kommer från en andra part vilket krävs om konsultchefen ska kunna kontrollera sina 

konsulter på ett ärligt och korrekt sätt.  

 

6.1.6 Hantera konflikter 

Den största skillnaden för konsultchefer som leder på distans är att de har ytterligare en 

person att bolla konflikter, lösningar och feedback med. Det kan vara en fördel för alla 

parter att vara fler inblandade i ledarskapet eftersom de då kan använda konsultchefen 

som en objektiv stöttepelare. 

 

6.1.7 Rekrytera 

Den främsta skillnaden vi kan hitta gällande rekryteringen är det faktum att 

bemanningsföretaget anställer åt ett annat företag. Det kan bli problematiskt att hitta rätt 

person när konsultchefen inte är insatt i den verksamheten som anställningen avser. 

Lyckas inte rekryteringen är risken stor att det blir höga kostnader för rekryteringen och 

även att relationen till kundföretaget försämras. Det har också framkommit att det inte 
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alltid är konsultchefen som har sista ordet i rekryteringsprocessen vilket också skiljer 

sig från den traditionella synen på hur en rekrytering går till.  

 

Vår slutsats är att det är bättre om kundföretaget får vara med i beslutsfattningen om 

vem av konsulterna som ska anställas. På så sätt minimeras riskerna med en ogynnsam 

rekrytering både när det gäller kostnader och relationen till kundföretaget men också för 

att konsulten ska få en chans att bli insatt i den verksamhet som konsulten anställs till.  

 

6.1.8 Skapa relationer 

Den största skillnaden med att skapa relationer i ett traditionellt ledarskap och i ett 

ledarskap som sker på distans, är att de som leder på distans inte har samma möjligheter 

att vara närvarande och därför inte lär känna sina anställda. Eftersom den dagliga 

kontakten saknas medför den fysiska distansen även en psykisk distans. Vår slutsats är 

därför att det krävs att konsultchefen och konsulten träffas för att skapa en relation. Vi 

har även kommit fram till att det är konsultens närmaste chef på kundföretaget som har 

den viktigaste relationen eftersom de inte har någon fysisk distans och därmed lättare 

kan undvika en psykisk distans.  

 

6.1.9 Situationsanpassa ledarskapet 

Konsultchefer är varken delegerande, rådgivande, deltagande eller instruerande. De kan 

visserligen inneha någon del av de olika ledarskapsstilarna men på grund av den fysiska 

distansen blir det svårt att vara någon av stilarna fullt ut. Vår slutsats är att de 

situationsanpassar sitt ledarskap till bemanningsbranschen och därmed har en annan typ 

av ledarskapsstil. En stil som inte är så väl noterad i teorier och en stil som kanske inte 

är den första som associerar till en chef. Vi anser att konsultchefer är den administrativa 

chefen. En administrativ chef med ett arbetsgivaransvar.  

 
 Forskningsfråga 2 6.2

Hur påverkar distansen konsultchefers ledarskap i bemanningsbranschen och vilka 

problem kan identifieras? 

 
Problematiken för konsultchefer att leda på distans i bemanningsbranschen är att de inte 

har möjlighet att närvara på konsultens arbetsplats. Konsultcheferna träffar inte sina 
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konsulter i det dagliga arbetet och den fysiska distansen gör att det blir svårt för 

konsultcheferna att få en bra relation med konsulterna. Därmed medför den fysiska 

distansen även en psykisk distans.  
 

Distansen i konsultchefers ledarskap gör att konsultcheferna inte utövar något 

traditionellt ledarskap. Konsultcheferna kan istället ses som en stödfunktion eller en 

extrachef eftersom deras frånvaro gör att väsentliga delar av ledarskapet faller bort.  
 

Konsultchefer är chefer i den meningen att de ha arbetsgivaransvaret för konsulterna. 

De är chefer på pappret. Men eftersom de har en distans till sina konsulter känner de sig 

inte alltid som chefer och tror heller inte att konsulterna alltid ser dem som en chef. Den 

“typiska chefen” diskuteras det om. Och den typiska chefen är de inte, det är det 

kundföretaget som är. 

 

 Forskningsfråga 3 6.3

Hur påverkas distansledarskapet av ett dubbelt ledarskap? 

 

Distansledarskapet påverkas absolut av det dubbla ledarskapet eftersom många av de 

delar ett ledarskap bör ha snarare sköts av kundföretaget. Innan studiens början och 

genom hela uppsatsen har vi antagit att kundföretaget är den tredje parten i det 

trepartsledarskap som bedrivs. Vår slutsats blir dock att det snarare är konsultchefen 

som är den tredje parten i relationen och inte kundföretaget. Konsultchefen finns där 

som ett stöd när de behövs och är tillgängliga på telefon och mejl när konsulter behöver 

svar. Konsultchefen finns också där när kundföretaget kräver att de ska leda. Men i båda 

situationer är det när det efterfrågas. 

 

Vi anser också att ett dubbelt ledarskap blir fel benämning på det ledarskap som utövas i 

bemanningsbranschen mellan konsulter, konsultchefer och kundföretaget. 

Medan konsultcheferna har hand om frågor gällande anställning, löner, sjukskrivningar 

och mer kan liknas vi den administrativa chefen, har kundföretaget hand om det dagliga 

ledarskapet som sker på arbetsplatsen. Vår slutsats blir därför att ledarskapet är delat 

och inte dubbelt.   
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1 Bilagor 

 Förintervju 1 – sammanfattande anteckningar 1.1

Vi fick träffa gruppchefen på Lernia för att ta reda på ifall ledarskap på distans vore ett 

intressant ämne att forska i. Mötet började med att gruppchefen över konsultcheferna 

presenterade hur bemanningsbranschen fungerar och hur konsultcheferna jobbar. 

Bemanningsbranschen är en komplex bransch som präglas av hög flexibilitet eftersom 

de rekryteringar som konsultcheferna är ansvariga över resulterar i anställningar där 

konsultchefen har arbetsgivaransvar, utan att konsulten jobbar direkt för konsultchefen. 

Konsulten är istället uthyrd till ett företag som har en arbetsledare eller en chef på plats 

som leder konsulten i det dagliga arbetet. Trots att det redan finns en chef på plats så är 

det konsultchefen som har det faktiskt arbetsgivaransvaret och därmed tillkommer vissa 

förpliktelser. Gruppchefen poängterade att det är många delar i ledarskapet som 

konsultcheferna ska klara av, men att förhållandena inte är optimala eftersom den 

fysiska närvaron saknas. 

 

Vi diskuterade förhållandena fram och tillbaka och sedan tog gruppchefen fram ett stort 

blädderblock och målade upp en klassisk bild på ett trepartsledarskap med ett litet 

tillägg. Bilden såg ut som en triangel där bemanningsföretaget, konsulten och 

kundföretaget fick varsin kant. I mitten placerades konsultchefen. Kundföretaget ställer 

krav på bemanningsföretaget som ställer krav på konsultchefen som i sin tur ställer krav 

på konsulten. När vi väl kommit fram till att ledarskap på distans var ett intressant och 

aktuellt ämne att forska kring, visste vi inte vilken del vi skulle välja att fokusera på. Vi 

diskuterade fram och tillbaka ifall vi skulle fokusera på förhållandet mellan 

konsultchefen och konsulten, konsultchefen och kundföretaget eller rentav förhållandet 

mellan konsulten och kundföretaget. Alla förhållanden går att förknippa med ledarskap 

på distans eftersom det sker ett visst ledarskap mellan alla parter. Vi fick reda på att det 

fanns medarbetarundersökningar där konsulterna hade fått svara på frågor via enkäter 

och att vi eventuellt skulle kunna använda dem i vårt arbete. Det fanns under mötets 

gång ingen möjlighet att få tillgång till dessa enkäter. Vi diskuterade ifall vi skulle 

undersöka förhållandet mellan konsultchefer och kundföretaget och i så fall skulle vi 

kontakta Lernias största kunder. Inget beslut togs under mötets gång utan det mesta som 

sades under mötet var i rent informativt syfte. Idén om att ha ett fokus på relationen 



 

 II 

mellan konsultchefen och kundföretaget eller chefen på kundföretaget kändes redan 

under mötet mindre aktuell än de andra alternativen. Ifall vi ville undersöka ledarskap 

på distans med den vinkeln skulle vi behöva samarbeta med flera av Lernias storkunder 

för att få en rättvisande bild av vad flera chefer på kundföretaget tyckte om relationen 

mellan konsultchefen, vi kom tillsammans med gruppchefen på Lernia överens om att 

det kunde bli svårt att få tag på kundföretag som kunde tänka sig att lägga tid på en 

sådan typ av undersökning eftersom det inte ligger inom deras intresseområde utan 

ledarskap på distans är något som ingår i tjänsten de hyr av Lernia och då förväntar de 

sig att de ska sköta den biten. Mötet avslutades med att vi bestämde att både vi och de 

på Lernia skulle tänka på saken. Gruppchefen lovade att kolla med sina konsultchefer 

ifall de hade någon idé med tanke på att det är de som har det dagliga uppdraget att leda 

på distans och vi skulle tänka på den information och de intryck vi fått under första 

mötet och fundera på vad vi ville få ut av vår studie.  
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 Förintervju 2 – sammanfattade anteckningar 1.2

Efter mötet med gruppchefen på Lernia fick vi möjlighet att träffa en konsultchef på 

samma bolag. Konsultchefen berättade lite om sin roll som konsultchef och att det finns 

vissa utmaningar med att leda på distans. Vi pratade om vilka förväntningar det finns på 

konsultchefen från kundens sida och fick klargjort för oss att det kunde vara väldigt 

olika beroende på beställaren. Men i det stora hela så besitter konsultchefen 

arbetsgivaransvar för konsulten och det är främst ledning i det dagliga arbetet som 

konsultcheferna inte kan styra över. Vi pratade även om konsultens tankar och 

förväntningar kring ledarskapet och att ta del av enkätundersökningar från konsulternas 

sida skulle göra vår studie till en fältstudie där vi skulle få tillbringa mycket tid med att 

behandla en stor respondentgrupp. Vi pratade även om ifall det var några skillnader från 

kund till kund när det kommer till förväntningar och samarbetet mellan konsultchefen 

på bemanningsföretaget och konsultens chef på den fysiska arbetsplatsen. 

Konsultchefen poängterade att det allra viktigaste är att ha en bra kommunikation och 

att ha en bra dialog med alla inblandade parter. Vi började även prata om vart 

konsultchefens ansvar går över till konsultens närmaste chef och det var enligt 

konsultchefen också en komplex fråga. Diskussionerna som uppstod handlade om att 

för konsultchefen hitta rätt nivå vad gäller att hantera olika förväntningar. Dels 

förväntningarna från konsulterna och uppdragsgivarna men även Lernias affärsmodell. 

Vi kunde efter mötets slut fastslå att ledarskap på distans är en utmaning och något som 

ligger i tiden även för andra branscher än just bemanningsbranschen samt att ledarskap 

på distans kräver väldigt god kommunikation. 
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 Intervjufrågor 1.3

 
Hur länge har du jobbat som konsultchef? 

Hur många konsulter är du chef för? 

Hur ofta träffar du dina konsulter? 

• Finns det något minimum? 

Ser du några problem med att leda på distans och i så fall vilka? 

Ser du några positiva effekter av att leda på distans och i så fall vilka? 

Känner du dig som en chef för konsulterna?  

Tror du att konsulterna ser dig som sin chef? 

Hur påverkas ditt ledarskap av att dina konsulter har en annan chef på kundföretaget? 

När blir du kontaktad av dina konsulter? 

• Finns det någon speciell anledning till att dom hör av sig? 

Vad för slags ledarskap tror du att en konsult vill ha och förväntar sig från dig? 

Vad förväntar sig kundföretaget av dig som konsultchef gällande ledarskap? 

Vilken relation har du till dina konsulter? 

• Hur skapar du en relation till dina konsulter? 

Hur uttrycker sig ditt ledarskap gällande följande; 

Hur motiverar du dina anställda?  

Hur kommunicerar du med dina konsulter? (mejl, telefon, möten) 

Hur hanterar du feedback? 

Hur gör du för att skapa tillit till dina konsulter? 

• Känner du tillit och förtroende för dina konsulter? 

Hur hanterar du konflikter? (problem på arbetsplatsen, misskötsel, problem i gruppen, 
osv) 

• Är det vanligt att du som konsultchef får hantera konflikter eller är det något 
som kundföretaget sköter? 

Hur ser rekryteringsprocessen ut?  

• Finns det någon “mall” eller kriterier du behöver gå efter när du anställer? 


