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Abstract 
Consultant managers face a variety of different circumstances unique to their profession. They 

have to lead their consultants from a distance, use technology to communicate and share their 

leadership with a manager from a client company. Earlier literature has studied these 

components separately but this study aims to investigate them together to gain further 

knowledge in the field of business economics. Full-Range Leadership Theory, that consists of 

transactional leadership, transformational leadership and laissez-faire leadership was used 

together with self management theory in this study’s theoretical framework that constitute the 

base of the analysis. The purpose of this paper is to analyze consultant managers complex 

situation and how different circumstances effect their leadership. This has been conducted via 

a content analysis based on semi-structured interviews with ten IT-consultant managers. The 

result confirms that the circumstances do play a significant role in the complex situation, but in 

addition to that, a new circumstance was identified; the consultants themselves. The theoretical 

framework was mostly confirmed and a suggestion for expanding the transformational theory 

was proposed. This suggestion contains a relational feature that the consultant managers use to 

influence the senior consultants when traditional leadership methods is not fully sufficient. 

Signs of leadership that was hindered could also be seen in the empirics, and therefore a new 

component called obstructed leadership was generated. 
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Begreppsapparat 
 

Konsult 

En konsult definieras av Lindberg (1998) som en person som utför uppdrag åt ett företag utan 

att vara anställd av uppdragsgivaren. 

 

Konsultchef 

Konsultchef är således konsultens chef. I denna studie inkluderas även chefer med en annan 

titel som har tidigare erfarenhet av konsultchefsrollen. 

 

Konsultbolag 

Begreppen konsultbolag och bemanningsföretag kommer i denna studie användas synonymt. 

Kundföretag kommer användas för att beskriva det företag där de uthyrda konsulterna arbetar 

och kundchef kommer användas för att beskriva den chef som den uthyrda konsulten har på 

kundföretaget. 
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1. Inledning 

Det inledande avsnittet ämnar introducera läsaren till studiens ämne och relevans. Avsnittet 

mynnar sedan ut i en problematisering och avslutas sedan med studiens syfte och 

frågeställning. 
 

 

I så gott som alla företag och organisationer är professionellt ledarskap och chefskap en 

förutsättning för framgång (Drucker, 1977: 32–3, se Alvesson & Willmott, 1996, s. 25). Chefer 

har många utmaningar och en som uppkommit på senare år är att ha sina medarbetare på distans, 

vilket är vanligt bland konsultchefer (Gerke, 2006). Många konsultchefer har sina medarbetare 

i en annan stad, del av stad eller arbetandes hemifrån, vilket är en svårighet i sig. Utöver detta 

präglas deras vardag av en ständig balansgång (Olofsdotter, 2006). De ska dels tillgodose 

konsulternas behov, dels sina kunders behov och dels det egna företagets mål. För att göra detta 

måste de planera och organisera, men detta utan att kunna påverka annat än indirekt då de 

ansvarar för och leder personal som de ofta är geografiskt åtskilda från. Denna beskrivna 

balansgång leder till frågor såsom “Hur leder chefer sin personal utan att träffa dem?” och “Hur 

leder de när de delar på ledarskapet med en kundchef?”. 

 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Konsultchefers situation 

Frågorna som nämndes ovan, samt många andra, är tämligen nya fenomen på grund av 

konsultbranschens ringa ålder (Olofsdotter, 2006). Denna bransch legaliserades under 1990-

talet vilket gör konsult- och bemanningsföretag till ett relativt nytt fenomen på Sveriges 

arbetsmarknad. Innan legaliseringen var det inte möjligt att förmedla personal i vinstintresse 

(SOU 1997:58 se Svensson, 2105 s. 3). Företag väljer att anlita bemanningsföretag och 

konsultföretag då det skapar flexibilitet i personalstyrkan (Olofsdotter, 2006). Kundföretagen 

undviker på detta vis att annonsera efter personal, genomföra intervjuer och de slipper 

uppsägningstider (Connelly & Gallagher 2004; Houseman 2001, Isaksson & Bellaagh 1999a, 

se Olofsdotter 2006, s. 2). Konsulterna är stationerade på kundföretaget men är anställda och 

får lön från konsultföretaget, som agerar medlare mellan tillgång och efterfrågan på personal. 

Konsultcheferna ska placera rätt konsult hos rätt kund men även agera som arbetsgivare 

(Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson 2003; Walter 2005, se Olofsdotter 2006, s. 2). För 

att möta kundernas personalbehov måste konsultbolaget alltid ha överskott av tillgänglig 

arbetskraft för att på kort varsel kunna ta ett inkommande konsultuppdrag (Allvin, Jacobsson 

& Isaksson, se Olofsdotter, 2006, s. 2). Vid denna typ av personaluthyrning är det tre parter 

som delar på ansvaret, nämligen konsultföretaget, kundföretaget samt konsulten själv. I denna 

typ av ansvarsfördelning får konsulten ett större ansvar än vad den skulle haft om den inte var 

anställd via konsultföretaget. Konsulterna befinner sig i en situation där de har sporadisk 

kontakt med sin chef på konsultföretaget, men denna chef är trots allt spindeln i nätet (Isaksson 

& Bellaagh 1999b, se Olofsdotter 2006, s. 3). 



2  

Olofsdotter (2006) likställer dessa konsultchefer med lägre typer av chefer så som förmän 

(Mintzberg, 1973, se Olofsdotter, 2006, s. 3) och första linjechefer (Hales, 2005, se Olofsdotter, 

2006, s. 3). De har likt de andra typerna av chefer det omedelbara ansvaret för konsulterna och 

därmed löne- och medarbetarsamtal samt semesterplanering, men även den dagliga 

verksamheten gällande hur resurser ska fördelas, planering och koordinering. De ska även 

handleda, motivera och informera sina medarbetare. 

 
Skillnaden mellan konsultchefer och andra chefer eller ledare är primärt avståndet till 

medarbetaren (Olofsdotter, 2006). När konsulterna arbetar hos kunden fördelas ansvaret för 

dem och kundföretaget ansvarar för arbetet som utförs samt kvalitén på detta. Andra skillnader 

som härrör från avståndet är dålig insyn, om konsulterna lever upp till den kompetens de sägs 

ha och om konsultens arbetsvillkor uppfylls. En ledare som befinner sig på distans måste vara 

extra duktig på att organisera, strukturera och motivera sina anställda för att lyckas med sitt 

ledarskap (Nordengren & Olsen, 2006). Ledaren måste ha tät kontakt med sina anställda och 

följa upp deras pågående uppdrag, men inte till den grad att det går till överdrift och den 

anställde känner att de inte har något eget ansvar. 

 
1.2 Problematisering 

“Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a 

common goal.” (Northouse 2007, s.3 se Strannegård & Jönsson, 2015 s.16) 

 
Citatet ovan är en av många definitioner av ledarskap (Strannegård & Jönsson, 2015). Något 

flera ledarskapsforskare återkommer till är att ledarskap handlar om påverkan och inflytande. 

Möjligheten att påverka sina följare minskar när ledaren och följarna inte arbetar på samma 

plats (Olofsdotter, 2006). Att ledaren och följarna befinner sig på olika platser är bara en av 

aspekterna som skiljer en konsultchef från en traditionell chef på en liknande position. 

Konsultchefer måste balansera kundföretagets, konsulternas och konsultföretagets intressen, 

som ibland inte sammanfaller vilket kan leda till intressekonflikter. De är konsulternas närmaste 

chef samtidigt som de är kundföretagets nära kontakt då de tillsammans arbetar för att para ihop 

rätt konsult med rätt uppdrag och konsultchefen säljer även uppdrag till kundföretagen. 

Konsultchefen leder ofta konsulterna på distans när de arbetar på kundföretaget (Gerke, 2006). 

Vid dessa tillfällen delar även konsultchefen och kundchefen på ledarskapet till de uthyrda 

konsulterna (Cartwright, 2003). Konsultcheferna förlitar sig då till stor del på teknik för att 

upprätthålla kontakten med konsulterna. Samtliga dessa faktorer leder till ett ledarskap som är 

mer komplicerat än ett traditionellt ledarskap (Bell & Kozlowski, 2002; Zaccaro & Bader, 2003; 

Zigurs, 2003 se Zhang & Fjermestad, 2006 s. 276). Det finns dock lite forskning kring denna 

komplexa arbetssituation (Cascio & Shurygailo, 2003; Zigurs, 2003, se Zhang & Fjermestad, 

2006 s. 275). 

 
Tidigare forskning har studerat någon av dessa ovanstående faktorer, men vi har inte kunnat se 

att dessa undersökts samtidigt utifrån konsultchefers perspektiv. Olofsdotter (2006) fokuserar 

på relationen och de motstridiga krav som kan finnas mellan konsultchefen, kundföretaget, 

konsulten och konsultföretaget. Gerke (2006) och Antonakis och Atwater (2002) är exempel på 
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några forskare som studerat ledarskap på distans. Bland annat Zhang och Fjermestad (2006) 

och DeRosa och Lepsinger (2010) har studerat geografiskt skilda arbetsteam. Alla dessa 

påverkande omständigheter existerar inom konsultchefsyrket vilket gör deras situation unik och 

intressant att studera. 

 
1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera vilka förutsättningar konsultchefer har att utöva ledarskap i 

och med den komplexa situation de befinner sig i. Konsultchefer behöver ta hänsyn till det egna 

företaget, kundföretaget och konsulten, det delade ansvaret med chefen hos kunden samt 

påverkan av den distans som finns mellan dem och konsulten. De förutsättningar vi således 

antar att konsultcheferna behöver förhålla sig till är distansen till medarbetarna, de tekniska 

hjälpmedel de kommunicerar via samt delat ansvar med kundchefer. Dessa förutsättningar har 

framkommit med hjälp av den litteratur som lästs och ska i denna studie undersökas i vilken 

grad de återfinns i praktiken. Målet med denna studie är att få en förståelse för hur den 

komplicerade situationen av krav, intressen och konflikter som konsultchefer ställs inför 

påverkar deras arbetssituation. Det teoretiska målet är att utveckla denna del av ledarskapsteorin 

som i nuläget är relativt outforskad (Cascio & Shurygailo, 2003; Zigurs, 2003, se Zhang & 

Fjermestad, 2006 s. 275). Det praktiska målet är att bidra med empirisk kunskap till andra ledare 

och chefer i samma komplexa situation samt till andra som det intresserar. 

 
1.4 Forskningsfråga 

Ovanstående diskussion leder således in på följande forskningsfråga: 

 
- Vilka förutsättningar har konsultchefer att utöva ledarskap? 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt introduceras med en kort beskrivning av konsultbranschen. Därefter 

presenteras en genomgång av tidigare litteratur gällande distans, tekniska hjälpmedel och 

delat ansvar. Dessa delar utgör det som identifierats som konsultchefers förutsättningar. 
 

 

2.1 Konsultbranschen 

Konsultbranschen är en speciell bransch då företagen bedriver verksamhet på vitt skilda 

områden men med en liknande affärslogik (Giertz, Hjorth, Lindhagen, Engwall & Gens, 2016). 

Denna bransch har under lång tid expanderat, på 40 år har sysselsättningen gått från strax under 

tre procent av den totala sysselsättningen, till mer än sex procent. Vidare menas det att på grund 

av ökad komplexitet och kunskapskrav blir det nästan omöjligt för konsultbolagen men även 

för deras kundföretag att alltid ha personal med tillräcklig expertis och kunskap. Fokuseringen 

för konsultföretagen är att försöka rekrytera de mest kompetenta konsulterna. Arbetsmarknaden 

för just IT-konsulter har breddats vilket ytterligare driver på konkurrensen om de bästa 

talangerna. Konsultbolagens marginaler minskar till följd av att konsultlönerna pressas upp på 

grund av denna breddning samt konkurrensen från bolagsjättar som exempelvis Spotify. Dessa 

företag använder andra typer av affärsmodeller vilket spär på ingångslönerna menar 

författarna. 

 
2.2 Konsultchefers förutsättningar 

2.2.1 Distans 

Distansledarskap beskrevs första gången 1927 av Bogardus (se Antonakis & Atwater, 2002, s. 

673). Antonakis och Atwater (2002) redogör för tre olika typer av distans som kan existera 

mellan ledare och följare; fysisk distans, social distans samt bristfällig kontakt. Fysisk distans 

är hur nära ledaren och följarna befinner sig från varandra geografiskt. Social distans är 

upplevda skillnader i status, auktoritet och makt mellan ledare och följare som påverkar den 

sociala kontakten mellan dem. Social och fysisk distans kan existera tillsammans, en ledare kan 

vara fysiskt nära och socialt avlägsen men även tvärtom, fysiskt långt borta men socialt nära. 

Bristfällig kontakt handlar om hur ofta ledaren integrerar med sina följare. Integrerar de ofta 

kan ledaren upplevas som närmare än om de integrerar mer sällan. Denna distans är oberoende 

av social och fysisk distans, även fast fysisk distans gör det mer troligt att en mer bristfällig 

kontakt uppstår är det inte orsaken, utan bristfällig kontakt kan uppstå även om ledaren är nära. 

Således är samtliga distanser konceptuellt oberoende av varandra och kan teoretiskt sett 

förekomma samtidigt, men i varierande grad. Zigurs (2003) skriver om olika dimensioner i 

vilket distansledarskap och främst team på distans kan vara skilda. Dessa dimensioner är 

geografiskt, organisatoriskt, kulturellt samt tillfälligt. Förutom den tillfälliga dimensionen, 

skulle dessa dimensioner kunna liknas med de olika typerna av distans som Antonakis och 

Atwater (2002) beskriver. Zigurs (2003) använder sig av en modell i form av en expanderande 

cirkel för att beskriva dessa olika dimensioner, som utgår från traditionella till virtuella team 
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och strålar ut till de fyra dimensionerna. Ju längre ut från cirkeln teamet kommer, desto mer 

skilt blir det och mer komplexa situationer uppkommer. 

 
En ledare som är nära sina följare socialt gör att ledaren kan ge följarna individuell återkoppling 

istället för att ge en övergripande återkoppling till hela gruppen, vilket gör följarna mer 

motiverande samt att det skapar förtroende för ledaren (Antonakis & Atwater, 2002). Flera 

författare anser att ett avstånd mellan ledaren och följarna leder till ett ineffektivt ledarskap där 

ledarens påverkan och möjlighet till att främja effektiva följarrelationer minskar (Antonakis & 

Atwater, 2002; Howell, Neufeld & Avolio, 2005). Antonakis och Atwater (2002) hävdar istället 

att fysisk distans inte behöver innebära ett försämrat ledarskap. Den kommunikationsteknik 

som finns idag underlättar distansledarskapet och kan göra att följare som kräver återkommande 

interaktioner med ledaren kan få det trots att de befinner sig på geografiskt skilda platser. Det 

blir dock en större utmaning för ledaren att försöka influera sina följare på avstånd. Det finns 

följaktligen ett större ansvar hos ledare på distans att upprätthålla en god kontakt och främja 

lagarbete hos sina följare än hos en ledare som är fysiskt nära. Distans i form av bristfällig 

kontakt innebär inte att en för frekvent kontakt är likvärdigt med bra ledarskap. Vid vissa 

situationer, till exempel en nyanställning, krävs det tätare kontakt, men någon som arbetat länge 

på sitt jobb behöver inte samma regelbundna interaktioner med sin ledare. Det handlar istället 

om feedback och återkoppling (Antonakis & Atwater, 2002). 

 
2.2.1.1 Geografiskt skilda team 

Geografiskt skilda team är vanligare nu än någonsin tidigare (DeRosa & Lepsinger, 2010) men 

skilda team medför också nya utmaningar för både ledaren och teamet (Kayworth & Leidner, 

2000). Zigurs (2003) definierar skilda team som en grupp människor som är geografiskt 

och/eller organisatoriskt eller på annat sätt skilda från varandra och som samarbetar med hjälp 

av kommunikation- och informationsteknik för att uppnå ett specifikt mål. En av de vanligaste 

och största utmaningarna med geografiskt skilda team är bristen på personlig kontakt vilket kan 

göra det svårare för följarna att identifiera sig med och lita på ledaren (DeRosa & Lepsinger, 

2010). Medarbetare som respekterar och har tillit till sin ledare är mer nöjda med ledaren 

vilket gör att ledaren arbetar mer effektivt (Hoyt & Blascovich, 2003). Detta är dock något 

som kan förbättras genom att ha ett initialt fysiskt möte med teamet innan samtliga börjar 

arbeta på skilda håll. Skilda team gör det även svårare för ledaren att se hur medarbetarna 

faktiskt mår, då ansiktsuttryck och tonläge inte går att tolka över telefon eller mail (Kayworth 

& Leidner, 2000). För att vidhålla en god teamkänsla på distans menar Kayworth och Leidner 

(2000) att kommunikation är väldigt viktigt, detta är dock inget unikt för geografiskt skilda 

team. Det krävs frekvent kontakt via telefon eller mail med feedback från ledaren då de fysiska 

interaktionerna går förlorade samt se till att personliga möten med teamet planeras in då och då 

för att medarbetarna inte ska förlora den sociala delen av arbetet. Detta håller även Zigurs 

(2003) med om, som menar att det är viktigt att ha fysiska möten ibland för att behålla 

relationerna och engagemanget inom teamet. Den relationella aspekten blir extra viktig i 

geografiskt skilda team, då feedback, motivation och en klapp på ryggen inte är lika lätt när 

man inte sitter i samma rum. Hoyt och Blascovich (2003) studie visar även att medarbetare är 

mer nöjda med sin ledare om de har fysiska möten istället för över mail eller telefon. 
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2.2.2 Tekniska hjälpmedel 

En strategi för att ge återkoppling är via dagens teknik (Cartwright, 2003). Den överbryggar 

avstånd, både geografiskt och kulturellt, vilket kan öka graden av samarbete både internt och 

externt i organisationer och underlättar kunskapsdelning. Detta är viktigt i dagens 

organisationer som sätts under allt mer press att hela tiden öka prestationerna på den globala 

marknaden. De traditionella organisationsformerna, präglade av byråkrati och hierarki, har allt 

svårare att mäta sig i termer av flexibilitet och måste börja ta hjälp av tekniken för att kunna 

konkurrera. Tekniken gör personalen friare genom att de kan arbeta på en tid och plats som de 

själva föredrar. Dock har tekniken en baksida i form av känslan av att kontrollen övergår i 

ständig övervakning. De sociala delarna minskar även när kommunikationen är elektronisk, 

vilket gör distansledarskap till en viktig del i moderna organisationer. I team som på ett eller 

annat vis är geografiskt åtskilda är dessutom konflikter svårare att upptäcka vilket kan leda till 

att de passerar obemärkt (Gerke, 2006). Det är lättare att ett utspritt team ignorerar en konflikt 

och när detta väl görs är problemet mer svårhanterat och kan ha eskalerat. Nya arbetssätt 

förändrar strukturer och arbetsmetoder, men även normer för beteende vilket kan krocka med 

organisationskulturen (Cartwright, 2003). 

 
2.2.3 Delat ansvar 

Ett nytt arbetssätt som blir allt vanligare är att dela på ledarskapet mellan två eller fler chefer 

(Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Hur ledare och chefer använder sig av delat ledarskap 

kan skilja sig åt. Det kan vara ett nära samarbete eller mer flyktigt, det finns dock likheter i att 

man som chef aldrig är ensam i sina chefsuppgifter till skillnad från det klassiska 

singelledarskapet. I singelledarskapet är arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter endast 

chefens egna, men i det delade ledarskapet måste vissa arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter 

vara gemensamma. Detta kan antingen vara formellt beslutat eller genom en överenskommelse 

cheferna emellan. 

 
En vanlig form av delat ledarskap är samledarskap, vilket är då ledarna eller cheferna delar på 

ansvaret, makten, befogenheten och arbetsuppgifterna, det är ett gemensamt ledarskap, både 

formellt och i praktiken (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Motsatsen till samledarskap, 

där varken arbetsuppgifter, ansvar eller befogenheter är gemensamma är matrisledarskap. 

Matrisledarskap innebär att en chef till exempel ansvarar för produktionsarbetet i en 

organisation, medan en annan chef är ansvarig för personal och bemanning. Det delade 

ledarskapet uppstår när dessa korsas, då personalen arbetar med produktionen. Medarbetarna 

har då två chefer som ansvarar för två olika saker som de rapporterar till. Matrisorganisationer 

kan innebära att högre krav ställs på medarbetarna då de har två chefer att förhålla sig till men 

det kan också ge upphov till att kommunikation och gemensamma problemlösningar 

uppkommer. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs det för de teorier som används i det fortsatta arbetet för att illustrera 

de olika typerna av ledarskap som konsultcheferna kan utöva. Dessa är transaktionellt 

ledarskap, transformativt ledarskap samt självledarskap. Avsnittet avslutas med en 

analysmodell. 
 

 

3.1 Full-Range Leadership Theory 

En av de populäraste ledarskapsteorierna är Full-Range Leadership Theory som togs fram av 

Bass och Avolio (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994, 1997 se Antonakis & Atwater, 2002, s. 

676). Denna teori består av transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap och laissez-faire 

ledarskap. Full-Range Leadarship Theory är speciellt passande att använda sig av när 

distansledarskap ska undersökas anser Zigurs (2003). Detta då teorierna fokuserar på 

utveckling, processer och att både ledare och följare ska trivas, något som passar 

distansledarskap då det ofta kännetecknas av autonomi i större utsträckning än direkt kontroll. 

Laissez-faire ledarskap kan beskrivas som en frånvaro av effektivt ledarskap (Yukl, 2012). En 

laissez-faire ledare visar upp en passiv likgiltighet inför uppgifter och följare, till exempel i 

form av att nonchalera problem i organisationen eller nonchalera sina följare. 

 
3.1.1 Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap beskriver Bass (1990) som ett slags utbyte mellan chef och anställd 

där chefen talar om vad denne förväntar sig av den anställde och vilken kompensation den 

anställde får vid uppfyllande av uppgifterna. Övergripande finns det två komponenter som 

kännetecknar det effektiva transaktionella ledarskapet. Den första är att presentera och 

organisera arbetet och på så vis se till att arbetet blir genomfört. Den andra handlar om att visa 

hänsyn för personalen och uppfylla behoven för de som presterar bra. Ledaren eller chefen 

lägger fokus och resurser på de som utför ett bra arbete och de som inte uppfyller kraven 

korrigeras istället. Inom det transaktionella ledarskapet uppnås effektivitet genom förväntan om 

belöning respektive hot om repressalier. Dock menar Bass (1990) att denna typ av ledarskap 

kan leda till medelmåttiga resultat, särskilt om ledaren baserar sitt ledarskap för lite på 

förväntningarna om belöning och därmed blir passiv. Vidare beskriver Lord, Brown och 

Freiberg (1999, se Hamstra, Van Yperen, Wisse & Sassenberg, 2013 s. 415) att på grund av att 

belöningarna och korrigeringarna är individuellt betingade splittras team och delas upp med 

avseende på prestationer. Detta skapar en känsla hos följarna eller personalen att de hela tiden 

måste arbeta för att överträffa varandra för att få belöningar vilket kan vara stressande (Bolino, 

Turnley & Bloodgood 2002; Cabrera & Cabrera 2005, se Hamstra et. al., 2013 s. 416). 

 
Transaktionellt ledarskap omfattades ursprungligen av två olika beteenden; villkorlig belöning 

och att leda genom att passivt hantera avvikelser. Villkorlig belöning innebär att visa det arbete 

som krävs för att medarbetarna ska uppnå belöningar och att ledaren använder sig av incitament 

och villkorliga belöningar som motivation (Yukl, 2012). Att leda genom att passivt hantera 

oregelbundenheter betyder att villkorliga korrigeringar och liknande används för att leda in 
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medarbetare på rätt väg som tidigare avvikit från standard. Ett sista beteende lades till i 

efterhand, att leda genom att aktivt söka efter avvikelser, som innebär att ledaren letar efter 

misstag för att sedan skapa skärpta regler för att undvika att dessa misstag fortsätter (Bass & 

Avolio, 1990a, se Yukl, 2012, s. 297). 

 
3.1.2 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap har det transaktionella ledarskapets målfokus, men även en 

inspirerande och visionär del (Bass & Riggio, 2006). Antonakis och Atwater (2002) menar att 

denna typ av ledarskap handlar om att influera sina följare och få dem att tro på den målsättning 

som finns. Transformativa ledare hjälper även sina följare att växa genom att se deras behov 

och stärka dem (Bass & Riggio, 2006). De väver in organisationens, gruppens och sina egna 

mål med individens mål. På detta vis skapar det transformativa ledarskapet bättre resultat och 

prestationer, men även tillfredsställelse och engagemang i rollen för följaren. Ledarna 

åstadkommer detta genom att göra mer än att bara bestämma och ge direktiv. De inspirerar sina 

följare genom övertygelse och utmaningar vilket ger en djupare mening än transaktionellt 

ledarskap då det är intellektuellt stimulerande. Det transformativa ledarskapet utvecklar även 

följarens förmågor och är individuellt anpassat och erbjuder support och stöttning. Flera 

undersökningar visar att medarbetare är mer nöjda med transformativa ledare än transaktionella 

ledare (Hoyt & Blascovich, 2003). Detta beror bland annat på att medarbetarna har större 

förtroende för transformativa ledare, vilket leder till nöjdare personal och bättre 

sammanhållning i arbetsgrupper. Vidare menar Hewitt Associates i en artikel i Wall Street 

Journal att 83 procent av företag med någon form av bonus- eller provisionsbaserat system bara 

är delvis effektivt, eller inte har någon påverkan alls (Chu, 2004). 

 
Bass och Riggio (2006) lägger fram fyra olika komponenter för att konceptualisera 

transformativt ledarskap; idealiserad influens, intellektuell stimulans, individualiserat 

hänsynstagande och inspirerande motivation. Idealiserad influens handlar om ledarens 

agerande som en förebild för följarna, vilket skapar en respekterande, beundransvärd och 

tillitsfull atmosfär runt chefen eller ledaren. Följarna ser upp till ledaren och tillskriver denne 

speciella förmågor och vill efterlikna vederbörande. Ledarna gör rätt saker och lever efter sin 

moraliska kompass vilket visar på ett ledarskap baserat på etiska överväganden (Bass & Riggio, 

2006; Caldwell, Dixon, Floyd, Chaudoin, Post & Cheokas, 2012, se Xu, Caldwell & Guevara, 

2015 s. 1063). 

 
Den andra delen i det transformativa ledarskapet som Bass och Riggio (2006) talar om är 

intellektuell stimulans, vilket kan beskrivas som ledarens förmåga att stimulera sina följares 

ansträngning till att vara innovativa och kreativa genom att ifrågasätta och utmana med nya 

synsätt. En kreativ atmosfär skapas även genom att det inte sker någon öppen kritik av 

individers misstag utan de uppmuntras komma med förslag på förbättringar och inkluderas i 

problemlösningsprocesser. Nästa del handlar om individuellt hänsynstagande vilket tar sig 

uttryck genom att ledaren agerar som en individuell mentor till medarbetarna för att kunna ge 

dem de verktyg de behöver. Genom att göra detta och ha ett accepterande klimat lär sig 

medarbetarna nya saker. En individuell hänsyn tas där de olika behoven tillfredsställs. Vissa 

medarbetare behöver mer stöttning medan andra vill ha autonomi. Kommunikationen med 
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personalen är personlig genom att chefen eller ledaren minns tidigare samtal och personliga 

saker hos personalen. Arbetsuppgifterna fördelas så det ska passa medarbetarna så bra som 

möjligt. En sista del som författarna redogör för är inspirerande motivation som handlar om 

ledarnas arbete för att inspirera och motivera personalen. Detta görs genom att teamkänsla 

skapas med en positiv och uppmuntrande stämning. Inom denna del ingår även att ledaren 

kommunicerar en tydlig framtidsvision, som underlättas om ledaren har stark karisma (Bass & 

Riggio, 2006). 

 

3.2 Självledarskap 

Självledarskap definieras som en process där individer kan kontrollera, inspirera och leda sitt 

eget handlande med hjälp av olika strategier som influerar till personlig effektivitet (Manz, 

1986; Manz & Neck, 2004, se Neck & Houghton, 2006 s. 270). En medarbetare kan ta ansvar 

för sin egen arbetsprestation och på så sätt bli mindre beroende av en ledare som vägleder och 

motiverar dem (Yukl, 2012). Några strategier för självledarskap är självbelöning, 

självbestraffning, självövervakning och individuell målsättning men också positivt tänkande 

och mental träning (Sims & Lorenzi, 1992 se Yukl, 2012, s. 271). En ledare har även möjlighet 

att underlätta medarbetarnas självledarskap genom uppmuntran (Yukl, 2012). Uppmuntran är 

speciellt hjälpsamt när medarbetaren kräver mycket av ledaren och inte blir motiverad av 

arbetsuppgiften i sig. Ledaren kan förklara fördelarna med självledarskap och de olika 

strategierna medarbetarna kan använda sig av och ge personalen självbestämmanderätt. 

Ledaren bör även ge medarbetarna alla verktyg som krävs för att utföra uppgiften såsom 

strategiska planer och information. På så sätt kan medarbetarna utveckla de färdigheter och 

självförtroende som krävs för självledarskap och ledaren kan uppmuntra dem att ta mer ansvar. 

 
Ett ledarskap där ledaren hjälper andra att leda sig själva kallas av några teoretiker för 

“SuperLeadership” (Manz & Sims, 1989, 1991; Manz 1990b, 1991, 1992a, se Neck & 

Houghton, 2006 s. 273). Denna ledarskapsstil främjar självledarskap hos följarna (Manz & 

Sims, 1991). Författarna menar att en ledares styrka sitter i hur bra ledaren är på att få följarna 

att leda sig själva, och inte hur bra ledare är på att få följarna att göra som ledaren vill. Makten 

delas jämbördigt mellan ledare och följare, till skillnad från andra ledarskapsstilar. Ledarens 

huvudsakliga mål är att hjälpa följarna utvecklas och på så sätt få dem att bidra mer till 

organisationen. 

 

3.3 Analysmodell 

Analysmodellen sammanställer det som framkommit i litteraturgenomgången och den 

teoretiska referensramen. Distans, tekniska hjälpmedel och delat ansvar är förutsättningar som 

antas bidra till konsultchefers komplexa situation. Modellen mynnar sedan ut i tre 

ledarskapsstilar, transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap och självledarskap. 

Samtliga förutsättningar förmodas påverka och bidra till konsultchefers situation, det är således 

inte en förutsättning som leder till en specifik ledarskapsstil. Analysmodellen avser att 

förtydliga studiens analysprocess. 
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Figur 1- Analysmodell  
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4. Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras de metodval som använts för att genomföra studien och besvara 

frågeställningen. Avsnittet tar bland annat upp urval, intervjuguide, analysmetod, studiens 

kvalitet och avslutas med en redogörelse av studiens metodologiska överväganden. 
 

 

4.1 Kvalitativ metod 

I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer används när forskaren har som mål att upptäcka fenomen, egenskaper eller betydelser 

(Starrin & Renck, 1996). Då studiens frågeställning avsåg att undersöka vilka förutsättningar 

konsultchefer har att utöva ledarskap var kvalitativa intervjuer tillämpbara. Kvalitativa 

intervjuer kan genomföras på flera sätt, däribland ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig 

av teman under intervjun och det liknar nästan ett vanligt samtal. Då mer struktur eftersöktes 

vid intervjutillfällena samt en önskan om att fråga samtliga intervjupersoner samma eller 

likvärdiga frågor valdes istället semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer 

används en intervjuguide med specifika teman som ger intervjupersonerna stor frihet när de 

besvarar frågorna (Bryman & Bell, 2013). 

 
Denna studie är en fallstudie, något som enligt Alvehus (2013) är vanligt att använda sig av 

inom många olika typer av forskning. Anledningen till att man använder sig av en fallstudie är 

ofta för att med hjälp av det enskilda fallet kunna illustrera ett mer allmänt förekommande 

fenomen. I denna studie undersöktes vilka förutsättningar konsultchefer har att utöva ledarskap, 

vilket således är ett allmänt förekommande fenomen som illustrerats med hjälp av ett enskilt 

fall. Det förekommer dock viss kritik mot fallstudier gällande hur generaliserbara de faktiskt är 

(Alvehus, 2013). Bryman och Bell (2013) menar att resultaten inte alltid är generaliserbara då 

de som intervjuats till en fallstudie inte utgör ett representativt urval. Detta är något som tagits 

i beaktning när empirin analyserats. Dock menar Bryman och Bell (2013) och Bryman (2016) 

att studiens resultat är generaliserbart mot teorin. Denna studie ger teorin ett bidrag genom att 

bland annat skapa förståelse för distansens påverkan på ledarskap. Flyvbjerg (2006, se Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 283) menar dock att fallstudier i vissa fall kan generaliseras och att 

möjligheten för att göra detta ökar genom strategiskt urval, vilket gjorts i denna studie. 

 
4.2 Urval 

Alvehus (2013) menar att det inte finns ett fastslaget antal intervjuer som är det optimala, utan 

att det istället till stor del handlar om mättnad, att inte så mycket ny information tillkommer vid 

en ny intervju. Med tanke på att intervjuantalet inte var fastslaget från början var 

urvalskriterierna av större vikt. Urvalet i denna studie är ett strategiskt urval (Alvehus, 2013) 

då urvalet till viss del är baserat på frågeställningen där konsultchefer inom IT-branschen valts 

ut då det är deras situation som undersökts. Kriterierna som togs i beaktning var att de 

intervjuade skulle vara konsultchefer med medarbetare på fysisk distans som tidigare har 

beskrivits, alternativt ha gedigen erfarenhet av detta. Alvehus (2013) beskriver dock att det 
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finns en risk att urvalet blir alltför strategiskt. I denna studie har exempelvis inte konsulterna 

intervjuats då det var just konsultchefernas situation som var den som skulle studeras. För att 

minska denna risk kontaktades även en konsultchef på ett annat IT-konsultföretag för intervju, 

samt en annan avdelning med konsultchefer på det ursprungliga företaget. Det blev således två 

olika intervjuomgångar. 

 
Till denna studie har nio intervjuer med tio chefer inom IT-konsultbranschen genomförts. Det 

ansågs att studien fick all information som krävdes av dessa och att mättnad hade uppnåtts då 

mönster i svaren återfanns i allt större utsträckning. Urvalet är vidare homogent, något som 

Alvehus (2013) beskriver som att intervjuerna sker med personer av samma slag. Detta 

möjliggör omedelbar jämförelse mellan intervjupersonerna, vilket ansågs bidra till 

bedömningen av mättnadsgrad. Några aspekter skiljde sig dock mellan intervjupersonerna, 

såsom kön, ålder, titel och år på företaget, samt företag för den intervjun som genomfördes på 

det andra IT-konsultföretaget. 

 
4.3 Genomförande av intervjuer 

Som tidigare nämnt är detta en fallstudie som tar sig uttryck genom semistrukturerade 

intervjuer. Första kontakt med intervjupersonerna togs genom en bekant till en av studiens 

författare som rekommenderade en kontaktperson. Denna bjöd in till ett möte där en första 

kontakt med intervjupersonerna gavs. Intervjuerna hölls cirka en och en halv till tre veckor efter 

detta möte och de genomfördes i Örebro, Eskilstuna och Västerås och var personliga intervjuer. 

Genomförandet av intervjuerna skedde på konsultchefernas kontor och i ett av universitetets 

seminarierum vilket är en plats intervjupersonerna själva valt och är trygga på. De tog mellan 

30–60 minuter och spelades in med hjälp av en MP3-spelare. En intervju genomfördes via 

videosamtalsprogrammet Skype och en intervju genomfördes över telefon då 

intervjupersonerna befann sig på ett längre avstånd. Denna metod föreslogs av 

intervjupersonerna själva men även studiens författare ansåg att detta var att föredra på grund 

av den miljömässiga aspekten. Det faktum att intervjuerna genomförts på olika sätt, 

besöksintervju och Skype-/telefonintervju, anses inte ha påverkat resultatet av intervjuerna. 

Vissa författare menar att de olika metoderna kan påverka hur intervjupersonerna besvarar 

frågorna medan andra hävdar att det inte skiljer sig (Bryman, 2016). I stort kan det sägas att det 

inte skiljer sig så pass mycket mellan intervjumetoderna som många forskare tidigare trott. 

Intervjuerna skedde enskilt tillsammans med studiens författare, utom en intervju där två av 

konsultcheferna intervjuades tillsammans då de tidigare beskrivit att de delade på sitt ledarskap. 

 
Varje intervju inleddes med en presentation om vilka studiens författare var och studiens 

beskaffenheter. Därefter följde information om konfidentialitet där intervjupersonerna blev 

informerade om att de endast kommer benämnas med ålder och kön. Efter detta frågades det 

om det gick bra att intervjun spelades in för lättare transkribering. Frågorna ställdes växelvis av 

studiens författare, vilket Trost (2005) beskriver som en fördel då två samspelta intervjuare får 

ut en större informationsmängd och djupare kunskap än bara en intervjuare. För att uppnå ett 

samspel gick studiens författare igenom frågorna tillsammans på förhand. Trost (2005) menar 
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vidare att två intervjuare kan vara till fördel om intervjupersonen inte känner de som gör 

intervjun så bra, eller om ämnet kan upplevas som känsligt. 

 
4.4 Intervjuguide 

En intervjuguide gjordes inför intervjuerna (se bilaga 1). Då semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med intervjupersonerna bestod intervjuguiden av en uppställning frågor som 

skulle beröras. Vid utformandet av intervjuguiden är det av vikt att tänka på att ha en bra 

ordningsföljd på frågorna, samtidigt som den som genomför intervjun inte får vara rädd för att 

ändra ordningsföljden under intervjuns gång (Bryman & Bell, 2013). Det är även viktigt att se 

till att frågorna formuleras på ett sådant sätt som gör att frågeställningen kan besvaras, men utan 

att ha allt för specifika eller riktade frågor, något som togs i beaktning när intervjuguiden 

utformades. 

 
Frågorna i intervjuguiden grundades dels på problembakgrunden, litteraturgenomgången och 

den teoretiska referensramen men även på ett möte med de konsultchefer som sedermera 

intervjuades. På mötet gavs tillfälle att berätta om uppsatsen, fråga konsultcheferna på plats om 

de ville delta samt fråga dem om tankar och idéer till arbetet. De fick möjlighet att prata fritt 

angående ämnet uppsatsen berör och ge deras syn på det. Detta var till hjälp vid 

sammanställandet av intervjuguiden då det gavs en insyn i konsultchefers komplexa situation. 

Mötet kan ses som en typ av pilotstudie, något som Starrin och Renck (1996) menar kan vara 

behjälpligt när intervjuguiden ska utformas. 

 
4.5 Analysmetod 

För att kunna analysera materialet transkriberades det löpande under perioden som intervjuer 

genomfördes för en bättre förståelse av materialet, något som Bryman (2016) rekommenderar. 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att transkriberingen är av god kvalitet då endast 

ett ord kan ändra betydelsen av en mening eller påstående. Därför lyssnades oklara partier under 

inspelningarna om för att kunna fastställa vad som egentligen sades och i de enstaka fall där det 

inte gått att höra vad intervjupersonen sagt, har “[?]” skrivits. Bryman och Bell (2013) 

rekommenderar en viss redigering av vad intervjupersonerna säger i de fall där ord som 

“liksom”, “öh” eller liknande förekommer. Företagens namn har även bytts ut mot “företaget” 

eller liknande på grund av anonymiteten. 

 
4.5.1 Innehållsanalys 

Innehållsanalys är en bred och flexibel analysmetod (Cavanagh, 1997, se Hsieh & Shannon, 

2005, s. 1277) och omfattar i stora drag tre tillvägagångssätt; konventionell, riktad och 

summativ (Hsieh & Shannon, 2005). Dessa metoder används för att utröna betydelsen i 

textinnehållet på något olika sätt. I denna studie har den riktade metoden använts, vilket innebär 

att analysarbetet har sin utgångspunkt i teorin eller annan forskning som används som riktlinjer 

för kodningen. Denna typ av analysmetod kan användas när den befintliga teorin ska bekräftas 

eller utvecklas. För att genomföra denna typ av innehållsanalys börjar forskaren med att 

identifiera övergripande teman till kodningskategorierna (Potter & Levine-Donnerstein, 1999, 

se Hsieh & Shannon, 2005, s. 1281). Nästa steg är att mer precist bestämma operationella 
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definitioner för kategorierna med hjälp av teorier. Vidare beskrivs det att kodningen av 

materialet kan börja med två strategier, där den ena går ut på att forskaren markerar all text som 

vid första anblick verkar vara av betydelse för att sedan koda alla markerade delar till de 

bestämda koderna, vilket är den metod som valdes i denna studie. Delar som inte passade in i 

någon kod fick en ny kod. 

 
Innan kodtillhörigheten för meningsenheterna kunde bestämmas måste valet mellan fokusering 

på den latenta eller manifesta betydelsen av meningsenheterna göras (Graneheim & Lundman, 

2003). Den manifesta betydelsen fokuserar på det uppenbara innehållet ordagrant medan den 

latenta metoden fokuserar på den underliggande meningen och har en tolkande ansats till 

innehållet. Till denna studie har den latenta metoden valts då en djupare förståelse av 

intervjuerna eftersträvas. Fördelen med riktad innehållsanalys är att tidigare forskning och teori 

kan bekräftas och vidareutvecklas vilket tidigare nämnts. En annan fördel är att forskaren har 

ett mindre naivt synsätt menar Hsieh och Shannon (2005). 

 
Bryman (2016) menar att det finns två egenskaper hos innehållsanalysen som är särskilt 

framträdande; objektivitet och att tillvägagångssättet är systematiskt. Objektiviteten tillgodoses 

genom att det på förhand är klargjort vad som eftersöks i materialet och hur det analyseras. 

Detta har gjorts genom de kategorier och teman som framkommit under tidigare delar av 

uppsatsen, vilket intervjuguiden är grundad på, samt de teman som uppkommit under 

genomläsning och initial kodning av empirin. Genom att beskriva varför en viss del av empirin 

kodas på ett specifikt sätt uppnås även transparens och objektivitet. Den andra egenskapen som 

Bryman (2016) pekar på, systematiskt tillvägagångssätt, har tillgodosetts genom att alla 

intervjuer har gått igenom samma steg. 

 
4.5.1.1 Kategorisering och kodning 

Innehållsanalysen började med att bestämma kategorier med hjälp av teorierna som använts i 

studien. Dessa kategorier var inledningsvis transformativt ledarskap, transaktionellt ledarskap 

och självledarskap. Det empiriska materialet lästes igenom med forskningsfrågan i åtanke och 

relevanta meningsenheter markerades. Under denna process markerades även meningar som 

motsade forskningsfrågan, med andra ord material som minskade förutsättningarna för 

intervjupersonerna att utöva ledarskap. Kategorin försvårat ledarskap lades till som kategori. 

Meningsenheterna analyserades sedan för att få fram den underliggande, latenta betydelsen. I 

denna process beaktades inte bara de faktiska orden, utan en diskussion om vad 

intervjupersonerna åsyftade fördes parallellt för att upptäcka nyanser i materialet. Ton i rösten 

och andra upplevelser som framkom under intervjuerna vägdes in i det latenta meningstydandet 

för att inte tappa nyanser i det mångfacetterade materialet. En kondensering till koder gjordes 

sedan, även dessa diskuterades för att säkerställa att de matchade det latenta innehållet och 

kategorierna. Koderna som framkom är ledning genom relationell påverkan, konsulterna styr 

konsultcheferna, styrning med hjälp av belöning och kontroll, konsultcheferna uppmuntrar till 

eget ansvar och utveckling, delat ledarskap med kundchefen hämmar konsultchefens möjlighet 

att påverka samt minskar möjligheten till bästa möjliga ledarskap. Efter detta delades varje kod 

in i en av de ovan beskrivna övergripande kategorierna. Analysarbetet sammanställdes sedan i 

en tabell som återfinns i bilaga 3. 
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Tabell 1- Exempel på kategorisering och kodning  

 

 

4.6 Studiens kvalitet 

4.6.1 Reliabilitet och validitet 

Inom kvantitativ forskning är det vanligt att använda sig av begreppen reliabilitet och validitet 

för att påvisa kvaliteten i studien (Bryman & Bell, 2013; Bryman, 2016). Hur pass relevanta 

dessa begrepp är i en kvalitativ studie är något som har diskuterats av forskare, då exempelvis 

validitet till stor del innefattar mätningar, något som i regel inte är av intresse när kvalitativa 

studier utförs. På grund av detta har dessa kriterier inte använts i denna studie för att bedöma 

uppsatsens kvalitet utan Lincoln och Guba och Guba och Lincolns (1985;1994 se Bryman, 2016 

s. 384) kriterier som kan läsas i nästa stycke har istället tillämpats. Detta för att dessa kriterier 

är framställda med kvalitativa undersökningar i åtanke. Enligt Bryman och Bell (2013) menar 

flera författare att kvalitativa undersökningar ska använda sig av helt andra begrepp än 

kvantitativa undersökningar, vilket Lincoln och Guba och Guba och Lincoln (1985;1994 se 

Bryman, 2016 s. 384) gör. 

 
4.6.2 Trovärdighet och äkthet 

Lincoln och Guba och Guba och Lincoln (1985;1994 se Bryman 2016 s. 384) föreslår två 

grundläggande kriterier vid bedömningen av en kvalitativ undersökning; trovärdighet och 

äkthet. Trovärdighet delas in i fyra underkategorier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse, där samtliga har en motsvarighet i kvantitativ forskning. 

 
Tillförlitlighet innebär att studien utförts i enlighet med de regler som finns samt att resultatet 

har godkänts av de respondenter som deltagit i studien, så kallad respondentvalidering (Lincoln 

& Guba, 1985, Guba & Lincoln, 1994 se Bryman, 2016 s. 384). Kriteriet tillförlitlighet har 

uppfyllts genom att det empiriska materialet har mailats till intervjupersonerna för deras 

godkännande. Mailet som intervjupersonerna erhöll finns i bilaga 2. Överförbarhet innebär att 

studien redogörs på ett sådant sätt som gör att resultatet skulle kunna överföras till en annan 

miljö (Lincoln & Guba, 1985 se Bryman, 2016 s. 384). Detta kriterium har uppfyllts genom att 

studiens tillvägagångssätt beskrivits på ett tydligt sätt samt att en beskrivning av företagen och 

intervjupersonerna som deltagit har redogjorts för. 

 
Pålitlighet innebär att utomstående granskar undersökningen och bedömer kvaliteten på de 

procedurer som valts, detta är dock ett kriterium som sällan används (Lincoln & Guba, 1985, 
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Guba & Lincoln, 1994 se Bryman 2016 s. 384). Kriteriet kan dock sägas ha uppnåtts då 

seminarium med opponering har genomförts under hela uppsatsens gång, något som deltogs på 

och således mottogs konstruktiv kritik på studien. Bekräftelse innebär att studiens författare ska 

visa att denne agerat i god tro och inte låtit sina egna värderingar eller teoretiska inriktning 

påverka studien (Lincoln & Guba, 1985, Guba & Lincoln, 1994 se Bryman, 2016 s. 386). Även 

detta kriterium kan sägas ha uppnåtts genom deltagandet på de seminarium som var under 

terminen, där opponering genomförts på studien och de andra deltagarnas tankar och åsikter 

togs i beaktning när arbetet fortskred. 

 
Det andra grundläggande kriteriet, äkthet, uppnås genom att visa en rättvis bild av situationen 

som har studerats samt intervjupersonernas åsikter och tankar (Lincoln & Guba, 1985, Guba & 

Lincoln, 1994 se Bryman, 2016 s. 386). Detta kriterium anses ha uppnåtts genom att de personer 

som intervjuades fick sin del mailad till sig för godkännande (se bilaga 2) samt att alla intervjuer 

transkriberades ordagrant och ingen värdering lades gällande intervjupersonernas åsikter. I 

empirin presenteras en komprimerad bild av varje enskild intervjupersons transkribering. 

Transparens har eftersträvats och således har även meningar som inte senare analyserats tagits 

med för att visa en rättvis och objektiv bild av intervjupersonernas ståndpunkter. Detta ökar 

även studiens autenticitet. 

 
4.7 Etiska riktlinjer 

Kvale och Brinkmann (2009;2014) talar om fyra områden av etiska riktlinjer som bör tas i 

beaktning innan intervjuprocessen börjar. Dessa områden är informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke innebär att det 

allmänna syftet med studien berättas för intervjupersonen, hur studien är upplagd i stort och att 

det är frivilligt att delta samt att intervjupersonen har rätt att dra sig ur när som helst. Det ska 

även berättas om konfidentialitet, vem som kommer få tillgång till intervjun och om eventuell 

publikation av studien. Intervjuaren bör även vara medveten om de konsekvenser som kan 

uppstå vid deltagande i studien och minimera risken för att deltagarna lider skada genom sitt 

deltagande. Slutligen ska forskarens egen roll tas i beaktning, detta i form av forskarens 

integritet, sökande efter hög vetenskaplig kvalitet samt förmåga att vara oberoende i 

undersökningen. 

 
Dessa riktlinjer har tagits hänsyn till i denna studie. Intervjupersonerna har informerats om 

syftet och upplägget med studien, de har deltagit frivilligt och delgivits rätten att dra sig ur om 

de velat. Intervjupersonerna har även fått veta att både företaget och de själva är anonyma då 

det är möjligt att studien publiceras. De konsekvenser som kan uppstå vid en intervjusituation 

har tagits i beaktning och intervjupersonerna har inte lidit skada av sitt deltagande i studien. 

Som författare av denna studie har vi arbetat för att behålla vår integritet och oberoende i 

undersökningen, samt jobbat för att söka en hög vetenskaplig kvalitet i de intervjuer som 

genomförts. 
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4.8 Metodologiska överväganden 

Rent allmänt har kvalitativ metod fått kritik av kvantitativa forskare för att den kan vara alltför 

subjektiv (Bryman, 2016). Kritikerna menar att resultaten är för beroende av forskarens ofta 

osystematiska tolkning och personliga förhållande till intervjupersonerna. De menar även att 

det som läsare kan vara svårt att förstå argumenten bakom en smal frågeställning när arbetet 

börjar brett. En annan kritik som framförts är att kvalitativa metoder är svåra att replikera då 

det inte alltid finns något klart tillvägagångssätt. Forskaren själv är det främsta instrumentet i 

undersökningen vilket gör att det är hans eller hennes val, bedömningar samt framförande av 

frågor som är avgörande för utfallet av undersökningen. Generaliserbarheten kan som tidigare 

nämnt vara ett problem i kvalitativa undersökningar då det är svårt att säga att ett litet urval är 

representativt i andra sammanhang än det studerade. Resultaten är som påpekats tidigare dock 

generaliserbara mot teorin, vilket beskrivs som den kvalitativa forskningens styrka, istället för 

att vara statistiskt generaliserbar. Alla forskare håller dock inte med om de begränsade 

generaliseringsmöjligheterna, utan åsikterna går isär. Den sista aspekten i ämnet som Bryman 

(2016) tar upp är bristen på transparens som beskrivs som att forskare ibland har svårigheter att 

beskriva exakt hur de gått tillväga i sin undersökning för att få de resultat de fått. 

 
Ovan har kritik mot kvalitativ metod i allmänhet framförts, riktad innehållsanalys som använts 

i denna studie har även den vissa begränsningar (Hsieh & Shannon, 2005). Att använda sig av 

teori som utgångspunkt medför vissa restriktioner i form av partiskhet, detta är dock något som 

forskaren är medveten om på grund av undersökningens upplägg. Kategorierna i analysen är i 

enlighet med metodlitteraturen baserade på teorins ståndpunkter vilket ger en vinkling, detta är 

dock studiens författare medvetna om. Detta leder till att det är mer sannolikt att hitta bevis som 

bekräftar teorierna än förkastar dem. En annan aspekt som framhålls är att intervjupersonerna 

kan försöka svara på frågorna på ett sätt som de tror gör forskarna nöjda. Den tidigare 

forskningen och teorin kan även påverka genom att forskaren missar kontextuella aspekter. 

 
Denna kritik har tagits i beaktande när studien gjorts. Oavsett hur studien än operationaliseras 

hade det subjektiva elementet varit närvarande i olika val, urval, intervjuer och tolkningar. Dock 

har tolkningarna av resultaten samt ovan nämnda aspekter gjorts på ett så systematiskt sätt som 

möjligt. Arbetets breda öppning ses som ett argument för att påvisa ämnets relevans. Gällande 

urvalet och generaliserbarheten i denna studie är urvalet endast representativt och 

generaliserbart för konsultchefer samt vissa liknande chefspositioner inom IT- 

konsultbranschen och ingen större generaliserbarhet har eftersträvats. Även om studien är 

subjektivt färgad har det arbetats för att uppnå en tillfredsställande transparens. Gällande 

innehållsanalysens nackdelar menar Hsieh och Shannon (2005) att begränsningarnas påverkan 

kan minskas genom ett objektivt synsätt där varje steg i studien redogörs för. Detta har gjorts i 

denna studie genom att procedurer beskrivits så långt som möjligt, med den tidigare beskrivna 

svårigheten kring detta i åtanke. Att ha en person som granskar stegen och definitioner ökar 

även det tillförlitligheten i studien, vilket tillgodosetts genom deltagande på seminarier och 

handledningar. 



18  

5. Empiri 

Empiriavsnittet inleds med en beskrivning av fallföretagen och fortsätter sedan med en 

redogörelse av de olika intervjupersonerna samt det som framkommit i intervjuerna, uppdelat 

efter intervjuguidens teman. 
 

 

5.1 Fallföretagen 

Företaget som alla intervjupersoner utom Intervjuperson 7 arbetar på är en globalt verkande IT- 

koncern med över 70 000 medarbetare runt om i världen och är representerade på cirka 30 

platser i Sverige. Deras tjänster inkluderar applikationstjänster, innovativa tekniker, AI och 

cyber security, för att nämna några. De verkar i flertalet branscher där de erbjuder 

konsulttjänster inom många områden. 

 
Företaget som Intervjuperson 7 arbetar på är ett mindre IT-konsultföretag men finns på flera 

platser både i Sverige och i världen. De erbjuder produkter och tjänster inom processutveckling, 

mobilitet, ERP-system samt support för IFS. Även detta företag har kunder i flera branscher 

både lokalt och globalt. 

 
5.2 Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 är en 41-årig man som arbetat som konsultchef på företaget sedan cirka två 

och ett halvt år tillbaka. Han har tidigare arbetat som konsult i över tio år, men inte inom samma 

företag. Intervjuperson 1 ansvarar för 14 stycken konsulter där merparten inte sitter på kontoret 

på heltid. Intervjuperson 1 har hand om ett 20-tal kundföretag och har gått flera av de interna 

ledarskapsutbildningar som företaget erbjuder. 

 
5.2.1 Kommunikation och teknik 

Intervjuperson 1 berättar att konsulterna är väldigt självgående och oftast bara hör av sig när 

det är något problem, om det är något som inte går som det ska eller om det är något de behöver 

hjälp med. De använder sig av videosamtalsprogrammet Skype för att skriva korta meddelanden 

till varandra, annars är det främst mail eller telefon som används. Han anser dock att det bästa 

sättet är att träffas fysiskt med konsulten, att sitta ner och ha att ett lugnt samtal. Då är det lättare 

för honom att hjälpa konsulten genom att dra paralleller till saker han själv gjort eller varit med 

om. Intervjuperson 1 tycker också det är viktigt med kontinuitet, att hålla kontakten över tiden 

då han inte träffar sina konsulter så ofta. Det är dock av vikt att förstå vilka som vill att du hör 

av dig ofta och vilka som uppskattar om du hör av dig mer sällan förklarar Intervjuperson 1. 

Han påpekar även att det är viktigt hur kommunikationen ser ut när han träffar eller pratar med 

konsulterna. Det är väsentligt att ta sig tid så att konsulten inte upplever det som att du som 

ledare inte bryr sig om vad de gör. 

 
5.2.2 Ditt ledarskap 

När Intervjuperson 1 ombeds beskriva en bra chef säger han att det är väldigt situationsanpassat. 

Han berättar att han tycker frihet under ansvar är viktigt, när chefen låter en testa saker och göra 
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fel, få lära sig av sina misstag på egen hand och inte hänger över ens axel. Intervjuperson 1 

säger dock att det är vad som passar honom nu och var han befinner sig i livet i nuläget, hade 

han varit någon annanstans i livet hade han kanske behövt ett mer coachande ledarskap, där 

ledaren pekar med hela handen och ger stöd. 

 
En typisk arbetsdag för Intervjuperson 1 består av mycket möten som tar upp större delen av 

dagen. Han beskriver även att de är väldigt händelsestyrda, att han kan få grejer i knät han 

behöver ta hand om. Det kan gälla personalärenden, en konsult som är i konflikt med 

kundchefen eller någon som mår dåligt. Han beskriver också att det finns ett ständigt dåligt 

samvete kring sakerna som prioriteras bort. 

 
“...alla konsultchefer har det likadant hos oss, de säger nästan samma sak men på olika sätt 

och med andra ord. Man måste välja bort saker hela tiden. Ibland saker man behöver göra.” 

 
Intervjuperson 1 berättar att han har svårt att motivera och lyfta sina konsulter om han inte själv 

känner sig motiverad, han har svårt att spela teater. Har det varit flera dåliga nyheter på rad 

säger Intervjuperson 1 att man får arbeta upp lite entusiasm innan ett möte och se till att vara 

väl förberedd. 

 
5.2.3 Distansledarskap 

För att kunna leda på distans anser Intervjuperson 1 att du måste lita på att konsulterna gör rätt 

saker och gör sitt jobb. Han anser att en av svårigheterna med distansledarskap är 

sammanhållningen i gruppen, att bygga gruppkultur, då många arbetar med helt skilda saker. 

Men att det även kan vara en av fördelarna, att på grund av att alla arbetar med olika saker kan 

de bidra med många olika perspektiv. Feedback är också en svårighet berättar Intervjuperson 1 

på grund av den distans som finns mellan honom och de som kan lämna feedback, vilket kan 

leda till att feedbacken kommer sent eller att han inte får någon feedback alls gällande sina 

konsulter. 

 
Intervjuperson 1 tycker att han träffar de konsulter som befinner sig på annan ort alldeles för 

sällan. Han hade önskat att de jobbade på kontoret lite oftare så att de kunde småprata och ha 

ett mer informellt samtal om hur allt går. Intervjuperson 1 talar även om de gruppaktiviteter de 

helst ska ha två gånger om året för att hålla ihop grupperingen. Aktiviteterna är frivilliga för 

konsulterna att delta på, men Intervjuperson 1 tycker dessa är viktiga och försöker således även 

förklara varför han tycker det är viktigt för konsulterna. Det är lätt att konsulterna hamnar i ett 

ekorrhjul där de levererar det de ska, håller kunden glad och drar in pengar men inte är någon 

teamspelare, och då är det viktigt att diskutera med konsulten om varför det inte är en bra idé 

säger Intervjuperson 1. 

 
5.2.4 Delat ledarskap 

Intervjuperson 1 delar sitt ledarskap till viss del med de chefer som leder arbetet ute hos kunden. 

Dessa ledare kan påverka hans ledarskap väldigt mycket, men mest när det handlar om något 

som inte går bra. Rullar allting på behöver han inte göra så mycket mer än att se till att konsulten 

utvecklas och mår bra. Blir det däremot problem mellan konsulten och kundchefen på plats kan 
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det bli en svår balansgång gällande vad och vem han ska lyssna på. Han visar dock för konsulten 

att han tar dennes parti om kundchefen exempelvis betett sig illa. 

 
5.3 Intervjuperson 2 

Intervjuperson 2 är en 47-årig kvinna som arbetat som konsultchef på företaget sedan 2014. 

Hon har ingen erfarenhet av att själv arbeta som konsult utan har främst haft andra ledarroller i 

sitt yrkesliv. Intervjuperson 2 ansvarar för elva konsulter och en som börjar efter sommaren, 

dessa utför uppdrag hos två kunder. Nästan alla av dessa sitter ute hos kund. Intervjuperson 2 

har gått företagets interna ledarskapsutbildning men även två andra sedan tidigare. 

 
5.3.1 Kommunikation och teknik 

Intervjuperson 2 träffar konsulterna cirka en gång i månaden och detta är även beroende på 

konsultens egna behov. Förutom mail och telefon används chatt och sms i kommunikationen. 

Intervjuperson 2 blir kontaktad av medarbetarna när de har en fråga om något praktiskt så som 

sitt nuvarande uppdrag, tidrapportering, ledighet och semester. Hon uppmuntrar dem även till 

att kontakta henne när det går bra då det är något som hon får energi av. Genom att ha denna 

inställning så kan konsulten utvecklas genom att se vad denne gjorde för att det skulle bli bra. 

För att behålla teamkänslan och känslan av att vara en del av företaget är det viktigt att 

konsulterna kommer “hem” menar Intervjuperson 2. Detta görs även genom after work- 

aktiviteter. 

 
5.3.2 Ditt ledarskap 

Som konsultchef har man ofta en komplex vardag och Intervjuperson 2 beskriver att det ingår 

i rollen som konsultchef att gilla att bli överraskad. På frågan hur en typisk arbetsdag ser ut så 

svarar hon att det inte finns någon typisk dag utan att det varierar väldigt mycket och att mail 

och telefon ständigt kollas av. Hon menar även att det är ett omväxlande arbete och att det är 

mycket situationsanpassat. Intervjuperson 2 beskriver en bra chef som närvarande, lyssnande, 

coachande och ger feedback. Företaget gör varje år medarbetarundersökningar, men dessa 

innehåller ingen fråga gällande ens närmaste chef, vilket Intervjuperson 2 saknar. För att veta 

vad hennes medarbetare tycker om henne som chef har hon gjort egna undersökningar där 

hennes medarbetare fått gradera henne. Gällande motivation menar hon att det är individuellt 

och att hon kanske inte kan motivera dem alls och att hon istället får ge det stödet och 

coachningen medarbetarna behöver. 

 
5.3.3 Distansledarskap 

När det gäller distansledarskap menar Intervjuperson 2 att relationen måste skapas direkt när 

konsulten är ny för att det ska fungera bra när konsulten är ute hos kunden. På frågan om hon 

upplevt att de uppstått problem eller konflikt på grund av distansen så svarar Intervjuperson 2 

att hon inte varit med om detta. Därför är det viktigt att i början lära känna dem men även visa 

att det finns en förväntan att de tar ansvar för att visa att man litar på konsulten. Svårigheten i 

distansledarskap tycker Intervjuperson 2 är att räcka till och för att göra detta krävs det att man 

som chef har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Hon säger även att man måste 
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vara lyhörd och att hon föredrar det fysiska mötet, även om det bara är ett kort möte, detta då 

det är svårt att se hur konsulten egentligen mår via ett gränssnitt: 

 
“Man måste kunna se när man väl träffar dem, i och med att vi inte ser dem dagligen, så 

måste man vara väldigt observant på vad det är för signaler de egentligen sänder ut, de säger 

en sak men kan mena något helt annat och kroppen säger en tredje sak.” 

 
5.3.4 Delat ledarskap 

Intervjuperson 2 och 3 leder arbetet på deras ort tillsammans vilket gjort att de utvecklat en 

samsyn i ledarskapet och tänker lika kring många saker. Men de har även olikheter som de 

använder för att bli bättre själva. Hon menar att de delar erfarenheter med varandra och att hon 

och Intervjuperson 3 är så pass samspelta att det inte uppstått några egentliga problem i deras 

delade ledarskap. Intervjuperson 2 menar att ledarskapet delas från fall till fall, dels mellan 

henne och Intervjuperson 3, men även mellan henne och andra konsultchefer. Gällande 

kundchefens påverkan på ledarskapet tycker inte Intervjuperson 2 att det påverkar, det är inget 

hon har märkt av. 

 
5.4 Intervjuperson 3 

Intervjuperson 3 är en 59-årig man som arbetar som konsultchef på företaget, där han arbetat 

sedan 1982, men under olika företagsnamn. Han har arbetat som konsult innan han tog 

uppdraget som konsultchef och idag ansvarar han för tolv konsulter som har uppdrag hos olika 

kunder. Även Intervjuperson 3 träffar medarbetarna fysiskt minst en gång i månaden men både 

intervjuperson 2 och 3 har mer kontakt via framförallt telefon och mail. Eftersom Intervjuperson 

3 haft sin tjänst på företaget så pass länge har han gått den interna chefsutbildningen två gånger. 

 
5.4.1 Kommunikation och teknik 

Intervjuperson 3 har konsulter som arbetar på andra orter och han försöker kombinera resandet 

dit med arbete i form av telefonsamtal i bilen och kundbesök för att optimera tiden. Han blir 

kontaktad av medarbetarna när det uppstår praktiska frågor och kommunicerar med 

medarbetarna via samma kanaler som Intervjuperson 2. Han gillar dock det fysiska mötet bäst 

och menar att detta kan ske spontant genom en lunch eller liknande. Gällande kommunikationen 

berättar Intervjuperson 3 att det är av vikt att tänka över vilken information som är viktig och 

intressant för medarbetarna. 

 
5.4.2 Ditt ledarskap 

Intervjuperson 3 menar även han att det inte finns en typisk arbetsdag och att rollen som 

konsultchef på företaget är att vara en jonglör med många bollar i luften, personalen är en viktig 

del, men även kunder och projekt kring dessa. I sitt ledarskap värdesätter han relationen till 

medarbetarna och menar att feedback ska vara till 80 procent positiv och resterande konstruktiv. 

Det är även viktigt att anpassa ledarskapet efter mottagaren eftersom de i Intervjuperson 3:s 

team är väldigt olika. Vissa är seniora och behöver inte så mycket feedback och stöttning, 

medan andra är nya och behöver mer och det blir på så vis ett situationsanpassat ledarskap. Just 

att vara chef åt de mer seniora konsulterna kan vara svårt då de inte alltid gillar att bli ledda och 
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i de fallen är det istället viktigt att ha en nära relation där man kan motivera och övertyga, istället 

för att peka med hela handen. Medarbetarnas trivsel är något som är viktigt för Intervjuperson 

3, han menar att indirekt så är det chefen som skapar nöjdheten med företaget, att vara nöjd 

med företaget men missnöjd med ledaren förekommer sällan. 

 
5.4.3 Distansledarskap 

Som tidigare beskrivet anser Intervjuperson 3 att relationen till konsulterna är viktig, samt det 

fysiska mötet och att det sker regelbundet då hans ledarskap bygger mycket på relationen. Det 

är även det han tycker är svårigheten med distansledarskapet - att hålla närhet och dialog uppe. 

Ju närmare, desto bättre. Han menar även att en utmaning är identifikationen med kunden: 

 
“...när våra medlemmar sitter länge hos en kund, så är ju faran att man börjar identifiera sig 

mer med kunden för att det är där man är varje dag, man har kollegor där, så man tappar 

den här känslan av att tillhöra det egna företaget.” 

 
Därför är en viktig egenskap att ha viljan att upprätthålla relationen, även med konsulter som 

sitter i samma stad så finns det en viss tröskel för att ta sig dit. Intervjuperson 3 har inte upplevt 

några konflikter på grund av distansen, problem kan uppstå i en relation men om det är på grund 

av distansen är svårt att säga menar Intervjuperson 3. 

 
5.4.4 Delat ledarskap 

Intervjuperson 3 tycker inte att kundchefer påverkar hans ledarskap, men menar att det i vissa 

fall kan bli många chefer för konsulten. Exempelvis kan det vara en som tar in dem i 

organisationen, en som står på kontraktet, en sektionschef eller liknande och i praktiken en 

projektledare som leder arbetet, samt Intervjuperson 3 själv. Det delade ledarskapet mellan 

Intervjuperson 2 och 3 beskrivs vidare då Intervjuperson 3 menar att deras medarbetare vet att 

de kan prata med den andra av dem om deras egen chef inte är där då de är så pass samspelta. 

 
5.5 Intervjuperson 4 

Intervjuperson 4 är en man på 41 år som arbetar som operativ ledare på företaget. Denna roll är 

lik konsultchefsrollen då han har ett operativt och ekonomiskt ansvar, men skiljer sig på det 

sättet att Intervjuperson 4 inte har ett personalansvar, vilket exempelvis innebär att han inte 

sätter löner. Han har jobbat på företaget i 14 år och arbetade tidigare som konsult, både på det 

nuvarande företaget och på tidigare arbetsplatser. Tio konsulter ansvarar Intervjuperson 4 för 

där alla utom en sitter på kontoret i nuläget, men för ett år sedan satt en fjärdedel på andra orter. 

Då majoriteten av hans konsulter sitter på kontoret träffar han dem varje dag. Konsulten som 

sitter på annan ort har han telefonsamtal med flera gånger i veckan samt uppföljning veckovis. 

Han har hand om cirka 60 kundföretag och har gått på ledarskapsutbildningar, både externt och 

genom ett internt ledarskapsprogram. 

 
5.5.1 Kommunikation och teknik 

Då alla konsulter utom en sitter på kontoret tillsammans med Intervjuperson 4 får han den 

fysiska närvaron där, men med resursen som sitter på annan ort kommunicerar de främst via 
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telefon. Den konsulten hör främst av sig när hon behöver svar på frågor eller hjälp med beslut. 

Intervjuperson 4 säger att några av framgångsfaktorerna till att det är möjligt med distribuerade 

team är de digitala verktyg och stöd som finns för kommunikation mellan team på distans. Han 

tillägger dock att det då är viktigt för den majoritet som sitter tillsammans att de faktiskt 

använder dessa vid möten och liknande, så att även de som inte är på plats känner sig delaktiga. 

 
5.5.2 Ditt ledarskap 

Intervjuperson 4 berättar att han uppskattar en chef som delegerar ansvar med de verktyg som 

behövs för att kunna utföra det som blivit delegerat. Han värdesätter också en chef som faktiskt 

är intresserad av det medarbetarna jobbar med, som är insatt i området eller försöker lära sig 

och förstå. Han nämner även coachning och stöd som en betydelsefull egenskap. Intervjuperson 

4 tycker att det är viktigt att vara personlig med konsulten för att skapa en god relation, 

exempelvis genom att ta en lunch eller fika ibland eller småprata om något som inte är 

jobbrelaterat på vägen till ett möte. 

 
När det gäller att motivera sina konsulter brukar Intervjuperson 4 ge dem uppgifter som han 

tror får dem att växa. Han jobbar även med uppföljningar och diskussioner kring hur saker har 

gått samt feedback. När han ger feedback gör han det antingen i grupp om det gäller samtliga i 

gruppen annars gör han det helst enskilt. Han tycker det är lika viktigt att ta upp både positiv 

och konstruktiv feedback, och gärna direkt när den uppkommer. Angående feedback han får på 

sitt eget ledarskap från sina konsulter tycker han det saknas. 

 
“Men det är ju fortfarande så att jag tycker vi saknar en komponent där man får ge direkt 

feedback till sin närmsta ledare då. För det är ju kanske inte alltid man träder fram och vågar 

ge negativ feedback till sin ledare, det är ju så.” 

 
De jobbar med retrospektiv i Intervjuperson 4:s leverans berättar han, vilket innebär att de cirka 

en gång i månaden återger hur den senaste perioden varit utifrån hur de arbetat med till exempel 

målsättningar. Intervjuperson 4 tycker att det är viktigt att prata om de värderingar som finns 

på företaget för att konsulterna ska bära med sig detta när de jobbar ute hos kund. 

 
5.5.3 Distansledarskap 

Det är extra viktigt att vara nyfiken och lyhörd när man leder på distans tycker Intervjuperson 

4. Han tycker också att man som ledare får vara mer aktiv när det gäller att ta kontakt och visa 

intresse. Det är svårare att vara ledare på distans uttrycker Intervjuperson 4. Den största 

svårigheten, vilket flera av de andra intervjupersonerna också nämner, är att det är svårt att se 

hur medarbetarna mår när de befinner sig på distans. Han säger att det även kan vara så att 

konsulten skärper till sig när de är på kontoret och inte berättar om de problem de har, vilket 

gör det till en utmaning att förstå hur det faktiskt ligger till. En positiv aspekt med distansen 

tycker Intervjuperson 4 är att konsulten då får en egen drivkraft och känner större ansvar, och 

är det flera konsulter på samma arbetsplats kan de bli som ett eget litet team. 
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5.5.4 Delat ledarskap 

Intervjuperson 4 säger att det kan hända att chefen som konsulten har ute hos kund kan komma 

att påverka hans ledarskap, men främst i sådana frågor där det finns en otydlighet för konsulten. 

Då får man prata ihop sig med den andra ledaren och föra en dialog om vad det är som gäller 

förklarar Intervjuperson 4. 

 
5.6 Intervjuperson 5 

Intervjuperson 5 är en man på 46 år som är chef över intervjuperson 1, 2, 3, 4, 6 och 8. Han 

ansvarar för verksamheten på ett antal orter inom en av branscherna som företaget verkar inom. 

Sedan 2006 har Intervjuperson 5 arbetat på företaget, med undantag för ett år. Han har själv 

arbetat som konsult under en kortare period innan han gick in på ledarskapsspåret. 

Intervjuperson 5 och hans team utgör ledningsgruppen på företaget inom ett av områdena 

företaget är verksamma inom för regionen som utgörs av några städer kring Örebro. Denna 

ledningsgrupp träffas fysiskt cirka en gång i månaden och har varje fredag eftermiddag en 

halvtimmes telefonavstämning. Intervjuperson 5 har gått företagets egen ledarskapsutbildning 

som alla ledare går, samt fördjupningar av denna. 

 
5.6.1 Kommunikation och teknik 

Intervjuperson 5 har som ovan nämnt telefonavstämning en gång i veckan utöver den dagen i 

månaden han fysiskt träffar sina anställda. I övrigt blir han kontaktad av konsultcheferna när de 

har ett svårt fall som de behöver coachning i, eller om det är en ny ledare som inte har rutinen 

inne än. Frekvensen i kommunikationen varierar mycket, vissa vill ha daglig kontakt och andra 

mindre ofta. Han kommunicerar helst genom att prata i telefon och pratar ofta med 

konsultcheferna flera gånger i veckan om allt möjligt, även utanför arbetstid. Det viktiga för 

Intervjuperson 5 är att hela tiden “hålla igång snacket” i teamet där alla berättar vad de gör, så 

det inte uppstår överraskningar. Detta görs via flera kanaler då Intervjuperson 5 anpassar sig 

efter teamet för att få en stark feedbackkultur, även gällande konstruktiv eller mindre positiv 

feedback. 

 
5.6.2 Ditt ledarskap 

Intervjuperson 5 beskriver att det inte finns en typisk arbetsdag, utan istället väldigt många 

liknande dagar och att det snarare är månaderna som är typiska med återkommande delar. Varje 

månad innehåller ett resultatfokus, reviews och analyser, bland annat av konsultchefernas 

verksamheter. I sitt ledarskap strävar Intervjuperson 5 efter att inte alltid säga till 

konsultcheferna vad de ska göra, eftersom de ofta sitter med svaren själva. Han är engagerad i 

sina medarbetares utveckling och just engagemanget är ett återkommande tema när han ombeds 

beskriva en bra chef. Alla har olika styrkor och svagheter, men engagemanget och att brinna 

för området är mer eller mindre ett måste för att lyckas som ledare menar han. I teamet arbetar 

de mycket med ledarskap i allmänhet, för fungerar inte det, då fungerar inget menar 

Intervjuperson 5. 
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Förutom återkoppling och feedback har företaget ett incitamentsprogram i form av ett 

belöningssystem berättar Intervjuperson 5 vid frågan om hur han talar om för konsultcheferna 

att de gjort ett bra jobb: 

 
“Kanske inte så personligt och så, men uppnår vi våra mål och når de här grejerna har vi ju 

en vinstdelning på företaget som man får ta del av och det är ju på något sätt en monetär 

belöning som någon får med tanke på den insats man gör. Så det är ju ett sätt att säga ”bra 

jobbat, ni fick såhär mycket pengar i lön”. Men det är ju liksom en rätt hård grej liksom.” 

 
De viktigaste komponenterna är erkännande och uppskattning för att en person ska känna sig 

nöjd med sitt arbete, då glädjen av en bonus eller höjd lön snabbt avtar. Intervjuperson 5 verkar 

ha lyckats med att ge sina medarbetare den uppskattning och erkännande de behöver, då det 

knappt är någon i hans team som slutar. Han har svårt att minnas när någon senast gjorde det. 

Precis som Intervjuperson 3 menar Intervjuperson 5 att det är viktigt att vara en bra kompis, på 

så vis skapas även en öppenhet där medarbetarna vågar säga hur det är. 

 
5.6.3 Distansledarskap 

Att få medlemmarna att känna sig som en del av företaget när de är ute hos kund är svårt 

beskriver Intervjuperson 5. Han menar att det är mänskligt att identifiera sig med 

uppdragsgivaren om det är den miljön konsulten sitter i om dagarna. På företaget arbetar de 

med att behålla känslan av att tillhöra dem genom värderingar, besök och luncher för att 

konsulterna ska känna att det är de som representerar företaget hos just den kunden. Risken med 

identifikationen och lojaliteten till kunden har även fördelar menar Intervjuperson 5, nämligen 

att konsulten får två chefer den kan få feedback från. 

 
En annan nackdel med distansen är svårigheten att läsa av hur individen mår, har man svårt för 

att läsa av i verkligheten blir det ännu svårare på distans och ytterligare svårare om tiden att 

prata inte finns. Intervjuperson 5 menar att det kan uppstå problem på grund av distansen 

gällande slitningen av konsultens tid då kunden kanske inte alltid ser anledningen till att 

konsulten behöver avsätta tid till att åka till konsultföretaget. 

 
5.6.4 Delat ledarskap 

Kundchefen utgör stor påverkan i ledarskapet menar Intervjuperson 5. Är det en bra kundchef 

kan den hjälpa konsulten att utvecklas och bli en bättre resurs, men är det en chef som betraktar 

konsulter som en slit- och slängprodukt som inte delges information och inte vill att konsulten 

lyckas, sitter man som konsultchef i en svår sits. Samtidigt menar han att kundchefer som är 

bra och framgångsrika får konsulter att gå över till kunden och bli direkt anställd av dem. Precis 

som Intervjuperson 3 anser han att om man har en bra chef så stannar man på företaget, men 

har man en dålig chef kan det bli en avgörande anledning till att personen lämnar företaget. 

 
5.7 Intervjuperson 6 

Intervjuperson 6 är en 41 år gammal man som huvudsakligen jobbar som konsultchef, men han 

arbetar även som site manager och resource manager. Resource manager innebär att han har ett 
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ansvar för bemanningsplaneringen och site manager innebär att han hanterar allt som rör 

kontoret. Han har jobbat på företaget i 22 år med lite olika roller. Han har tidigare jobbat som 

konsult men på ett annat företag. Han ansvarar för 16 stycken konsulter där alla i stort sätt sitter 

på kontoret utom en och han arbetar med ett 20-tal kundföretag. Konsulten som sitter på annan 

ort träffar han ungefär varannan månad. Han har gått på flera ledarskapsutbildningar under de 

22 år han har arbetat på företaget, vilket blir ett tiotal utbildningar genom åren. 

 
5.7.1 Kommunikation och teknik 

Då majoriteten av Intervjuperson 6:s konsulter sitter på kontoret blir det mycket direkt 

kommunikation mellan dem. Han beskriver att konsulterna är olika i hur de föredrar att 

kommunicera i övrigt, vissa föredrar mail, vissa ringer och andra föredrar att säga saker direkt. 

Intervjuperson 6 brukar använda sig av mail för att delge något samtliga behöver ta del av, 

samtidigt vet han dock att alla inte läser mailen. Olika konsulter föredrar olika helt enkelt. 

 
5.7.2 Ditt ledarskap 

Intervjuperson 6 säger att det inte finns någon typisk arbetsdag som konsultchef. Han försöker 

dock börja med att se vilka som är på plats och se om det är något han kan hjälpa dem med. 

Han berättar även att han försöker träffa sina medarbetare i fikarummet och prata om tidigare 

veckor och annat som kommer upp. Hälften av tiden han är på kontoret sitter han på sin plats 

och den andra hälften går han runt och pratar med sina medarbetare, det blir mycket spontana 

möten beskriver Intervjuperson 6. De nyanställda konsulterna brukar han lägga lite extra fokus 

på berättar han då de ofta uppkommer mer frågor hos dem, med de mer seniora konsulterna kan 

också agera som stöd, det finns ett informellt ledarskap hos dem. 

 
Öppen och kommunikativ tycker Intervjuperson 6 att en bra chef ska vara. Han säger att en bra 

chef är någon du har tillit till som är öppen och inte är rädd för konflikter samt är konsekvent i 

sitt agerande. Han säger att han försöker få alla konsulter att känna sig sedda, det är så han 

motiverar dem, men att man måste också lära sig vilka som har ett behov av att bli extra sedda 

och vilka som föredrar att arbeta i det dolda. Intervjuperson 6 anser att man måste vara lite 

privat för att skapa en god relation till sina medarbetare, som de gånger han sätter sig och pratar 

med dem i fikarummet. Intervjuperson 6 tycker också det är viktigt att konsulterna delar 

företagets värderingar och känner han av att någon konsult inte gör det får man agera och styra 

in dem på rätt spår. 

 
5.7.3 Distansledarskap 

Precis som när Intervjuperson 6 ska beskriva en bra chef i allmänhet anser han att det är viktigt 

att vara öppen och tydlig som ledare på distans. Tydligheten är viktig så inte konsulterna 

missuppfattar något, vilket skulle kunna leda till konflikter. En av sakerna som gör 

konsultchefsrollen svår är feedback. Då konsulterna arbetar mot en kund så är det kunden som 

kan ge feedback kring hur det går för konsulten, men om kunden är nöjd vet man oftast inte 

förrän de inte är nöjda längre beskriver Intervjuperson 6. Får man ingen feedback är det svårt 

att hitta på feedback menar han, då han inte vet hur det går eller vad kunden tycker, utan han 

kan då bara ge feedback kring hur konsulten är som person och inte hur de arbetar. Den typen 
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av positiv feedback kan dock vara motiverande för konsulten även om det inte gäller deras 

arbetssätt. 

 
Intervjuperson 6 beskriver att en av utmaningarna med att jobba som konsultchef är att det 

ibland kan vara svårt att vara på plats hos kunden och se hur det går för konsulterna, då de både 

kan jobba långt ifrån varandra och från honom. Han berättar om ett tillfälle när han hade 21 

konsulter på tio olika orter. 

 
“Så där fick man ju åka väldigt mycket fram och tillbaka, jag bodde ju i bilen i princip då 

men där handlade de ju om att träffa dem när de satt ute på kundkontoret, va ute, sitta och 

jobba där en dag, jag behövde inte ha möte med dem hela dagen för de gjorde ju sitt jobb 

men man var med på kafferasten och man lärde känna de andra på det kontoret [...]. Men 

man fick veta vad som pågick på kontoret, man fick förståelse för vad kunden gjorde och vad 

de ville ha hjälp med och man fick en större inblick så att säga i deras liv på jobbet.” 

 
En positiv aspekt med det här jobbet tycker Intervjuperson 6 är att han får se många nya miljöer 

när han åker och hälsar på sina konsulter, och det är även utvecklande för konsulten att kunna 

ta ett spännande uppdrag som kanske inte ligger i samma stad som de bor i. En av orsakerna till 

att rollen som konsultchef är så komplex förutom distansen till medarbetarna anser 

Intervjuperson 6 vara att man har så pass många olika roller. Du är personalansvarig, 

ekonomiansvarig, kundansvarig och strategiskt ansvarig, allt inom rollen som konsultchef. 

 
5.7.4 Delat ledarskap 

Intervjuperson 6 beskriver att kundchefen kan påverka hans ledarskap. Han tar upp ett exempel 

där olika avdelningar av ett kundföretag arbetade olika, vilket ledde till att han gav instruktioner 

till sina konsulter att arbeta på ett visst sätt, samtidigt som konsulterna på plats upplevde att de 

arbetade på ett annat sätt. Då blev konsulterna frustrerade på Intervjuperson 6 och kundchefen 

påverkade således honom negativt. 

 
5.8 Intervjuperson 7 

Intervjuperson 7 är en 60-årig man som arbetar som konsultchef på ett annat företag än de andra 

intervjupersonerna som ovan beskrivet. Han har arbetat där i cirka två år men har erfarenhet av 

liknande tjänster sedan innan. Han har själv arbetat som konsult vilket han tycker hjälpt honom 

i rollen som konsultchef då han vet precis vad arbetet handlar om. Han har personalansvar för 

tio personer, men planeringsansvar för lika många till. Ungefär hälften sitter på kontoret och 

hälften är ute hos kunder. Intervjuperson 7 har inte kundansvar på samma sätt som resterande 

intervjupersoner då företaget har en annan uppdelning av ansvarsområden, men hans konsulter 

ansvarar för cirka fyra till fem företag. Han träffar konsulterna olika mycket, de som bor i 

samma stad träffar han oftare, men han bjuder in alla konsulter oavsett stad till möte varannan 

måndag. Han har gått vissa interna ledarskapsutbildningar, men inte jättemånga. 
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5.8.1 Kommunikation och teknik 

Som ovan nämnt träffar Intervjuperson 7 sina medarbetare en gång varannan vecka då de har 

ett kvarts långt samtal på tu man hand. Han blir annars kontaktad av konsulterna om de har 

problem med uppdraget, arbetsbelastningen eller har praktiska frågor. I övrigt kommunicerar 

de via de traditionella sätten så som mail, Skype och telefon, men även nya tjänster som 

Microsoft Teams samt ett internt verktyg. Han menar att mail har en nackdel då inte alla tar till 

sig budskapet. Vissa tar till sig det, några bryr sig inte och några läser fel, så vill man få saker 

att hända måste det följas upp. 

 
5.8.2 Ditt ledarskap 

Intervjuperson 7 har en relativt typisk arbetsdag som inkluderar mycket möten, särskilt 

måndagar då han försöker planera in dessa. Annars deltar han själv i projekt samt har enskilda 

samtal med konsulterna. Lyhörd, engagerad och någon som bryr sig är ord som Intervjuperson 

7 använder för att beskriva en bra chef. Den ska även kunna coacha och visa uppskattning, samt 

försöka hjälpa till på något sätt, även om den lättaste lösningen inte är tillgänglig. Motivation 

skapas genom att prata med konsulterna om vad de kan göra bättre för att utvecklas och är 

Intervjuperson 7 själv engagerad, så hoppas han det är motiverande för medarbetarna och att de 

själva blir engagerade. De anordnar även gruppaktiviteter för att stärka motivationen. 

 
Det som Intervjuperson 7 beskriver som det svåraste med rollen som konsultchef är att veta vad 

man ska lägga tiden på. Han behöver sälja konsulter, vara ute hos kunder, lösa problem, arbeta 

administrativt och prata med enskilda konsulter. Han behöver ge olika mycket feedback till 

konsulterna, men menar att det handlar om kommunikation och det kan man aldrig få för 

mycket av. Han försöker även känna av hur en konsult vill bli uppskattad om de gjort ett bra 

jobb, antingen individuellt eller publikt. De har även ett bonussystem på företaget, men detta är 

gruppbaserat och således är det inte den enskilda konsulten som belönas. Till skillnad från det 

andra företaget har inte företaget Intervjuperson 7 arbetar på medarbetarundersökningar, utan 

detta vävs in i andra samtal. 

 
5.8.3 Distansledarskap 

Konsultens identifikation med kunden har ovan beskrivits som en risk då den lätt blir för stark, 

men Intervjuperson 7 upplever inte detta som ett problem. Han tror att konsulterna på företaget 

känner att de tillhör företaget och inte kunden. Svårigheten med distansen är kommunikationen 

på avstånd då det är bättre att ha någon nära, möjligheterna däremot beskriver han som 

alternativet att kunna bo där man vill och arbeta hemifrån. Genom att arbetsgivaren erbjuder 

konsulten att kunna arbeta hemifrån blir de mer attraktiva, vilket är viktigt i IT-branschen som 

präglas av konkurrens om resurserna. 

 
Kommunikation och tydlighet är egenskaper som är extra viktig för en ledare som verkar på 

distans menar Intervjuperson 7. Han tycker det är viktigt att bygga upp en relation och träffas i 

början av anställningen, då blir kommunikationen över exempelvis Skype lättare. Språkliga och 

tidsmässiga barriärer kan även uppstå i kontakt med kontor i andra länder, även här spelar 

tydligheten in. 
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Intervjuperson 7 menar att det inte uppstår några särskilda problem på grund av distansen, då 

handlar det om bristfällig kommunikation. Dock är problem som uppkommer på kontoret lättare 

att rätta till. En fara med att konsulter arbetar på distans är dock att det är lätt för dem att fastna 

i invanda mönster berättar Intervjuperson 7: 

 
“Man vill ju att de konsulter man har ska lära och utveckla sig och inte köra i samma 

hjulspår, så det försöker jag göra när de kommer till kontoret och man samlar dem, att det är 

någon utbildning den dagen, så man motiverar dem att komma hit, men det blir lätt att de som 

jobbar distans att de jobbar med samma sak hela tiden där hemma [...]” 

 
5.8.4 Delat ledarskap 

Kundchefen påverkar Intervjuperson 7:s ledarskap då han behöver veta vem han ska kontakta 

hos kunden. Kunderna är det viktigaste och kommunikationen är därför viktig för att undvika 

missförstånd. 

 
5.9  Intervjuperson 8 

Intervjuperson 8 är en man som är 42 år gammal och som jobbat som konsultchef på företaget 

sedan september förra året och som även arbetar med en av företagets större kunder utöver 

konsultchefsrollen. Han har haft liknande roller tidigare och även jobbat som konsult under en 

kort period i slutet av 90-talet. Han ansvarar för sju konsulter samt två underkonsulter, som är 

konsulter inhyrda från andra bolag för ett visst uppdrag. Alla konsulter som han ansvarar för är 

ute hos kund till 100 procent och han har ansvar för två kundföretag. Han beskriver att han 

träffar konsulterna lite olika från period till period, men att det finns några möten som är 

förbestämda, såsom lönesamtal, men att han även åker ut och träffar dem ungefär varannan 

vecka. Han har gått på flera ledarskapsutbildningar, både på det nuvarande företaget och på 

tidigare arbetsplatser. 

 
5.9.1 Kommunikation och teknik 

Intervjuperson 8 kommunicerar med sina konsulter via personliga möten, telefon och mail. Han 

tycker om att bjuda dem på lunch för att stämma av hur det går, då slipper man rycka bort dem 

från kunden under arbetsdagen. Han träffar några konsulter oftare än andra då de är närmare 

honom geografiskt, men han är noga med att prata mycket med dem som är längre bort i telefon 

istället. Han beskriver att de gånger han åker längre passar han på att slå flera flugor i en smäll 

genom att planera in flera stopp, det är både effektivare tidsmässigt samt bättre miljömässigt. 

 
“Jag har en ganska senior konsultgrupp, så att jag har tittat alla i ögonen och sagt att om det 

händer något eller om ni vill något så är jag bara någon timme bort max, och alltid på 

telefon.” 

 
5.9.2 Ditt ledarskap 

Att man som chef är påläst och intresserad tycker Intervjuperson 8 är jätteviktigt. Han säger att 

han ser att det tänds en gnista i ögonen hos konsulten när han minns vilka projekt de arbetar 

med just nu och frågar dem hur det gått med de utmaningar de stod inför tidigare. Han tycker 
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det är viktigt att ha ett större perspektiv än bara det pågående uppdraget och tar sig tid att fråga 

hur konsulterna mår också. Intervjuperson 8 motiverar sina konsulter genom att sprida 

positivitet, han försöker vara pigg, glad och inspirerande. 

 
Då Intervjuperson 8:s konsulter är mer seniora anser han att de är bättre på att be om feedback 

än mer juniora konsulter. Han tycker också de har mer förståelse för att han inte är hos dem på 

plats och således inte är så insatt i vad som händer hos kunden, vilket gör att han inte kan ge 

sådan feedback. Han beskriver även att i hans team är teamkänslan inte första prioritet, då 

konsulterna är mer seniora vill de utföra sitt arbete och gå hem. De har dock gemensamma 

frukostar, luncher och andra aktiviteter några gånger om året, men de umgås inte på fritiden. 

Intervjuperson 8 tycker dock teamkänsla är viktigt, speciellt i de fall där konsulterna kan hjälpa 

varandra om de stöter på problem. 

 
5.9.3 Distansledarskap 

Intervjuperson 8 tycker som flera av de andra intervjupersonerna att det svåraste med 

distansledarskap är att han inte träffar sina konsulter varje dag, att han inte kan se hur de mår 

eller småprata om hur det går på jobbet. En annan svårighet är som tidigare nämnt gällande 

feedback, då han inte befinner sig med konsulterna på arbetsplatsen kan han inte ge dem 

feedback kring deras arbete utan kan bara berätta om kunden är nöjd eller inte. Ibland ger inte 

kundchefen honom någon konkret feedback utan säger bara att det går bra, vilket gör att han 

inte har mycket feedback att ge till konsulten. Det kan dock vara en fördel att han inte är så 

insatt ibland, då han enklare kan anta ett större perspektiv istället för att påpeka smådetaljer. 

 
Det svåraste med rollen som konsultchef tycker Intervjuperson 8 är att det är många olika delar 

inom samma roll, vilket även tidigare intervjupersoner har nämnt. Det är en balansgång mellan 

att hålla konsulten nöjd samtidigt som han ska prestera det som förväntas. Han anser att det är 

viktigt att vara trygg i sig själv i den här rollen, att kunna släppa det faktum att du inte kommer 

kunna kontrollera dina konsulter hela tiden. Intervjuperson 8 berättar att när han träffar en ny 

konsult säger han att han kommer finnas där och höra av sig till konsulten, men att han måste 

kunna lita på att konsulten också kontaktar honom om det är någonting. 

 
5.9.4 Delat ledarskap 

Kundchefen kan påverka Intervjuperson 8:s ledarskap jättemycket. Han beskriver det som att 

du ska dela ditt ledarskap med en person du inte alls känner och som kan vara väldigt olik en 

själv, vilket kan göra det svårt. Han beskriver även att ibland vid möten kan kundchefen vara 

väldigt fåordig gällande den uthyrda konsultens prestation, ibland för att de inte vill att 

konsultföretaget ska höja priset för konsulten eller för att kundchefen inte har koll på hur det 

går för konsulten. 

 
5.10 Intervjuperson 9 

Intervjuperson 9 är en kvinna som är 47 år gammal och arbetar som verksamhetschef på 

outsourcingenheten på samma företag som de tidigare nämnda cheferna, utom intervjuperson 

7. Delarna hon ansvarar för är driften av flera stora hemsidor samt applikationerna som finns 
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på dessa sidor. Kunderna sitter i Sverige, Portugal och Indien och är cirka 100 till antalet. Hon 

ansvarar för totalt 80 personer varav fyra chefer. Hon har arbetat på företaget sedan 2000 och 

har haft flera olika tjänster, däribland både konsult och konsultchef. Hennes medarbetare och 

chefer sitter inte ute hos kunder, utan på företaget eller hemma och arbetar, men trots detta 

träffar hon inte medarbetarna dagligen då de sitter i andra städer runt om i landet. Hon träffar 

de chefer som rapporterar till henne ungefär en gång i veckan. Även intervjuperson 9 har gått 

företagets interna utbildning för cirka tio år sedan men ska åka på en ny veckan efter intervjun 

genomfördes. 

 
5.10.1 Kommunikation och teknik 

För att kommunicera med sina medarbetare använder Intervjuperson 9 telefon, sms, mail, 

intranät, personliga möten och Skype. Det är inget hon föredrar mer än något annat utan hon är 

flexibel. 

 
5.10.2 Ditt ledarskap 

Intervjuperson 9 beskriver sin arbetsdag som händelsestyrd. Hon säger att det inte finns någon 

vanlig dag, hon har alltid en bokad kalender men det är mycket som kan ändra sig. När hon 

beskriver en bra chef säger hon att man ska vara lyhörd och lyssna. Det är viktigt att inte lägga 

orden i munnen på någon utan låta dem prata till punkt. Det kan göra att medarbetarna själva 

kommer på en bra lösning på en fråga, vilket är utvecklande för dem. Att ge beröm, vara 

informativ och vara tillgänglig är på det sätt Intervjuperson 9 motiverar sina medarbetare. För 

att skapa en god relation till sina medarbetare pratar hon med dem i telefon, hon tycker det är 

viktigt att man har koll på hur medarbetarna mår, men att det också är viktigt att skilja på 

privatliv och jobb. 

 
Återkoppling och feedback jobbar Intervjuperson 9 mycket med. När hon får feedback från en 

kund brukar hon alltid försöka ge feedback tillbaka. Hon berättar också att bara för att hon får 

höra negativ feedback om någon betyder det inte att det är sant, det kan ha uppstått något på 

vägen och det är viktigt att lyssna på båda sidor innan man agerar. Hon beskriver sitt team som 

varierande i hur pass självgående de är, somliga klarar vissa delar bättre än andra, men att det 

är viktigt att låta dem utvecklas på egen hand. 

 
5.10.3 Distansledarskap 

Intervjuperson 9 säger att det som kan vara svårt med hennes roll är att det alltid händer väldigt 

mycket vilket kan göra det svårt att hänga med, men det är samtidigt vad som gör det till ett 

roligt arbete. Teamkänsla tycker Intervjuperson 9 är viktigt men svårt att uppnå med 

distribuerade team. De talar mycket över Skype och har fysiska möten någon gång ibland. 

 
En utmaning vid distansledarskap kan vara att det är svårt att kontrollera vad medarbetarna gör 

beskriver Intervjuperson 9, även att samverka då man inte befinner sig på samma plats. Detta 

försöker Intervjuperson 9 motverka genom att ha många avstämningar och uppföljningar. Hon 

berättar även att det märks vilka medarbetare som föredrar att ha ledaren på samma ort som en 

själv och de som klarar sig bra med att hon befinner sig på distans. Hon säger att man får försöka 
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anpassa ledarskapet till individen och dess behov. Intervjuperson 9 säger även att för att kunna 

leda på distans på ett så bra sätt som möjligt måste man träffa medarbetarna några gånger innan 

och lära känna dem. Sedan får man lägga upp ledarskapet efter individen, hur ofta medarbetaren 

vill ses och så vidare. Hon har inte märkt att distansen har orsakat några konflikter mellan henne 

och hennes medarbetare. 

 
5.10.4 Delat ledarskap 

Intervjuperson 9 beskriver att kundchefen kan påverka genom en önskan om att de ska förändra 

något i en tjänst, och i de fallen försöker de förändra vad de kan. 

 
5.11 Intervjuperson 10 

Intervjuperson 10 är en 40-årig kvinnlig enhetschef som arbetar på samma företag som 

majoriteten av intervjupersoner men på en annan avdelning. Hon har arbetat där sedan 2010 

och har haft olika roller på företaget så som konsultchef och säljchef men ingen roll som liknar 

den hon har nu. Att Intervjuperson 10 själv har arbetat som konsultchef har hjälpt henne i hennes 

nuvarande roll. Hon ansvarar för åtta konsultchefer som vardera har mellan tio till tolv konsulter 

och hon har samma typ av roll som Intervjuperson 5. Hon träffar inte sina konsultchefer 

dagligen då de sitter på andra kontor, men de ses ändå cirka en gång i veckan, men hörs av varje 

dag på telefon eller Skype. Totalt ansvarar Intervjuperson 10 för flera hundra kunder, men sen 

finns det några få, större, strategiska kunder. Hon har gått många ledarskapsutbildningar, både 

internt och externt där företagets interna har varit den mest givande. 

 
5.11.1 Kommunikation och teknik 

Intervjuperson 10 kommunicerar med sina medarbetare via Skype, länk eller telefon men ses 

även fysiskt cirka en gång i veckan som ovan nämnt. Hennes konsultchefer kontaktar henne i 

olika omfattning, de mer seniora hör inte av sig lika frekvent som de som är i början av sin 

karriär. De juniora vill gärna ha daglig kontakt vilket gör detta till en situationsanpassad del i 

ledarskapet berättar hon. Detta gör att anledningen till att hon blir kontaktad varierar mycket, 

vissa vill bara prata av sig och vissa måste Intervjuperson 10 själv kontakta och fråga så allt går 

fortsatt bra. 

 
5.11.2 Ditt ledarskap 

En typisk arbetsdag innehåller flera olika typer av möten, samtal och dialog med hennes 

konsultchefer samt kundinteraktioner. Dagarna innehåller även löneförhandlingar, coaching 

och mycket ekonomi. På frågan hur hon skulle beskriva en bra chef menar hon att man måste 

ha bra koll på sin verksamhet. Hon menar vidare att man måste ha hjärtat på rätt ställe och ha 

sunda värderingar. 

 
På grund av hennes teams vida åldersspann och behov motiveras de även av olika saker menar 

hon. Därför behöver hon kunna läsa av dem för att se vad de sporras av, men samtidigt fråga 

om personliga saker, hur någon mår och annat som är viktigt för personen. Hon försöker även 

motivera genom att själv vara engagerad och utmana till en lagom nivå. För att skapa en god 

relation menar Intervjuperson 10 att det dels handlar om kulturen på företaget, då den präglas 
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av distans och distansledarskap. Dels menar hon att det är viktigt att ses ibland för att bygga 

band och kunna upprätthålla relationen. Hon menar också att det är viktigt att medarbetarna 

känner att hon är tillgänglig även fast det finns en distans. Utifrån hur medarbetaren är som 

person anpassar hon feedback, vissa vill ha denna individuellt, medan andra är bekväma med 

att bli uppmärksammade framför andra i fikarummet eller på kundmöte. Negativ feedback tar 

hon dock alltid individuellt. Något som hon beskriver som viktigt gällande feedback är att den 

är konkret och inte endast “bra jobbat”, det ska vara tydligt vad någon gjort bra. 

 
På frågan vad som är det mest komplexa i hennes roll berättar hon att hon tyckte rollen som 

konsultchef var svårare än hennes nuvarande då det är lättare att leda ledare än konsulter, då 

konsultchefsrollen är splittrad. Som konsultchef slits man mellan flera intressenter och ligger 

också närmare konsulterna, som inte alltid gör som de ska. 

 
5.11.3 Distansledarskap 

När Intervjuperson 10 får frågan om hur man får konsulter att känna sig som att de tillhör det 

egna företaget och inte kundföretaget svarar hon: 

 
“Det där är ju hela konsultbranschens dilemma på något sätt. [...] Det är svårt. Det handlar 

också om att bara lyfta luren och säga ”tjena tjena, hur mår du?” att på något sätt skapa ett 

förtroende och en tillit och en lojalitet till det egna företaget. Men det är helt klart en 

utmaning i hela konsultbranschen.” 

 
Möjligheterna med distansledarskap är friheten att kunna disponera sin tid, arbeta där man bor 

och på så vis vara nära sin familj. Även miljön tjänar på detta då resandet minskar. Utmaningen 

är att bygga ett förtroende gentemot de man arbetar med och det gäller helt enkelt att finna en 

balans. Som ledare på distans är lyhördhet en viktig egenskap då man snabbt behöver märka 

om det är något som inte står rätt till, när ett beteende förändras. För att kunna göra detta 

behöver relationen byggas via fysiska träffar innan man kan arbeta på distans. Första året var 

Intervjuperson 10 mycket mer på plats hos konsultcheferna för att bygga denna relation. 

 
5.11.4 Delat ledarskap 

Kundchefen påverkar Intervjuperson 10:s ledarskap då de har ansvar för att utveckla 

affärsrelationen med kunderna och växa med både nya affärer och merförsäljning. Det är en 

stor del av deras vardag, för har de inga kunder har de inga business menar hon. Kunden har 

krav på henne och företaget, samtidigt som att hon själv ställer vissa krav på kunden. 
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6. Analys 

I följande avsnitt analyseras empirin utefter teorins uppdelning. Transformativt ledarskap och 

dess förutsättningar är den första kategorin som behandlas. Sedan följer de andra teorierna 

och dess förutsättningar samt en ny kategori, försvårat ledarskap, och dess förutsättningar. 

Analysen avslutas med en utvecklad analysmodell. 

 

Som tidigare beskrivits i metodavsnittet användes en innehållsanalys för att analysera empirin. 

En tabell gjordes för att sammanställa de meningsenheter som valts ut, kodats och kategoriserats 

och tabellen återfinns i bilaga 3. Analysen är uppdelad efter fyra kategorier, de tre 

ledarskapsstilarna som togs upp i den teoretiska referensramen samt en fjärde kategori som 

upptäcktes under analysarbetet. Kategorierna är följaktligen transformativt ledarskap, 

transaktionellt ledarskap, självledarskap samt försvårat ledarskap. Varje kategori har sedan en 

eller två koder som sorteras in under den valda kategorin. I följande avsnitt kommer även de 

förutsättningar som beskrivits i litteraturgenomgången; distans, tekniska hjälpmedel och delat 

ansvar diskuteras, samt en fjärde förutsättning som upptäcktes under analysens gång; 

konsulter. Detta för att diskutera hur dessa förutsättningar påverkar konsultchefernas situation 

och därmed utövande av ledarskap. Analysarbetet bidrog till att utveckla den tidigare 

analysmodellen, och denna återfinns sist i avsnittet. 

 
6.1 Transformativt ledarskap och dess förutsättningar 

Den första koden, som tillhör kategorin transformativt ledarskap, är ledning genom relationell 

påverkan, som tar upp meningsenheter där intervjupersonerna använder relationen till 

medarbetarna som verktyg för styrning eller ledning. I vissa fall verkar den relationella 

påverkan ske då annan påverkan inte har samma effekt och på så vis får ersätta den traditionella 

styrningen. Ett exempel på detta är följande meningsenhet: 

 
Just att vara chef åt de mer seniora konsulterna kan vara svårt då de inte alltid gillar att bli 

ledda och i de fallen är det istället viktigt att ha en nära relation där man kan motivera och 

övertyga, istället för att peka med hela handen. (Intervjuperson 3) 

 
Genom att ha en lång och personlig relation med konsulterna är det snarare som vän än som 

chef ledarskapet sker. Detta har kategoriserats som en form av transformativt ledarskap då 

ledaren influerar sina följare, dock sker inte influensen via de klassiska sätt som beskrivs av 

Bass och Riggio (2006). En del i deras modell, individuell hänsyn, kan delvis kopplas till den 

ovan beskrivna typ av ledarskap då det är av vikt att ledaren kommer ihåg tidigare förda samtal 

samt personliga angelägenheter. Dock passar ingen av det transformativa ledarskapets delar 

helt in på detta “kompisledarskap”. Denna studie menar därför att den transformativa 

ledarskapsmodellen skulle kunna utvecklas med denna komponent. 

 
Inom det transformativa ledarskapet finns även mer teorikonfirmerande delar. Exempel på detta 

är då flera av intervjupersonerna pratar om vikten av att bygga upp en relation med konsulten 
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innan de leds på distans. Distansen verkar här som en förutsättning för det ledarskap som utövas 

genom att det är den som både ledare och följare ständigt får anpassa sig till. 

 
Han tycker det är viktigt att bygga upp en relation och träffas i början av anställningen, då 

blir kommunikationen över exempelvis Skype lättare. (Intervjuperson 7) 

 
Som ledare på distans är lyhördhet en viktig egenskap då man snabbt behöver märka om det 

är något som inte står rätt till, när ett beteende förändras. För att kunna göra detta behöver 

relationen byggas via fysiska träffar innan man kan arbeta på distans. (Intervjuperson 10) 

 
Vikten av det första fysiska mötet som flera konsultchefer talar om bekräftas även av 

litteraturen. Hoyt och Blascovich (2003) menar att ett initialt fysiskt möte leder till att 

förtroendet och tilliten till ledaren förbättras. För att bibehålla en god relation på distans efter 

det fysiska mötet är kommunikationen viktig (Kayworth & Leidner, 2000). Tekniska 

hjälpmedel är därmed en viktig förutsättning i upprätthållandet av relationen mellan konsult 

och konsultchef. Dock kan relationer som till stora delar bygger på tekniska hjälpmedel ibland 

bli otillräckliga. Precis som Intervjuperson 10 säger ovan, och som andra intervjupersoner 

också nämnt, är det viktigt att vara lyhörd som konsultchef då det är svårare att upptäcka om 

konsulten mår dåligt endast över telefon. Detta fastställs även av Kayworth och Leidner 

(2002). Det är därför viktigt att ledaren planerar in fysiska möten ibland för att bibehålla den 

goda relationen (Zigurs, 2003) vilket samtliga konsultchefer gör frekvent. Som nämnts 

tidigare är således den relationella aspekten extra viktig i förhållandet mellan konsultchef och 

konsult. 

 
Bass och Riggios (2006) beskrivning av idealiserad influens som en del av det transformativa 

ledarskapet, där ledaren agerar som en förebild med beundransvärda förmågor som handlar 

efter moraliska riktlinjer, stämmer väl in på en annan meningsenhet i analystabellen: 

 
Han säger att han ser att det tänds en gnista i ögonen hos konsulten när han minns vilka 

projekt de arbetar med just nu och frågar dem hur det gått med de utmaningar de stod inför 

tidigare. (Intervjuperson 8) 

 
Denna del av det transformativa ledarskapet bekräftas således i studien och ses det till nästa kod, 

konsulterna styr konsultcheferna, kategoriserats även denna till det transformativa ledarskapet, 

men under Bass och Riggios (2006) del om individuell hänsyn. Denna beskrivs som att arbetet 

anpassas och distribueras utefter medarbetarnas önskemål och att ledaren agerar som en 

personlig mentor för att kunna tillgodose medarbetarnas behov. Ses det till meningsenheterna 

som klassificerats till denna kod bekräftas teorin: 

 
Det är även viktigt att anpassa ledarskapet efter mottagaren eftersom de i Intervjuperson 3:s 

team är väldigt olika. Vissa är seniora och behöver inte så mycket feedback och stöttning, 

medan andra är nya och behöver mer och det blir på så vis ett situationsanpassat ledarskap. 

(Intervjuperson 3) 
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Gällande kommunikationen berättar Intervjuperson 3 att det är av vikt att tänka över vilken 

information som är viktig och intressant för medarbetarna. (Intervjuperson 3) 

 
Den sista meningsenheten visar på stor anpassning efter konsulternas behov då konsultcheferna 

hjälper till att sålla bland information innan den når konsulterna. De gör på ett vis konsulternas 

grovjobb för att konsulterna själva ska slippa göra det. En anledning till denna anpassning kan 

tänkas vara att konsulterna är en så pass lättrörlig och eftertraktad resurs som Intervjuperson 7 

beskriver (se empiriavsnittet). Denna aspekt av konsulternas stora påverkan på konsultcheferna 

har framkommit under studiens gång. De utgjorde en större influens än vad exempelvis 

Olofsotter (2006) redogjorde för, vilket lett till att konsulternas påverkan ansågs behövas vävas 

in i analysmodellen. Konsulterna är således en förutsättning för konsultchefernas ledarskap, 

tillsammans med de som tidigare redogjorts för; distans, tekniska hjälpmedel, samt delat 

ansvar. 

 
Bass och Riggios (2006) beskrivning av inspirerande motivation och intellektuell stimulans 

som en del i det transformativa ledarskapet är det flertalet Intervjupersoner som talar om. 

Motivation likt författarnas beskrivning återfinns i tabellen i bilaga 3, men har kategoriserats 

under kategorin självledarskap då den till största delen handlar om just det. Intellektuell 

stimulans syns också i analystabellen, också till större delen under självledarskap. 

 
Det som ovan nämnts i analysens transformativa delar stämmer väl överens med Giertz et al. 

(2016) resonemang kring den ökande konkurrensen om IT-konsulter. Efterfrågan och 

konkurrensen är stor vilket i denna studie indikeras av att konsultcheferna får använda sig av 

flera metoder för att hela tiden vara attraktiva i konsulternas ögon. De klassiska delarna i det 

transformativa ledarskapet verkar inte längre räcka till vilket gjort att vissa konsultchefer fått 

utveckla alternativa strategier för att kunna leda och påverka sina medarbetare. 

 
6.2 Transaktionellt ledarskap och dess förutsättningar 

Det som kategoriserats under transaktionellt ledarskap är meningar med koden Styrning med 

hjälp av belöning och kontroll. Det transaktionella ledarskapet var inte speciellt framträdande 

under intervjuerna och det verkade generellt som att detta inte var ett välanvänt 

ledarskapsverktyg. Detta går i linje med Hoyt och Blascovich (2003) resonemang kring att 

medarbetare är mer nöjda när de leds med transformativt ledarskap än transaktionellt. De 

transaktionella meningsenheter som kunde urskiljas i materialet handlade om monetär styrning: 

 
“Kanske inte så personligt och så, men uppnår vi våra mål och når de här grejerna har vi ju 

en vinstdelning på företaget som man får ta del av och det är ju på något sätt en monetär 

belöning som någon får med tanke på den insats man gör. Så det är ju ett sätt att säga ”bra 

jobbat, ni fick såhär mycket pengar i lön”. Men det är ju liksom en rätt hård grej liksom.” 

Men de viktigaste komponenterna är erkännande och uppskattning för att en person ska 

känna sig nöjd med sitt arbete menar han, då glädjen av en bonus eller höjd lön snabbt avtar. 

(Intervjuperson 5) 
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De har även ett bonussystem på företaget, men detta är gruppbaserat och således är det inte 

den enskilda konsulten som belönas. (Intervjuperson 7) 

 
Citaten går i linje med Chus (2004) beskrivningar av monetära belöningar som i många fall är 

verkningslösa. Intervjuperson 5 menar istället att mer transformativa aspekter som erkännande 

och uppskattning är av betydelse. Till den transaktionella kategorin hade ytterligare två 

meningsenheter kodats, men efter viss diskussion togs dessa bort med motiveringen att det var 

ett olyckligt ordval. Det transaktionella ledarskapet var som nämnt inte speciellt framträdande 

under intervjuerna vilket bekräftas av teorin som beskriver transaktionellt ledarskap som 

mindre verkningsfullt än exempelvis transformativt ledarskap (Hoyt & Blascovich, 2003). En 

annan förklaring till att transaktionellt ledarskap inte återfanns i speciellt hög utsträckning i 

empirin tros vara dåliga förutsättningar att utöva denna typ av ledarskap. Som ovan nämnt 

verkar den relationella “kompisledarskapet” som beskrivits under det transformativa 

ledarskapet vara det mest effektiva i konsultchefernas komplexa situation. Det kan även tänkas 

att “kompisledarskapet” och det transaktionella är motpoler till varandra då de är baserade på 

olika antaganden om ledarskap. Då förutsättningarna möjliggör för det relationella ledarskapet 

torde det således ha motsatt effekt på det transaktionella. Det transaktionella ledarskapet bygger 

till skillnad från det relationella inte på relation till medarbetarna utan på förväntan om belöning 

och korrektion. Antonakis och Atwater (2002) menar vidare att distans gör att ledaren har ett 

utökat ansvar för att bevara kontakten och att det är svårare att påverka följarna på avstånd. 

Detta talar således för distansen som en försvårande förutsättning. Gällande geografiskt skilda 

team talar Zigurs (2003) om att den relationella aspekten är av stor vikt, något som inte återfinns 

i det transaktionella ledarskapet. Att förutsättningarna är orsaken till att transaktionellt 

ledarskap inte förekommer i så stor utsträckning i intervjupersonernas förklaringar tros dock 

bara vara en del av förklaringen. Rent intuitivt borde de inte begränsa det transaktionella 

ledarskapets användning. 

 
6.3 Självledarskap och dess förutsättningar 

Kategorin Självledarskap har koden Konsultcheferna uppmuntrar till eget ansvar och 

utveckling och visar hur viktigt självledarskap är i konsultbranschen. Det är bland annat viktigt 

för att skapa tillit i relationen som följande meningsenhet visar: 

 
Därför är det viktigt i början att lära känna dem men även visa att det finns en förväntan att 

de tar ansvar för att visa att man litar på konsulten. (Intervjuperson 2) 

 
En positiv aspekt med distansen tycker Intervjuperson 4 är att konsulten då får en egen 

drivkraft och känner större ansvar, och är det flera konsulter på samma arbetsplats kan de bli 

som ett eget litet team. (Intervjuperson 4) 

 
Konsultcheferna får vända distansen till något positivt, kanske används den här som ett medel 

för att bygga tillit och ansvar på ett annat sätt än vad som kan göras om medarbetarna alltid är 

på plats. Precis som Intervjuperson 4 beskriver ovan kan konsulterna känna mer ansvar och 

egen drivkraft när de befinner sig på distans från konsultchefen, något som även diskuteras av 
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litteraturen. Yukl (2012) menar att medarbetare tar mer ansvar och inte är lika beroende av en 

ledare som hjälper till att vägleda och motivera dem när de befinner sig på distans. 

Intervjupersonerna visar att de litar på konsulterna genom att ge dem de verktyg som behövs 

för att de ska kunna ta eget ansvar, något som också diskuteras av Yukl (2012). De tekniska 

hjälpmedel som finns idag är också en förutsättning för att självledarskap ska fungera. Teknik 

kan göra att konsulterna känner sig fria och ofta kan de arbeta på en tid och plats som passar 

dem vilket både Cartwright (2003) och flertalet av intervjupersonerna talar om. 

 
Som tidigare beskrivet är det flera meningsenheter som kodats under självledarskap som även 

har transformativa inslag: 

 
I sitt ledarskap strävar Intervjuperson 5 efter att inte alltid säga till konsultcheferna vad de 

ska göra, eftersom de ofta sitter med svaren själva. Han är engagerad i sina medarbetares 

utveckling och just engagemanget är ett återkommande tema när han ombeds beskriva en bra 

chef. (Intervjuperson 5) 

 
Hon beskriver sitt team som varierande i hur pass självgående de är, somliga klarar vissa 

delar bättre än andra, men att det är viktigt att låta dem utvecklas på egen hand. 

(Intervjuperson 9) 

 
Detta är dels exempel på självledarskap som Yukl (2012) beskriver, men även 

“SuperLeadership” som Manz och Sims (1991) talar om eftersom de visar att de arbetar för att 

medarbetarna ska bli duktiga på att leda sig själva. De vill att medarbetarna ska tänka efter för 

att själva finna lösningar på frågor, vilket flertalet intervjupersoner på ett eller annat sätt 

indikerat. Detta är först och främst kategoriserat under just självledarskap, men är även värt att 

jämföra med Bass och Riggios (2006) del om intellektuell stimulans. Intervjupersonerna 

uppmanar sina medarbetare att tänka själva och vara innovativa och strävar efter att få dem att 

utvecklas. 

 
6.4 Försvårat ledarskap och dess förutsättningar 

Den sista kategorin, försvårat ledarskap, uppkom under analysprocessens gång och har således 

inte sin utgångspunkt i teorin. När empirin bearbetades med forskningsfrågan i åtanke återfanns 

några meningsenheter som motsade forskningsfrågan då dessa påvisade försvårande 

möjligheter till att utöva ledarskap. Det ansågs att dessa meningsenheter bidrog till att besvara 

frågan och syftet genom att visa vilka situationer och hinder som finns i konsultchefernas 

utövande av ledarskap. Denna kategori har två koder, delat ledarskap med kundchefen hämmar 

konsultchefens möjlighet att påverka samt minskar möjligheten till bästa möjliga ledarskap. Ett 

exempel på en meningsenhet ur den första koden är: 

 
Han talar även om de gruppaktiviteter de helst ska ha två gånger om året för att hålla ihop 

grupperingen. Aktiviteterna är frivilliga för konsulterna att delta på, men Intervjuperson 1 

tycker dessa är viktiga och försöker således även förklara varför han tycker det är viktigt för 
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konsulterna. Det är lätt att konsulterna hamnar i ett ekorrhjul där de levererar det de ska, 

håller kunden glad och drar in pengar men inte är någon teamspelare. (Intervjuperson 1) 

 
Som beskrivits i tidigare delar av studien och i analysen är IT-konsulter en attraktiv resurs och 

på grund av detta får konsultcheferna finna alternativa vägar för att leda konsulterna. Denna 

meningsenhet visar en annan sida av samma mynt, nämligen att det inte räcker att göra 

arbetsuppgifterna och ha en nöjd kund, det krävs även att konsulten bidrar till teamet på 

konsultföretaget. Ytterligare citat som visar på kundchefens starka påverkan följer nedan: 

 
Är det en bra kundchef kan den hjälpa konsulten att utvecklas och bli en bättre resurs, men är 

det en chef som betraktar konsulter som en slit- och slängprodukt som inte delges information 

och inte vill att konsulten lyckas, sitter man som konsultchef i en svår sits. Samtidigt menar 

han att kundchefer som är bra och framgångsrika får konsulter att gå över till kunden och bli 

direkt anställd av dem. (Intervjuperson 5) 

 
Kundchefen kan påverka Intervjuperson 8:s ledarskap jättemycket. Han beskriver det som att 

du ska dela ditt ledarskap med en person du inte alls känner och som kan vara väldigt olik en 

själv, vilket kan göra det svårt. Han beskriver även att ibland vid möten kan kundchefen vara 

väldigt fåordig gällande den uthyrda konsultens prestation, ibland för att de inte vill att 

konsultföretaget ska höja priset för konsulten och ibland för att kundchefen inte har koll på 

hur det går för konsulten. (Intervjuperson 8) 

 
Detta kan jämföras med Döös, Wilhelmson och Backström (2013) redogörelse för det delade 

ledarskapet. Matrisledarskapet är det ledarskap som anses vara mest överensstämmande med 

konsult- och kundchefens delade ledarskap. De ansvarar för skilda delar av konsultens arbete 

och konsulten har två ledare att rapportera till vilket kan leda till högre krav för denne. På grund 

av ledarnas skilda ansvar och intressen verkar splittringar lättare uppstå mellan konsultchefer 

och deras motparter hos kundföretaget. Kundcheferna kan som nämnt undanhålla feedback och 

information både för konsulten och dennes chef för egen vinning. Trots att den allmänna bilden 

som intervjupersonerna ger är att det fungerar bra mellan dem och kundcheferna, kan 

indikationer ges på att det delade ansvaret kan leda till meningsskiljaktigheter. Detta är dock 

situationsberoende då det ibland flyter på utan hinder men ibland kan det uppstå missförstånd. 

Detta kan tänkas vara särskilt påtagligt eftersom kommunikationen sker på avstånd, som vilket 

tidigare nämnt lättare kan leda till missförstånd och konflikter. 

 
Den andra koden under denna kategori, minskar möjligheten till bästa möjliga ledarskap, talar 

istället om de begränsningar som kan uppstå oberoende av kundchefen: 

 
Företaget gör varje år medarbetarundersökningar, men dessa innehåller ingen fråga 

gällande ens närmaste chef, vilket Intervjuperson 2 saknar. För att veta vad hennes 

medarbetare tycker om henne har hon gjort egna undersökningar där hennes medarbetare 

fått gradera henne. (Intervjuperson 2) 
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“Men det är ju fortfarande så att jag tycker vi saknar en komponent där man får ge direkt 

feedback till sin närmsta ledare då. För det är ju kanske inte alltid man träder fram och vågar 

ge negativ feedback till sin ledare, det är ju så.” (Intervjuperson 4) 

 
Dessa meningsenheter handlar om företagets medarbetarundersökningar som vissa 

intervjupersoner inte tycker är helt fullständiga. Det gör det svårt för Intervjupersonerna att veta 

hur de ska förbättra sitt ledarskap. Alla saknar dock inte denna komponent utan tycker det 

fungerar bra utan. 

 
Då denna kategori diskuterar försvårande möjligheter till att utöva ledarskap skulle den kunna 

tänkas liknas med Laissez-faire ledarskap (Yukl, 2012). Laissez-faire ledarskap innebär en 

frånvaro av effektivt ledarskap och en ledare som är likgiltig inför arbetet och sina följare. Det 

har dock inte identifierats någon likgiltighet från konsultcheferna, utan det handlar om hinder 

som uppstår vilket försvårar ledarskapet. Det är således inte en frivillig frånvaro av ledarskap, 

utan en motvillig. 

 
6.5 Utvecklad analysmodell 

Som beskrivet i det ovanstående analysarbetet identifierades en till förutsättning och en till 

ledarskapsstil under analysarbetets gång, därav behövde analysmodellen utvecklas. Det 

upptäcktes att konsulterna påverkar konsultchefernas situation och därför lades konsulter till 

som en förutsättning. Konsultcheferna anpassar sitt arbete efter konsulten, vilket bland annat 

kan bero på att det vill behålla konsulten på konsultföretaget, vilket således påverkar 

konsultchefen och dennes situation. En till ledarskapskategori identifierades också, försvårat 

ledarskap. Att dela på ansvaret med kundchefen och en avsaknad av feedback från konsulterna 

ansågs leda till att utövandet av ledarskap försvårades, vilket gjorde att en sådan kategori lades 

till. 

 

Figur 2 - Utvecklad analysmodell  
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7. Diskussion 

Diskussionsavsnittet avser att belysa aspekter av studien som var framstående i analysarbetet 

och bedömdes särskilt givande att fördjupa sig i. Avsnittet avslutas med studiens 

begränsningar. 
 

 

Som visats genomgående i tidigare delar av studien och nu även bekräftats i analysen, har 

konsultchefer många förutsättningar att förhålla sig till. På grund av detta får de använda sig av 

flera olika metoder och typer av ledarskap för att nå fram till sina följare. Då detta inte är en 

komparativ studie som jämför konsultchefer med chefer i andra kontexter är det svårt att hävda 

att de använder fler typer av ledarskap eller kombinerar dessa på andra sätt än chefer med 

enklare förutsättningar. Vad som dock påvisar studiens relevans är det faktum att det inte verkar 

finnas någon tidigare studie som studerar förutsättningarna och teorierna tillsammans. Detta har 

lett till insikten att litteraturen inte verkar ha täckt alla luckor mellan sig, vilket denna studie 

kan hjälpa till att fylla. Nedan kommer bland annat en sammanfattande diskussion kring 

litteraturens överlappning ske. 

 
Studien är i stora drag teoribekräftande, men att relationerna skulle ha en så pass stor påverkan 

var överraskande, vilket gjorde det till en intressant observation. Seniora och självgående 

konsulter är svåra att leda med traditionellt ledarskap och nya vägar fram till dem behövdes 

konstrueras. “Kompisledarskapet” som konsultcheferna använder sig av verkar dock bara vara 

en del av deras ledarskapsstrategi när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Utöver 

“kompisledarskapet” låter konsultcheferna många gånger konsulterna styra dem, de anpassar 

antalet möten efter dem och de anpassar i vissa fall information efter konsulterna för att de ska 

slippa sålla information på egen hand. En förklaring till detta är att IT-konsulter är en så pass 

lättrörlig och attraktiv resurs att företaget måste arbeta för att behålla dessa. Detta har som 

tidigare nämnt lagts till i den utvecklade analysmodellen som en förutsättning för 

konsultcheferna. 

 
En annan aspekt som är kopplad till detta är konsulternas erfarenhet. Flera intervjupersoner 

beskriver att yngre och nyanställda konsulter behöver mer stöttning och ett mer närvarande 

ledarskap då mer påverkan kan ske, vilket inte är fallet med de seniora. Erfarenheten kan ses 

som en underkategori till förutsättningen konsulterna. Erfarenheten spelar roll genom att det är 

de seniora konsulterna som oftast omfattas av “kompisledarskapet” samt de andra 

anpassningarna som ovan nämndes då de är svårare att påverka med andra medel. Det är dock 

inte alla intervjupersoner som delar denna bild, flera talar även om seniora konsulter som inte 

vill ha någon relation mer än den mest nödvändiga. Konsulterna hör bara av sig till 

konsultcheferna när de behöver något från dem, annars inte. Detta kan också ses som en typ av 

anpassning som konsultcheferna gör till förmån för konsulterna. Konsulterna använder sig först 

och främst av självledarskap och vill de inte bli ledda slipper de. Detta kan som tidigare 

beskrivet möjligen leda till att konsulten går över till kunden eller en konkurrent, men detta är 

inget unikt för denna bransch, även om risken kan tänkas vara något högre. 
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Som visas i analysen kan flertalet meningsenheter som kategoriserats till självledarskap även 

vara transformativa på ett eller annat sätt. Det kan egentligen hävdas att alla meningsenheter 

som återfinns under självledarskap är transformativa. Det återfanns även transformativa 

meningsenheter som även hade kunnat klassas till självledarskap. För att medarbetarna ska 

lyckas med sitt självledarskap underlättar det att ha en inspirerande ledare som uppmuntrar, 

coachar eller visar sitt stöd. Som ovan nämnt är det dock inte alla som vill ha denna stöttning. 

Stöttning och uppmuntran är för vissa viktigt även när det gäller arbetsuppgifter medarbetarna 

har samt den visade hänsyn som tas för olika individer. Således är kopplingen mellan 

transformativt ledarskap och självledarskap stark i denna studie, vilket är en intressant 

iakttagelse som gjorts då det även visats att relationen till medarbetarna är av mycket stor vikt. 

Rent intuitivt kan det tänkas att förhållandet borde vara det omvända, leder en person sig själv 

borde inte efterfrågan eller tillgången av inspiration, motivation och målsättningar finnas i lika 

stor omfattning. Dock finns detta representerat i hög grad i kombination med en många gånger 

stark personlig relation. 

 
Precis som att förhållandet mellan transformativt ledarskap och självledarskap är starkt är det 

även det mellan andra teorier och tidigare författares verk. Att litteraturen om distansledarskap, 

geografiskt skilda team och tekniska hjälpmedel är sammankopplade beskrivs i 

litteraturgenomgången, men att de andra delarna skulle hänga ihop var förvånande för studiens 

författare. 

 
Konsultcheferna har begränsande och möjliggörande förutsättningar som beskrivits i tidigare 

avsnitt, men dessa i kombination med teorierna kan inte besvara alla uppkomna observationer. 

Ett exempel på detta är varför transaktionellt ledarskap återfinns i så pass begränsad omfattning. 

En förklaring till detta kan tänkas vara att det finns andra förutsättningar som inte framkommit 

via studien, exempelvis förutsättningar som försvårar utövandet av transaktionellt ledarskap. 

Dessa förutsättningar kan inbegripa många saker, som att det transaktionella ledarskapet 

möjligen är föråldrat. 

 
7.1 Studiens begränsningar 

Studiens resultat och slutsats ska tas i beaktning till studiens begränsningar och eventuella 

brister. Litteratur och teori som använts i studien är något omodern då mer dagsaktuella källor 

var svåra att finna. Teorierna och litteraturen som använts är dock fortfarande aktuella och 

tillämpas inom ledarskapsforskning, därav valdes de att användas i denna studie. En annan 

begränsning av studien är att den till stor del endast genomfördes på ett företag. En av 

intervjupersonerna arbetar på ett annat företag men de andra nio arbetade på samma. Detta kan 

göra att studiens resultat är något begränsat och därmed inte går att applicera på alla IT- 

konsultchefer överallt. Dock är IT-konsultbranschen en relativt smal inriktning, vilket till viss 

del kan innebära att resultatet är mer generaliserbart än om konsultbranschen i stort hade 

studerats. 

 
En annan brist som uppkom under studiens empiriinsamling var att inte alla intervjupersoner 

hade alla sina konsulter på distans. De flesta hade någon eller några på distans alternativt hade 
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erfarenhet av att ha konsulterna på distans. Detta gjorde således att en av de förutsättningar som 

finns i analysmodellen inte påverkade alla konsultchefer. Detta inverkade dock inte avsevärt på 

studien då majoriteten av konsultcheferna hade erfarenhet av detta som de kunde delge och 
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8. Slutsats 

Det avslutande avsnittet besvarar studiens forskningsfråga och omvärderar studiens 

inledande ledarskapsdefinition. En diskussion om vidare forskning avslutar avsnittet. 
 

 

“Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a 

common goal” (Northouse, 2007 s. 3 se Strannegård & Jönsson, 2015 s. 16) 

 
Så definierades ledarskap i början av studien. Nu i slutet hävdar vi att detta inte stämmer in på 

alla ledare eller chefer. Syftet med denna studie var att analysera vilka förutsättningar IT- 

konsultchefer har att utöva ledarskap i och med den komplexa situation de befinner sig i. Detta 

åsyftades att besvaras med hjälp av forskningsfrågan “Vilka förutsättningar har konsultchefer 

att utöva ledarskap?”. 

 
Innan empiriinsamlingen hade tre initiala förutsättningar som påverkade IT-konsultchefers 

situation identifierats. Dessa var distans, tekniska hjälpmedel samt delat ansvar. Under 

analysarbetet framkom ännu en förutsättning; konsulterna. Konsulter lades till som en 

förutsättning då vi ansåg att de inverkade på konsultchefernas ledarskap, som ibland anpassas 

efter konsulternas behov. Dessa fyra förutsättningar är således de förutsättningar som vi såg 

bidrog till IT-konsultchefers komplexa situation och som även gjorde deras situation unik. 

 
Tre olika ledarskapsstilar som konsultchefer kunde tänkas använda sig av hade också tagits 

fram innan empiriinsamlingen, dessa var transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap 

samt självledarskap. En fjärde ledarskapsstil identifierades under analysarbetet; försvårat 

ledarskap. Denna ledarskapsstil grundar sig inte i teorin utan var något som framkom från det 

insamlade materialet, då en vilja till att utöva ledarskap existerade hos konsultcheferna, men de 

blev i vissa fall hindrade av olika förutsättningar. 

 
Det som framkommit i denna studie är således fyra olika förutsättningar som påverkar IT- 

konsultchefers situation. I vissa fall framkallar dessa förutsättningar vissa typer av ledarskap, 

ibland påverkar de inte alls och ibland försvårar förutsättningarna utövandet av ledarskap. Detta 

skiljer sig från konsultchef till konsultchef och från situation till situation. Det finns därmed 

inget enkelt svar på forskningsfrågan. Det vi kan konstatera är att distansen inte påverkar 

möjligheterna till att utöva ledarskap lika mycket som vi innan trodde baserat på litteraturen 

som lästs, det handlar främst om ett ledarskap som är mer anpassat efter distansen. De 

tekniska hjälpmedel som finns är till viss hjälp, men det fysiska mötet är alltid att föredra. 

Delat ansvar över konsulterna kan påverka till viss del, men även denna påverkan var inte så 

stor som innan antagits. En av de mest framstående aspekterna som framkom var hur stort 

inflytande konsulterna själva har på konsultchefernas ledarskap. I och med att IT-konsulter är 

en så pass efterfrågad resurs i branschen måste konsultcheferna försöka få konsulterna att stanna 

hos dem, och därmed anpassar de sitt ledarskap efter konsulterna och deras behov. 
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Målet med denna studie var att få en förståelse för hur den komplexa situation bestående av 

krav, intressen och konflikter som konsultchefer ställs inför påverkar deras arbetssituation. Vi 

har under studiens gång fått en förståelse för detta, och för hur de förutsättningarna vi studerat 

kan påverka konsultchefers situation, men det finns sannolikt fler faktorer som bidrar till 

komplexiteten som vi inte undersökt i denna studie. Det teoretiska målet var att utveckla denna 

del av ledarskapsteorin. Då detta var en relativt outforskad del av ledarskapsteorin skulle denna 

studie kunna hjälpa till att utveckla teorin då den har applicerats i ett nytt sammanhang. Det 

praktiska målet var att bidra med kunskap till andra ledare och chefer i liknande situationer. Det 

är i nuläget svårt att säga om detta mål har uppnåtts då uppsatsen inte är publicerad, men vi 

hoppas att ledare och chefer som läser detta tar med sig någon ny kunskap från studien. 

 
Som vi skrev i början av detta avsnitt anser vi att Northouse (2007 s. 3 se Strannegård & 

Jönsson, 2015 s. 16) definition av ledarskap inte passar in på alla ledare och chefer. I denna 

studie kan det konstateras att konsultchefsrollen innebär mer än att bara influera en grupp att 

uppnå ett gemensamt mål. Som Zigurs (2003 s. 342) reflekterar kring gällande ledarskap i 

virtuella team; 

 
“How does leadership play itself out in an environment where trust is difficult to build, 

influence is difficult to express, self-leadership is required, and communication is often 

ambiguous?”. 

 
Det är en fråga som vi till viss del hoppas ha besvarat i denna studie. 

 
8.1 Förslag till vidare forskning 

Fortsatt forskning till denna studie kan genomföras på flera sätt. Ett förslag är att intervjua 

konsulter för att få deras syn på konsultchefer och hur deras komplexa situation påverkar 

konsulterna, detta har dock gjorts i andra studier, men med andra frågeställningar. En annan 

intressant vinkel hade varit att intervjua kundchefer, för att på det sättet få ännu ett annat 

perspektiv på situationen och även fokusera mer på det delade ansvaret. 

 
En frågeställning med ett annat fokus på konsultchefsrollen hade också varit intressant. I några 

av de sista intervjuerna framkom det att de olika rollerna som man måste axla som konsultchef 

är en av orsakerna till att rollen är så komplex. Då detta framkom mot slutet var det således inte 

något som användes i detta arbete, men som hade varit intressant att studera närmare. Till sist 

skulle även andra konsultbranscher kunna undersökas, för att se om det skiljer sig eller om det 

liknar IT-konsultbranschen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
1. Inledning 

Som vi nämnde vid vår tidigare träff så skriver vi en masteruppsats vid Örebro universitet 

inom företagsekonomi där vi studerar distansledarskap. Vi är intresserade av att veta hur 

konsultchefer utövar ledarskap i den komplexa situation de verkar i och kommer därför 

genomföra ett antal intervjuer med konsultchefer för att besvara vår forskningsfråga. 

 
Etiska ställningstaganden 

• Du kommer vara anonym och endast nämnas med ålder och kön i uppsatsen. 

• Är det okej att vi spelar in intervjun? 

• Om några veckor kommer vi maila din sammanställda del för godkännande. 

 
2. Bakgrundsfrågor 

Namn, ålder och roll på företaget? 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

Har du haft en liknande tjänst tidigare? 

Har du arbetat som konsult tidigare? 

• Har det påverkat/hjälpt dig som konsultchef? 

Hur många konsulter ansvarar du för? 

Jobbar de flesta ute hos kund eller på kontoret? 

Hur ofta träffar du dina konsulter? I vilket sammanhang? 

• Finns det något minsta antal träffar per år? 

Hur många kundföretag ansvarar du för? 

 

3. Kommunikation och teknik 

När kontaktar konsulterna dig? 

Hur kommunicerar ni? 

• Telefon, mail, intranät, personliga möten 

• Hur önskar du att kommunikationen såg ut? 

 
4. Ditt ledarskap 

Hur skulle du beskriva en bra chef? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Har du någon typisk dag? 

• Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

Hur motiverar du dina konsulter? 

• Belöningar? Inspirerar? Målsättningar? Påverkan? 

Hur arbetar ni med återkoppling/feedback från konsulterna? 

• Behöver du ge mycket feedback eller är konsulterna mer självgående? 

• Skiljer det sig från person till person? Nyanställda och de som jobbat längre? 



 

Hur gör du för att skapa en god relation med tillit till dina konsulter när ni inte ses så ofta? 

Hur gör du för att konsulterna ska känna sig som en del av företaget när de är ute hos kunden? 

 
• Hur gör du för att kontrollera att konsulterna följer era regler och riktlinjer när de 

arbetar hos kunden? Vilka åtgärder tas om konsulterna inte uppfyller kraven? 

Är det viktigt med teamkänsla och varför är det i sådana fall viktigt med teamkänsla/tillit? 

Påverkar kundchefen ditt ledarskap? 

• Vad gör du för att möta kraven från kunden? I vilken utsträckning anpassar du dig 

efter kunden? 

Vad skulle du säga är det svåraste eller mest komplexa i din roll som konsultchef? 

• Många ansvarsområden? Att få tiden att räcka till? Distansen? 

Har du gått någon ledarskapsutbildning? 

• Vad tog du med dig från utbildningen? Hur mycket använder du dig av det i din 

vardag? 

 

5. Distansledarskap 

Vad tycker du det finns för svårigheter och möjligheter med distansledarskap? 

• Hur påverkar distansledarskapet dig som ledare/chef? 

Uppstår det några problem eller konflikter med konsulterna på grund av distansen? 

• Om ja, vilka? 

• Hur arbetar ni för att lösa dem? 

Vilka egenskaper skulle du säga krävs för någon som leder på distans? 

• På vilket/vilka sätt skulle du vilja förbättra ditt distansledarskap? 

Hur arbetar du för att tala om för konsulterna att de har gjort ett bra jobb? 

• Finns det några utvärderingskriterier för ett väl utfört jobb? 

Hur vet du att du som chef har gjort ett bra jobb? 

• Hur utvärderas du? Medarbetarundersökningar? 

 
6. Delat ledarskap (mellan två konsultchefer) 

Hur arbetar ni med delat ledarskap? Hur har ni det uppdelat? 

• Utmaningar och möjligheter med delat ledarskap? 

 
7. Övriga frågor 

Något vi glömt? Något mer du vill ta upp? 



 

Bilaga 2 

Mail för godkännande av intervjudel 

 
Hej! 

 
Tack för att du ville medverka i vår intervju, vi behövde sammanställa lite andra delar i 

uppsatsen innan vi kunde sammanställa de transkriberade intervjuerna, vi ber om ursäkt att 

det dragit ut på tiden. Vi har bifogat den del av din intervju som vi tänkte använda oss av i 

uppsatsen, det är bara att höra av dig om du vill ändra eller fråga något. 

 
Med vänlig hälsning, Sara och Ebba 



 

Bilaga 3 

Analystabell 

Meningsenheter Latent mening Kod Kategori 

Han anser dock att det bästa 

sättet är att träffas fysiskt med 

konsulten, att sitta ner och ha 

att ett lugnt samtal. Då är det 

lättare för honom att hjälpa 

konsulten genom att dra 

paralleller till saker han själv 

gjort eller varit med om. 

Det fysiska mötet är 

viktigt för att 

personligen kunna 

påverka konsulten 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Det är väsentligt att ta sig tid 

så att konsulten inte upplever 

det som att du som ledare inte 

bryr sig om vad de gör. 

Viktigt att få 

konsulten att känna 

sig sedd 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

När det gäller distansledarskap 

menar Intervjuperson 2 att 

relationen måste skapas direkt 

när konsulten är ny för att det 

ska fungera bra när konsulten 

är ute hos kunden. 

En relation måste 

skapas innan 

konsultens arbete 

hos kunden börjar 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Hon säger även att man måste 

vara lyhörd och att hon 

föredrar det fysiska mötet, 

även om det bara är ett kort 

möte, detta då det är svårt att 

se hur konsulten egentligen 

mår via ett gränssnitt: 

För att se hur 

konsulten 

egentligen mår 

krävs en fysisk 

avstämning 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Just att vara chef åt de mer 

seniora konsulterna kan vara 

svårt då de inte alltid gillar att 

bli ledda och i de fallen är det 

istället viktigt att ha en nära 

relation där man kan motivera 

och övertyga, istället för att 

peka med hela handen. 

Seniora konsulter är 

svåra att styra med 

klassiska medel, 

därför behövs en 

personlig relation 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 



 

Som tidigare beskrivet anser 

Intervjuperson 3 att relationen 

till konsulterna är viktig, samt 

det fysiska mötet och att det 

sker regelbundet då hans 

ledarskap bygger mycket på 

relationen. 

Regelbundna möten 

är nödvändiga för 

att upprätthålla 

relationen 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Intervjuperson 4 tycker att det 

är viktigt att vara personlig 

med konsulten för att skapa en 

god relation, genom att 

exempelvis ta en lunch eller 

fika ibland eller småprata om 

något som inte är jobbrelaterat 

på vägen till ett möte. 

För att skapa en god 

relation måste man 

ibland vara 

informell 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Han uttrycker att det är svårare 

att vara ledare på distans. Den 

största svårigheten, vilket flera 

av de andra konsultcheferna 

också nämner, är att det är 

svårt att se hur medarbetarna 

mår när de befinner sig på 

distans. 

Distansen gör det 

svårare att se hur 

medarbetarna mår 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Han tycker det är viktigt att 

bygga upp en relation och 

träffas i början av 

anställningen, då blir 

kommunikationen över 

exempelvis Skype lättare. 

En god relation 

underlättar 

kommunikationen 

på distans 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Han säger att han ser att det 

tänds en gnista i ögonen hos 

konsulten när han minns vilka 

projekt de arbetar med just nu 

och frågar dem hur det gått 

med de utmaningar de stod 

inför tidigare. 

Konsultchefernas 

engagemang 

uppskattas av 

konsulterna 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Intervjuperson 8 tycker som 

flera av de andra 

intervjupersonerna att det 

svåraste med distansledarskap 

är att han inte träffar sina 

Distansen gör det 

svårare att 

upprätthålla en 

relation 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 



 

konsulter varje dag, att han inte 

kan se hur de mår eller 

småprata om hur det går på 

jobbet. 

   

Som ledare på distans är 

lyhördhet en viktig egenskap 

då man snabbt behöver märka 

om det är något som inte står 

rätt till, när ett beteende 

förändras. För att kunna göra 

detta behöver relationen 

byggas via fysiska träffar innan 

man kan arbeta på distans. 

Genom att känna 

varandra på förhand 

är det lättare att se 

när något beteende 

förändras 

Ledning genom 

relationell 

påverkan 

Transformativt 

ledarskap 

Intervjuperson 2 träffar 

konsulterna cirka en gång i 

månaden men detta är även 

beroende på vad konsultens 

egna behov är. 

Konsultens behov 

styr antalet fysiska 

träffar 

Konsulterna styr 

konsultcheferna 

Transformativt 

ledarskap 

Gällande kommunikationen 

berättar Intervjuperson 3 att det 

är av vikt att tänka över vilken 

information som är viktig och 

intressant för medarbetarna. 

Konsultcheferna 

sållar bort onödig 

information för att 

underlätta för 

konsulterna 

Konsulterna styr 

konsultcheferna 

Transformativt 

ledarskap 

Det är även viktigt att anpassa 

ledarskapet efter mottagaren 

eftersom de i Intervjuperson 

3:s team är väldigt olika. Vissa 

är seniora och behöver inte så 

mycket feedback och stöttning, 

medan andra är nya och 

behöver mer och det blir på så 

vis ett situationsanpassat 

ledarskap. 

Konsultcheferna 

anpassar sitt 

ledarskap efter 

senioritetsnivå 

Konsulterna styr 

konsultcheferna 

Transformativt 

ledarskap 

“Kanske inte så personligt och 

så, men uppnår vi våra mål och 

når de här grejerna har vi ju en 

vinstdelning på företaget som 

man får ta del av och det är ju 

på något sätt en monetär 

belöning som någon får med 

tanke på den insats man gör. 

Monetära 

belöningar används 

som medel för att 

visa uppskattning 

Styrning med 

hjälp av belöning 

och kontroll 

Transaktionellt 

ledarskap 



 

Så det är ju ett sätt att säga 

”bra jobbat, ni fick såhär 

mycket pengar i lön”. Men det 

är ju liksom en rätt hård grej 

liksom.” Men de viktigaste 

komponenterna är erkännande 

och uppskattning för att en 

person ska känna sig nöjd med 

sitt arbete menar han, då 

glädjen av en bonus eller höjd 

lön snabbt avtar. 

   

De har även ett bonussystem 

på företaget, men detta är 

gruppbaserat och således är det 

inte den enskilda konsulten 

som belönas. 

Gruppvis monetär 

belöning är ett sätt 

att visa 

uppskattning 

Styrning med 

hjälp av belöning 

och kontroll 

Transaktionellt 

ledarskap 

Genom att ha denna inställning 

så kan konsulten utvecklas 

genom att se vad den gjorde 

för att det skulle bli bra. 

Personlig 

utveckling 

uppmuntras av 

konsultcheferna 

Konsultcheferna 

uppmuntrar till 

eget ansvar och 

utveckling 

Självledarskap 

Därför är det viktigt i början att 

lära känna dem men även visa 

att det finns en förväntan att de 

tar ansvar för att visa att man 

litar på konsulten. 

Redan i början av 

anställningen visas 

betydelsen av 

självledarskap 

Konsultcheferna 

uppmuntrar till 

eget ansvar och 

utveckling 

Självledarskap 

En positiv aspekt med 

distansen tycker Intervjuperson 

4 är att konsulten då får en 

egen drivkraft och känner 

större ansvar, och är det flera 

konsulter på samma arbetsplats 

kan de bli som ett eget litet 

team. 

Det kan bildas 

självledande team 

hos kundföretaget, 

vilket är en positiv 

effekt av distansen 

Konsultcheferna 

uppmuntrar till 

eget ansvar och 

utveckling 

Självledarskap 

I sitt ledarskap strävar 

Intervjuperson 5 efter att inte 

alltid säga till konsultcheferna 

vad de ska göra, eftersom de 

ofta sitter med svaren själva. 

Han är engagerad i sina 

medarbetares utveckling och 

Genom att visa 

engagemang och 

inte ge dem svaren 

utvecklas 

konsultcheferna till 

att komma på egna 

Konsultcheferna 

uppmuntrar till 

eget ansvar och 

utveckling 

Självledarskap 



 

just engagemanget är ett 

återkommande tema när han 

ombeds beskriva en bra chef. 

lösningar och leda 

sig själva 

  

Motivation skapas genom att 

prata med konsulterna om vad 

de kan göra bättre för att 

utvecklas och är Intervjuperson 

7 själv engagerad, så hoppas 

han det är motiverande för 

medarbetarna och att de själva 

blir engagerade. 

När konsultcheferna 

är engagerade 

hoppas de att det 

smittar av sig och 

skapar motivation 

hos konsulterna 

Konsultcheferna 

uppmuntrar till 

eget ansvar och 

utveckling 

Självledarskap 

Hon beskriver sitt team som 

varierande i hur pass 

självgående de är, somliga 

klarar vissa delar bättre än 

andra, men att det är viktigt att 

låta dem utvecklas på egen 

hand. 

Oavsett erfarenhet 

uppmanas de till 

egen utveckling 

Konsultcheferna 

uppmuntrar till 

eget ansvar och 

utveckling 

Självledarskap 

Han talar även om de 

gruppaktiviteter de helst ska ha 

två gånger om året för att hålla 

ihop grupperingen. 

Aktiviteterna är frivilliga för 

konsulterna att delta på, men 

Intervjuperson 1 tycker dessa 

är viktiga och försöker således 

även förklara varför han tycker 

det är viktigt för konsulterna. 

Det är lätt att konsulterna 

hamnar i ett ekorrhjul där de 

levererar det de ska, håller 

kunden glad och drar in pengar 

men inte är någon teamspelare 

Konsulten hamnar 

lätt i kundföretagets 

vanor om den inte 

kommer ”hem” till 

konsultföretaget 

ibland. Detta är 

negativt för 

sammanhållningen 

och konsultchefens 

ledarskap för 

konsulten 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 

Intervjuperson 4 säger att det 

kan hända att chefen som 

konsulten har ute hos kund kan 

komma att påverka hans 

ledarskap, men främst i sådana 

När det uppstår 

problem för 

konsulten hos 

kunden kan det 

även påverka 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 



 

frågor där det finns en 

otydlighet för konsulten. 

konsultchefens 

ledarskap 

  

Intervjuperson 5 menar att det 

kan uppstå problem på grund 

av distansen gällande 

slitningen av konsultens tid då 

kunden kanske inte alltid ser 

anledningen till att konsulten 

behöver avsätta tid till att åka 

till konsultföretaget. 

Kundchefen och 

konsultchefen kan 

ha olika åsikter om 

vad konsultens tid 

bör spenderas 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 

Är det en bra kundchef kan den 

hjälpa konsulten att utvecklas 

och bli en bättre resurs, men är 

det en chef som betraktar 

konsulter som en slit- och 

slängprodukt som inte delges 

information och inte vill att 

konsulten lyckas, sitter man 

som konsultchef i en svår sits. 

Samtidigt menar han att 

kundchefer som är bra och 

framgångsrika får konsulter att 

gå över till kunden och bli 

direkt anställd av dem. 

Kundchefen kan 

både hjälpa och 

stjälpa konsulten 

och är den för 

hjälpsam kan 

konsulten lämna 

konsultföretaget för 

kunden 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 

Får man ingen feedback är det 

svårt att hitta på feedback 

menar han, då han inte vet hur 

det går eller vad kunden 

tycker, utan han kan då bara ge 

feedback kring hur konsulten 

är som person och inte hur de 

arbetar. 

Kundchefen kan 

försvåra 

konsultchefens 

ledarskap genom att 

undanhålla 

information om 

konsultens 

prestationer 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 

Intervjuperson 6 beskriver att 

kundchefen kan påverka hans 

ledarskap och tar upp ett 

exempel där han talar med 

kundföretagets IT-avdelning 

och får instruktioner från dem, 

medan konsulterna som arbetar 

hos kunden pratar med 

personalen som jobbar där, 

Konsultchefens 

ledarskap 

kompliceras när 

konsulten får skilda 

budskap från olika 

avdelningar hos 

kunden 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 



 

vilket gör att konsulterna kan 

bli frustrerade på 

Intervjuperson 6 då han säger 

att de ska arbeta på ett sätt som 

konsulterna inte upplever att 

personalen gör. Då påverkar 

det han mycket. 

   

Kundchefen kan påverka 

Intervjuperson 8:s ledarskap 

jättemycket. Han beskriver det 

som att du ska dela ditt 

ledarskap med en person du 

inte alls känner och som kan 

vara väldigt olik en själv, 

vilket kan göra det svårt. Han 

beskriver även att ibland vid 

möten kan kundchefen vara 

väldigt fåordig gällande den 

uthyrda konsultens prestation, 

ibland för att de inte vill att 

konsultföretaget ska höja priset 

för konsulten och ibland för att 

kundchefen inte har koll på hur 

det går för konsulten. 

Att dela ledarskap 

med en kundchef 

man inte känner 

som dessutom kan 

undanhålla 

information kan 

skapa problem för 

konsultchefen 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 

Kundchefen påverkar 

Intervjuperson 10:s ledarskap 

då de har ansvar för att 

utveckla affärsrelationen med 

kunderna och växa med både 

nya affärer och merförsäljning. 

Det är viktigt att 

upprätthålla en god 

relation eftersom 

kunderna är en 

förutsättning för att 

överleva på 

marknaden 

Delat ledarskap 

med kundchefen 

hämmar 

konsultchefens 

möjlighet att 

påverka 

Försvårat 

ledarskap 

Företaget gör varje år 

medarbetarundersökningar, 

men dessa innehåller ingen 

fråga gällande ens närmaste 

chef, vilket Intervjuperson 2 

saknar. För att veta vad hennes 

medarbetare tycker om henne 

har hon gjort egna 

undersökningar där hennes 

För att kunna 

utveckla sitt 

ledarskap känner 

vissa konsultchefer 

behov av personlig 

feedback från 

medarbetarna, 

vilket saknas idag 

Minskar 

möjligheten till 

bästa möjliga 

ledarskap 

Försvårat 

ledarskap 



 

medarbetare fått gradera 

henne. 

   

“Men det är ju fortfarande så 

att jag tycker vi saknar en 

komponent där man får ge 

direkt feedback till sin närmsta 

ledare då. För det är ju kanske 

inte alltid man träder fram och 

vågar ge negativ feedback till 

sin ledare, det är ju så.” 

Anonym 

konstruktiv 

feedback är något 

som saknas vilket 

gör det svårt att 

hitta 

förbättringsområden 

Minskar 

möjligheten till 

bästa möjliga 

ledarskap 

Försvårat 

ledarskap 
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