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Abstract 

Purpose: The form of employment in a staffing agency causes a relationship in which the 

consult has two managers to relate to. The consultant manager is not located at the consultant's 

daily workplace and leadership is thus at distance. The purpose of this paper is to identify the 

relationship between the consultant manager and the consultant. We want to increase our 

understanding of how a consultant manager in a staffing agency leads his scattered workforce.  

Research questions: How does a consultant manager at distance lead their employees in an 

employment agency? How does the distance leadership affect the consultant manager and what 

is the consequences of his actions? 

Methodology: Our starting point is existing theories and to complement this we have collected 

empirical data. The empirical evidence has been gathered by using semi-structured interviews 

conducted on a consultant manager and three consultants employed in a staffing agency. 

Conclusion: In conjunction of the study, we have concluded that both the physical and 

psychological distance affects the consulting manager's role. The consultant manager's 

relationship to the consultants is limited. The consultants' relationship with the client company 

is considered stronger because the client company takes part of their daily work. The consultant 

manager is prioritizing the relationship with the client company and the relationship with the 

consultants comes second. Communication is important to control the matching process. 

Keywords: Leadership, distance leadership, staffing agency, motivation, affiliations 



Sammanfattning 

 

Syfte: Anställningsform i ett bemanningsföretag orsakar en relation där konsulten har två chefer 

att relatera till. Konsultchef befinner sig inte på konsultens dagliga arbetsplats och ledarskap 

sker således på distans. Syftet med denna uppsats är att identifiera förhållandet mellan 

konsultchef och konsult. Vi vill få en förståelse för hur en konsultchef i ett bemanningsföretag 

leder sin utspridda arbetskraft.  

Forskningsfrågor: Hur leder en konsultchef på distans sina medarbetare i ett 

bemanningsföretag? Hur påverkas konsultchefen av distansledarskapet och vilka konsekvenser 

medför dennes agerande? 

Metod: Vår utgångspunkt är existerande teorier och för att komplettera detta har vi samlat 

empiriska data. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer på en konsultchef och tre konsulter anställda i ett bemanningsföretag.   

Slutsats: I samband med undersökningen har vi dragit slutsatsen att både den fysiska och 

psykologiska distansen påverkar konsultchefens ledarroll. Konsultchefens relation till 

konsulterna blir begränsad. Konsulternas relation till kundföretaget anses starkare då 

kundföretaget tar del av deras dagliga arbete. Konsultchefen prioriterar relationen med 

kundföretaget och relationen med konsulten kommer i andra hand. För att kontrollera 

matchningsprocessen blir kommunikation viktigt.  

Nyckelord: Ledarskap, distansledarskap, bemanningsföretag, motivation, relationer  
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1 Inledning 

Detta kapitel inleder uppsatsen och ger läsaren en övergripande bild av uppsatsen. Kapitlet 

presenterar bakgrund och problemdiskussion som sedan mynnar ut till ett syfte och en 

frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Bemanningsbranschen är en bransch som under de senaste 15 åren ökat hastigt på den svenska 

arbetsmarknaden. Den snabba expansionen kan förklaras med att det tidigare var förbjudet att 

bedriva bemanningsföretag i Sverige, det ansågs inte förenligt med den svenska 

arbetsmarknadsmodellen (Johnson, 2010). I Sverige avreglerades arbetsmonopolet mellan år 

1992-1993, det innebar att privat arbetsförmedling blev tillåtet och sedan dess har det skett 

mycket som lett till utveckling av dagens bemanningsbransch (Bemanningsföretagen, 2016).  

Bemanningsbranschen har tre huvudsakliga verksamhetsområden: uthyrning, omställning och 

rekrytering (Bemanningsföretagen). Den huvudsakliga orsaken till uthyrning av personal är 

flexibilitet. Anställningsformen bidrar till att kundföretag smidigt kan effektivisera sin 

arbetskraft utan att anställa personal. Att använda sig av inhyrd arbetskraft bidrar till att 

kundföretaget lyckas undvika urval, anställning av personal och uppsägningsproceduren 

(Olofsdotter, 2006). 

Bemanningsbranschen skapar fler arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Ett bemanningsföretags 

huvudsakliga uppgift är att skapa bättre och snabbare matchning mellan kundföretagets och 

arbetstagarens behov. Sysselsättningen i bemanningsbranschen har ökat kraftigt, det är en 

flexibel arbetsmarknad med stor rörligheten till och från branschen. Antalet sysselsatta, 

inklusive egen administrativ personal, har mellan år 2002-2010 mer än fördubblats och utgör 

cirka 0,8 procent av Sveriges arbetskraft (SCB 2012; Olofsdotter 2006).  

Sverige har i dagsläget drygt 500 auktoriserade bemannings- och omställningsföretag anslutna 

till Almegas Bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och 

branschorganisation vars främsta uppgift är att säkra en fungerande och växande marknad 

genom att inrättat regler, riktlinjer och förhållningssätt för bemanningsbranschen 

(Bemanningsföretagen, 2016).  
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1.2 Problemformulering 

Ett bemanningsföretag består av tre relationer. En relation mellan bemanningsföretag, 

bemanningsföretagsanställd och bemanningsföretagskund. Det är en komplex situation med tre 

parter som delar på risker och ansvar. Vi har valt att benämna denna relation för en 

trepartsrelation och illustrera nedan en modell.  

 

 

 

 

 

  

       Figur 1, egenkonstruerad  

Bemanningsföretaget är arbetsgivare till konsulten, konsulten anställs för vidareuthyrning till 

ett kundföretag. Medarbetarrelationen är som följd inte en vanlig relation, utan det uppstår en 

trepartsrelation. Bemanningsföretaget bär arbetsgivaransvaret, men friger ansvaret för det 

praktiska arbetet. Det blir således kundföretaget som bär det ansvaret. Kundföretaget är 

uppdragsgivare och vill öka sin arbetskraft, dock utan det arbetsgivaransvar som tillkommer. 

Konsulten arbetar följaktligen på kundföretaget, men anställs och avlönas av 

bemanningsföretaget (Olofsdotter, 2006). 

Den komplexa anställningssituationen har som följd att ledarskapets arbetsuppgifter och 

ansvarsområden fördelas mellan konsultchef och kundföretagschef. Konsulten har på det viset 

två chefer att förhålla sig till. Det fördelade ansvaret samt konsulternas ständigt omväxlande 

arbetsplatser kan leda till att kommunikationen mellan bemanningsföretag och konsult 

försvåras. Bemanningsföretagets viktigaste länk blir således konsultchefen. Konsultchef är inte 

delaktig i det dagliga arbetet och ledarskapet sker på distans.  

Ledarskap är till för att ledaren ska påverka sin personalstyrka att sträva mot gemensamma mål 

och se till att de sköter sitt jobb (Olofsdotter, 2006). Nordgren & Olsen (2006) hävdar att 

ledarskap handlar om motivation och relationer, något som blir ännu viktigare vid geografiskt 

utspridd personal. Den geografiskt utspridda organisationen som uppstår vid personaluthyrning 

medför att chefer och medarbetare arbetar tillsammans över organisatoriska gränser. Gränserna 

Bemanningsföretaget
(Förmedlare)

Kundföretag

(Bemanningsföretagskund)

Konsult

(Bemanningsföretagsanställd)
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kan uppfattas otydliga och medarbetarna kan ha svårt att bedöma vart den ena organisation 

slutar och den andra börjar, det kan även bidra till att relationen till chefen blir diffus.  Enligt 

Tsoukalas (2003) medför den utspridda personalstyrkan på ett bemanningsföretag problematik 

för en konsultchef. Konsulters splittrade arbetssituation med dubbla tillhörigheter och svag 

lojalitet innebär höga krav på samordning. Att bibehålla en fungerande relation och 

kommunikation med bemanningsföretagets spridda konsulter är en utmaning.  

Den geografiskt utspridda organisationen medför både en fysisk och psykologisk distans. Den 

fysiska distansen påverkas av det geografiska avståndet mellan en ledare och medarbetare, den 

karaktäriseras av en minskad möjlighet att bygga relationer. Den psykologiska distansen 

präglas av känslor och den bristfälliga samhörigheten mellan människor. Konsultchefens största 

utmaning blir att leda sin personal på distans då den dagliga kontakten, kontrollen och 

avstämningen försvåras. Personalstyrkan kan uppleva en förlorad känsla av tillhörighet till den 

primära arbetsgivaren samt skapa en känsla av utanförskap och minskad lojalitet till 

bemanningsföretaget. Således kan distansen bidra till att konsultchefen är omedveten om 

personalens arbetsgång och välmående, en god kontakt mellan konsultchef och personalstyrka 

är därför betydande.  

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att identifiera relationsformen mellan bemanningsföretag och 

konsult samt identifiera de problem som kan uppstå vid ledarskap på distans. Vi vill få en 

förståelse för hur konsultchefens ledarskap påverkas av den geografiskt utspridda arbetsstyrkan 

som uppstår i en trepartsrelation. 

1.4 Frågeställning 

 Hur leder en konsultchef på distans sina medarbetare i ett bemanningsföretag? 

 Hur påverkas konsultchefen av distansledarskapet och vilka konsekvenser medför 

dennes agerande?  

1.5 Avgränsning  

I denna studie har vi valt att begränsa oss till ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget vi 

valt att studera har kontor placerade på olika platser i Sverige, vi har valt ett lokalt perspektiv 

och begränsat oss till kontoret i Örebro. Bemanningsföretaget vi studerar har tre 

verksamhetsområden. Dessa tre består av personaluthyrning, omställning och rekrytering, men 

vi kommer i denna studie endast att förhålla oss till personaluthyrning.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs studiens teoretiska utgångspunkter. Den teoretiska referensramen 

bygger på tidigare studier där vi diskuterar olika begrepp för att öka förståelse för 

distansledarskap och relationen mellan konsultchef och konsult.  

2.1 Ledarskap 

Ledarskap kan definieras på olika sätt. För att definiera ett framgångsrikt ledarskap fokuserade 

tidigare forskning på en ledares egenskaper för att finna typiska karaktärsdrag. Att finna 

karaktärsdrag som utmärkte en god ledare oberoende av situation visade sig dock vara svårt. 

Olofsdotter (2006) menar att ledarskap är en relation mellan ledare, följare och situation. Detta 

stärks även av Carter (2013) som hävdar att ledarskapsstilar är varierande, det kan hända att en 

ledarskapsstil fungerar bra för en person, men mindre bra för en annan person. 

Ledarskap kan uttryckas som en process där en individ kan påverka en grupp individer att sträva 

mot ett gemensamt mål, genom att bland annat fördela arbetsuppgifter och resurser på bästa 

möjliga sätt för att skapa förutsättningar till lösningar (Olofsdotter, 2006; Jacobsen & Thorsvik, 

2008). När det kommer till en chefs uppgift att utveckla medarbetare anses ledarskap vara den 

viktigaste egenskapen. Ledarskap definieras som att hjälpa någon att förbättra sin prestanda 

genom att använda kompetens, erfarenhet och riktning (Carter, 2013). Det är ett handlingssätt 

som utövas för att påverka andra, avsikten är att uppnå mål samt motivera andra till förbättrad 

prestation och trivsel i arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.1.1 Ett delat ledarskap 

Enligt Döös et.al (2003) innebär ett delat ledarskap fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och 

befogenheter mellan ledare. Matrisledarskap är en form av delat ledarskap där ledare varken 

har gemensamma arbetsuppgifter, ansvar eller befogenheter, den gemensamma nämnaren är att 

de överordnar samma medarbetare. Det är en åtskild form av ledarskap där cheferna har olika 

konkurrerade perspektiv och det kan följaktligen medföra dubbla budskap. Enligt Gós (2015) 

kan det skapa otydliga gränser och komplicerade relationer. Medarbetarna får två chefer och 

det kan uppstå roll- och ansvarskonflikter.  

Vid personaluthyrning uppstår ett så kallat delat ledarskap. I samband med personaluthyrning 

uppstår en situation där ansvar, arbetsuppgifter och risker fördelas mellan tre aktörer; 

bemanningsföretag, kundföretag och konsult. Anställningsförhållandet innebär således att 

ledarskapet fördelas mellan bemanningsföretag och kundföretag, men det krävs även mer 
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ansvarstagande från individen. Bemanningsföretagets ledare ansvarar för personalen och 

hanterar bland annat medarbetarsamtal, sen ankomst, sjukfrånvaro, semesterhantering samt 

löneutbetalning. Kundföretagets ledare ansvarar däremot för arbetet som sker på arbetsplatsen, 

till exempel kvalitet och utförande. Ett bemanningsföretags viktigaste uppgift är att placera rätt 

person på rätt plats. Tillsammans med kundföretaget framställs en kravspecifikation. Deras 

uppgift är att tillfredsställa både kundföretagets och konsulternas behov genom att matcha 

arbetskraftens tillgång och efterfråga (Olofsdotter, 2006). 

2.2 Distansledarskap 

I en relation där ledare och medarbetare är distanserade anses ledarskap vara en betydande 

variabel. Enligt Nordgren & Olsen (2006) bidrar ledaren till ökad motivation hos medarbetarna, 

en frånvarande ledare kan därför påverka medarbetarnas effektivitet negativt. Det viktigaste för 

en ledare på distans är att kunna motivera och entusiasmera medarbetare i en verksamhet och 

att över tid försöka behålla den glöden, en frekvent kontakt blir således viktig (Nordengren & 

Olsen, 2006).  

Det är viktigt för en modern ledare att ta hänsyn till både individen i organisationen samt 

verksamheten som helhet. Det är inte alltid förenligt att tillgodose allas behov och krav, att hitta 

en balans kan vara svårt. En formulerad distanspolicy kan vara bra för att tydliggöra ansvar för 

både medarbetare och företag. I en distanspolicy kan bland annat arbetstider, kommunikation, 

leverans och delaktighet vara upprättade, dessa överenskommelser kan sedan nedtecknas i ett 

kontraktformat (Nordengren & Olsen, 2006).  

Distans har med åren successivt introducerats som en viktig variabel i organisatoriska fenomen 

och anses vara en kritisk faktor för att begripa sambandet mellan individer, grupper och 

organisationer. Ledarskap är relationsbaserad, förståelsen av relationsdistans eller distans 

mellan individer är följaktligen viktig när ledarskap studeras. Distans har olika betydelse, det 

kan vara en mätbar sträcka, men det kan även vara social och känslomässig distans (Erskine, 

2012).  

2.3 Fysisk distans 

Den fysiska distansen karaktäriseras av rumsligt avstånd. Fysisk distans på en arbetsplats är en 

organisationsstruktur som skiljer sig från en traditionell arbetsplats. Människor är vana att 

arbeta nära varandra, men det rumsliga avståndet innebär att människor inte arbetar nära 

varandra fysiskt (Erskine, 2012).  



11 

 

Antonakis & Atwater (2002) definierar fysisk distans baserat på hur långt eller nära en ledare 

är till sina medarbetare. Det är viktigt att skilja på fysisk distans och social distans. Det är till 

exempel möjligt att en ledare är fysiskt avlägsen, men socialt nära till sina medarbetare. Det är 

även lika möjligt för en ledare att vara fysiskt nära och socialt avlägsen till sina medarbetare. 

Den fysiska distansen har en betydande roll för organisationsförhållanden, avståndet bidrar till 

en minskad påverkan, hämmade sociala interaktioner och uppfattningar av inaktivitet.  

Yagil (1998) menar att den fysiska distansen mellan en ledare och medarbetare bidrar till 

uppfattningen av en mindre verklig person, den fysiska distansen minskar möjligheten att bygga 

en relation. Den fysiska distansen bidrar till att en ledare inte kan påverka en medarbetare och 

dennes prestation på samma sätt som en fysiskt närvarande ledare. 

Antonakis & Atwater (2002) menar att det fysiska avståndet mellan en ledare och medarbetare 

kan bearbetas med hjälp av den utvecklande teknologin. Utvecklingen har skapat bättre 

förutsättningar för kommunikation. För att undvika eventuella problem som kan uppstå i 

samband med distansledarskap anses kommunikationskanaler vara ett viktigt hjälpmedel för att 

bibehålla en god kontakt mellan ledare och medarbetare.  

2.3.1 Kommunikation 

För de flesta företagen är det viktigt att ta hänsyn till omvärldsförändringar. Den snabba 

föränderliga omvärlden har gjort att det blir allt svårare för företag att förutspå framtiden och 

omgivningen har blivit mer komplex. Det ställer även större krav på företagen att kunna göra 

snabba och ibland mer omfattande interna förändringar. Kommunikation med omvärlden för 

företag och organisationer har därför blivit allt viktigare. För ett företag som har en ledning 

långt ifrån den dagliga verksamheten blir det svårt att skapa tillit, förtroende och förståelse hos 

medarbetarna. Kommunikation med den närmsta chefen och med de andra medarbetarna blir 

därför ännu viktigare. Det krävs att chefen har en kommunikativ förmåga för att leda och styra 

företaget i rätt riktning, uppnå de uppsatta målen, delegera ansvar samt stötta och motivera 

medarbetarna. Det är viktig att försöka bryta ner helheten och få medarbetarna att förstå sin del 

i den. Varje individ har en roll som bidrar till helhetsresultatet (Högström et al. 1999). 

Virtuella team är en samling individer som är geografiskt spridda och samarbetar för att 

uppfylla mål med hjälp av kommunikationen och informationsteknik (Zigurs, 2003). Det kan 

vara svårt att hantera kommunikation mellan virtuella team, kommunikationen är mindre 

effektiv än i traditionella miljöer. Med hänsyn till de utspridda medarbetare och separation 

mellan tid och rum krävs det att företag använder sig av innovativa kommunikationskanaler för 
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att samordna (Kayworth & Leidner, 2000). I organisationer som utövar distansledarskap präglas 

medarbetare av ansvarstagande i en större grad tillskillnad från organisationer där medarbetare 

styrs av direkt kontroll. Trots den geografiska spridda organisationen menar Zigurs (2003) att 

det att det går att bygga ett starkt team och en god relation mellan ledare och medarbetare. Då 

ledarskapet sker på distans är det viktigt att skapa en sammanhållning mellan medarbetarna 

(Zigurs, 2003).  

2.3.2 Feedback 

Feedback är ett tillvägagångssätt med stor potential. Ett effektivt ledarskap på distans kräver att 

medarbetarna får feedback på både positiva och negativa prestationer (Kayworth & Leidner, 

2000). Konstruktiv kritik är bra, det är viktigt att ge människor feedback för att förstärka vad 

som görs bra och föreslå vad som kan förbättras. En chef som kan ge feedback kommer att få 

medarbetare som är mer produktiva, effektiva, nöjda och motiverade (Carter, 2013). 

2.3.3 Mål 

Ett mål utgör riktlinjer samt underlättar planering av vad som ska göras och uppnås. Ett 

definierat mål formulerar begränsningar och utgör vilka handlingsramar som är tillåtna samt 

vad man ska förhålla sig till. Målet i en organisation fungerar som en effektivisering, det kan 

bidra till en motiverande faktor och stimulera individer (Forslund, 2013). 

För ett effektivt distansledarskap krävs det att ledaren ger feedback på medarbetarnas prestation 

kopplat till organisationens mål (Kayworth & Leidner, 2000).  För att medarbetare ska kunna 

vägledas att utföra ett arbete behöver vissa mer tydliga mål än andra. Det är viktigt att ta hänsyn 

till att varje individ behöver olika typer av mål och uppföljning av målen. Det är viktigt att 

målbilden anpassas efter individ och underlättar vägledning i arbetet. Måluppfyllelse kan ses 

som ett hjälpmedel, men även bekräftelse på ett bra utfört arbete (Lindelöw, 2008).  

2.4 Psykologisk distans 

Den psykologiska distansen karaktäriseras av den bristfälliga samhörigheten mellan människor, 

den drivs av interna och ibland omedvetna faktorer. Den psykologiska distansen kan delas in i 

två kategorier, relationskvalitet och självständighetsgrad (Erskine, 2012).  

Självständighetsgraden innefattar hur självstyrande medarbetaren är. Tidigare forskning har 

visat att självständiga medarbetare skapar en bättre relation till sin ledare, det visar även en 

förhöjd vilja att anstränga sig och söka feedback på arbetsinsatsens kvalitet (Russo & Campell, 

2004). Enligt tidigare forskning är det viktigt med nära relationer mellan ledare och medarbetare 
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då det bidrar till en ökad grad av engagemang, lojalitet och förtroende hos medarbetarna. 

Psykosociala relationer förbättrar medarbetares känsla av kompetens, identitet, och effektivitet 

i yrkesrollen (Erskine, 2012). Även Ibarra (1995) diskuterar vikten av nära relationer, det anses 

vara en grundläggande förutsättning för en fungerande organisation. Hon hävdar att goda 

relationer kan förbättra individers kompetens, effektivitet och tillfredsställelse.   

2.4.1 Tillhörighet 

Konsulter som arbetar i uppdrag åt bemanningsföretag har en dubbel organisatorisk tillhörighet 

och är dubbelt övervakad. Den anställdes speciella karaktär bidrar till strukturellt utanförskap, 

det finns olika orsaker till detta. Konsulten är dels anställd i bemanningsföretaget och tillhör i 

samma veva kundföretagets arbetsstyrka, personen kommer från ett annat företag och tillhör 

världen utanför organisationen. Konsulten har en kategorisk identitet och sticker ut gentemot 

resten av arbetsstyrkan, kundföretaget utesluter konsulten från en rad aktiviteter vilket gör 

individen mindre mottaglig för socialisering. Den anställde konsulten är inte heller där för att 

bli en del av organisationen, utan är där för uträtta ett avgränsat uppdrag. Konsulternas relation 

till arbetsplatsen och medarbetarna kan kännetecknas av en viss tveksamhet och rollförvirring. 

Tsoukalas (2003) kallar detta fenomen liminalitet, det utgör ett tillstånd där individen befinner 

sig mellan olika strukturella ställningar. Den strukturella särställningen som uppstår i samband 

med arbete på ett bemanningsföretag påverkar individen både psykologiskt och socialt. Det 

behöver inte alltid innebära att det påverkar individen negativt, utan det kan även verka 

gynnsamt (Tsoukalas, 2003). 

Tsuokalas (2003) studie har visat att konsulter upplever större tillhörighet till kundföretaget där 

de utför ett uppdrag gentemot bemanningsföretaget. När konsulterna står utan uppdrag och ska 

återvända till bemanningsföretaget, landar lojaliteten däremot hos bemanningsföretaget. Det är 

inte ovanligt att en anställd som arbetar flexibelt har en skiftande och svag lojalitet. En 

människas självuppfattning och identitet är inte en essentiell egenskap, den är relativ. Beroende 

på omständigheter pendlar en människas självuppfattning och identitet, detta gäller även vår 

lojalitet och solidaritet (Tsoukalas, 2003). Lojalitet kan definieras som en persons engagemang 

och tillhörighet till ett specifikt objekt, det kan till exempel vara en person, en grupp, ett ideal 

eller en orsak. Det kan uttryckas genom både handlings- och tankesätt (Powers, 2000).  

2.4.2 Psykologiskt kontrakt 

Ett så kallat psykologiskt kontrakt syftar till att emotionellt knyta medarbetare till 

organisationen. Ur en medarbetares synvinkel handlar det psykologiska kontraktet om 
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informella antaganden och förväntningar som kan prägla relationen mellan organisation och 

individen. Dessa antaganden och förväntningar har framställts baserat på de löften som getts 

till varandra, ömsesidighet och förtroende (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det handlar alltså om 

integration, utbyte och förväntningar på relationen med arbetstagare. Förväntningar på 

relationen bör stämma överens med det som faktiskt sker oberoende av om medarbetaren har 

tänkt stanna i organisationen en längre eller kortare tid (Rousseau, 1990). En medarbetares vilja 

att stanna i en organisation har sin största förklaringsfaktor i existerande emotionella band, 

medarbetaren stannar i organisationen så länge den känner att det psykologiska kontraktet 

efterföljs (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

2.5 Motivation 

Mitchell (1982) definierar motivation som viljan att frivilligt utför en handling för att uppnå ett 

mål. Det kan ses som en psykologisk process som består av upprymdhet, riktning och 

uthållighet mot ett uppsatt mål. Motivation är individuellt, det förklara en individs beteende och 

varför denne utför en handling.  

Motivation är en viktig faktor inom ledarskap, det är en ledares uppgift är att motivera sina 

medarbetare. En ledare måste även kunna motivera sig själv, om ledaren själv inte är motiverad 

blir det svårt för denne att motivera sina medarbetare. I en distansverksamhet där möjlighet till 

fysiska möten vanligen saknas blir det ännu viktigare att vara motiverad och engagerad som 

ledare (Nordengren & Olsen, 2006). Enligt Kayworth & Leidner (2000) ska en ledare influera 

och inspirera andra till engagemang. En chef bör verka som en ledare snarare än en befälhavare. 

Det är ledarens uppgift att fastställa riktningen och leda gruppen mot gemensamma mål. 

2.5.1 Inre och yttre motivation 

Inom ledarskap är motivation viktigt och handlar egentligen om två saker, inre samt yttre 

motivation (Nordengren & Olsen, 2006). Att bli motiverad innebär att en människa har en vilja 

att genomföra någonting. Inre motivationsfaktorer skapas av människan själv och kommer 

inifrån. Det är en drivkraft som får individen att frivilligt utföra en handling. Det är en inre 

drivkraft som främjar egenintresse och kan vara knutet till prestation, glädje eller önskan av 

utveckling. Yttre motivationsfaktorer kan inte kontrolleras av individen, det skapas utifrån. 

Individen kan själv inte styra om yttre motivationsfaktorer förekommer eller inte, men kan 

reagera på det. Det finns både positiv och negativ yttre motivation. Positiva yttre 

motivationsfaktorer kan vara drivkraften att uppnå ett mål eller känslan av tillfredsställelse i 

form av belöningar till exempel lön, bonus och befordran. Negativ yttre motivationsfaktor kan 
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vara rädsla för bestraffning till exempel att bli av med jobbet eller att inte bli befordrad. Den 

största skillnaden mellan inre och yttre motivation är att vid inre motivation utförs en handling 

för egenvinning och för att något i sig är intressant eller roligt. Medan det vid yttre motivation 

utförs på grund av belöning eller för att undvika bestraffning (Hein 2012; Ryan & Deci, 2000). 

2.5.2 Självbestämmande teori 

Det finns en rad olika anledningar till varför människan motiveras att utföra en handling. Det 

kan till exempel vara motivationsfaktorer i form av att individen upplever något som roligt eller 

spännande, reaktioner från andra i omgivningen eller att individen förväntar en belöning. Ryan 

& Decis (2000) motivationsteori menar att varje människa har tre psykologiska och 

grundläggande behov som måste tillfredsställas: 

1. Vi behöver känna oss kompetenta (kompetens)  

2. Vi behöver uppleva att vi är självständiga (autonomi)  

3. Vi behöver känna en relation till andra människor (samhörighet) 

Dessa faktorer måste tillfredsställas för att individen ska känna intern motivation och 

välmående. Individens prestation och utveckling påverkas i den grad som behoven tillgodoses. 

Kompetens innebär att individen har en inneboende känsla att utveckla sin förmåga. Autonomi 

avser att individen vill vara självbestämmande och ha förmåga att agera utifrån sina egna val. 

Samhörighet syftar till individens önskan av relationer och gemenskap med andra människor.  

En medarbetares prestation och välbefinnande i arbetslivet påverkas av hur individen motiveras 

samt deras uppfattning av chefen. Studier har visat att en omtänksam och stödjande ledare 

påverkar medarbetares inre motivation (Ryan & Deci, 2000; Fleur 2013).  
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3 Vetenskaplig metod  

I detta kapitel diskuteras och presenteras studiens tillvägagångssätt. Syftet med detta kapitel 

är att presentera hur forskningen genomförts. Här redogör vi vilka metoder som använts i 

samband med insamling av information och data för denna studie. 

3.1 Val av vetenskaplig metod 

Vid insamling och analys av data i en kvalitativ undersökning ligger fokusen på ord och bild, 

tillskillnad mot en kvantitativ undersökning där fokus ligger på att uttrycka i kvantitet genom 

numerisk data. En kvalitativ undersökning grundar sig i tolkning av en deltagares upplevda 

sociala verklighet där någon form av intervju vanligen sker. Det betyder att den empiri som 

samlas in ska tolkas och slutsatser ska dras samt analyseras. Resultatet ska sedan sättas in i ett 

sammanhang för att bilda en helhetsförståelse. En kvalitativ undersökningsmetod bidrar till ny 

information samt ökad inblick i det valda området (Bryman & Bell 2010, Christensen et al., 

2010). 

I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod. Genom de intervjuer som vi 

genomfört har vi fått en bredare insikt på ledarskapet i ett bemanningsföretag där chefen leder 

sina konsulter på distans. Vi valde denna metod eftersom att vi ville gå in på djupet och inte på 

bredden och skapa en bättre helhetsbild. 

3.2 Forskningsetik 

I en undersökning är allmänhetens förtroende väldigt viktig. Genom en god moral och genom 

att följa de etiska aspekter som finns lyckas man som undersökare behålla förtroendet. Det 

innebär att en undersökares värderingar och handlingar styrs av vad som är rätt och fel. Som 

undersökare är det är viktigt att se till respondentens bästa och att individer eller grupper i en 

undersökning inte tar fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. Det är viktigt att respondenter gett 

sin tillåtelse att delta i undersökningen och om respondenten önskar vara konfidentiell för att 

skydda sin identitet så ska det kunna genomföras (Christensen et al., 2010).  

Innan studien tog form tydliggjorde vi för både bemanningsföretag och respondenterna som 

medverkat i denna studie att uppsatsen kommer bli en offentlig handling och att studien kommer 

finnas tillgänglig och sökbar på internet.  Både företaget och respondenterna i denna studie har 

önskat vara anonyma. För att säkerställa anonymitet har vi valt att inte nämna 

bemanningsföretagets namn och respondenterna har fått fingerade namn. Det här 

tillvägagångssättet gav respondenterna möjlighet att svara ärligt utan oro.  
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3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval  

Vi har i vår undersökning använt oss av ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval 

innebär att respondenterna inte är valda slumpmässiga. Det innebär att vissa enheter i en 

population har större möjlighet att bli valda än andra. Inom icke-sannolikhetsurval har vi utgått 

från ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs utifrån 

graden av tillgänglighet. Det är ett urval av personer som var tillgängliga och inte en 

representation i sin helhet (Bryman & Bell, 2010; Christensen et al., 2010).  

Vi har i denna studie valt att utgå från ett bekvämlighetsurval eftersom att vi fått tillgänglighet 

till detta företag genom vårt kontaktnät. Ett bemanningsföretag består av olika 

verksamhetsdelar. Vi har i denna studie fokuserat på personaluthyrning, det vill säga att 

företaget hyr ut sina konsulter till andra företag. Det bemanningsföretag vi valt att samarbeta 

med har flera kontor i Sverige. Vi har av praktiska skäl valt att endast inrikta oss på kontoret i 

Örebro då det ligger i vår studieort. 

Undersökningen utfördes på fyra respondenter med olika bakgrund till varandra. En konsultchef 

samt tre konsulter. Vi strävade efter en spridning i ålder, kön och anställningstid i 

bemanningsföretaget. Bemanningsföretagets konsultchef hjälpte oss med valet av 

konsultrespondenter. Utifrån våra tidigare nämnda önskemål valde hen de respondenter som 

ansågs vara mest lämpad för studien. Detta tillvägagångssätt är enligt Bryman & Bell (2010) 

ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att forskaren genom en respondent får vidare 

kontakt med ytterligare respondenter. 

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata består av redan befintligt material. Det finns två typer av sekundärdata, intern 

och extern. Intern sekundärdata innebär befintligt material inom den undersökta organisationen. 

Extern sekundärdata består av redan befintlig data som förekommer utanför den undersökta 

organisationen. Sekundärdata består av information som redan är tillgänglig, till exempel 

rapporter, böcker, tidningar, journaler och tidigare forskning. Det är en form av datainsamling 

som oftast sker via litteratursökning (Christensen et al., 2010).  

Vi har använt oss av extern sekundärdata. Sekundärdata vi samlat in består av vetenskapliga 

artiklar, böcker och elektroniska källor. För att hitta den sekundärdata vi tillämpat i studie har 

vi utnyttjat Örebro Universitetsbiblioteks databassökning, Summon. Sökord som använts är till 
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exempel ledarskap, bemanningsföretag, flexibel arbetsmarknad, distansledarskap, distance 

leadership, loyalty. De vetenskapliga artiklarna valde vi ut genom att begränsa sökningen till 

vetenskapligt granskat och tillgänglighet i fulltext. Våra tidigare studier underlättade även för 

oss vid val av litteratur i form av böcker och teori. Vi har varit varsamma med de elektroniska 

källor som använts i studien och granskat deras trovärdighet.  

3.3.3 Primärdata 

I de flesta fall är sekundärdata inte tillräckligt och det måste ske en egen undersökning för att 

samla in tillräckligt med information. Information som samlas in på egen hand, med olika 

informationstekniker, kallas för primärdata. Primärdata består av information direkt från 

ursprungskällan och kan samlas in med hjälp av till exempel experiment, intervju, enkät och 

observation (Christensen et al., 2010). Det empiriska material vi har använt oss av i studien 

består av primärdata vi fått genom intervjuer med respondenter på ett bemanningsföretag. 

Genom intervjuer har vi fått tillgång till information om både konsultchefens och konsulter 

komplexa arbetssituation. 

3.3.4 Intervju 

En intervju kan i forskningssammanhang användas för att bland annat ta del av en populations 

åsikter, tyckande, uppfattningar och kunskaper. Det är en informationsteknik som sker via 

muntlig kommunikation, de kan även registreras via bandupptagning eller anteckningar. Den 

som intervjuar ska inte kunna påverka respondentens svar och attityden som eftersträvas är 

neutral och objektiv, men inte distanserad. Intervjufrågorna som ställs ska inte vara ledande, 

respondenten ska ha möjlighet att svara öppet (Ejvegård, 2003).  

Totalt utförde vi fyra intervjuer, dessa består av en konsultchef och tre konsulter på ett 

bemanningsföretag. Dessa intervjuer har skett med direktkontakt, det vill säga ansikte mot 

ansikte. Enligt Bryman & Bell (2010) skapar ansikte mot ansikte intervju en förtrolig stämning 

och det är större sannolikheten att känsliga frågor besvaras mer ärligt. Direkt intervju skapar 

även möjlighet att tolka kroppsspråk. 

Vi har i vår undersökning valt att ge respondenterna möjlighet att vara konfidentiella, dels för 

att få ut ärlig information utan att respondenten ska känna oro att det som sägs ska kunna 

återkopplas till dem. Vi strävade efter bekvämlighet hos respondenten. Några dagar innan 

intervjutillfället ägde rum skickades intervjufrågorna till respondenterna, detta gjorde vi i syftet 

att ge respondenten möjlighet att förbereda sig om så önskades. Inför varje intervjutillfälle 
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frågade vi även respondenten om ljudupptagning i dokumentationssyfte för att inte glömma 

bort eller förvränga information. Vi informerade respondenterna att ljudupptagningen endast 

skulle användas och vara tillgänglig i samband med undersökningen.  

Uppbyggnaden på vår intervju var semistrukturerad. En semistrukturerad intervju går ut på att 

frågorna är öppna med möjlighet för respondenten att svara fritt med egna ord. I en 

semistrukturerad intervju utgår man från en intervjuguide, men ordningsföljden kan variera och 

det finns utrymme att ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2010; Christensen et al., 2010).  

3.3.5 Tolkning av intervju 

Fokusen i en kvalitativ studie är att få förståelse över hur något fungerar. Denna förståelse kan 

erhållas med hjälp av bakomliggande teorier i den information som genererats (Bryman & Bell, 

2010). När vi framställde intervjufrågorna hade vi vår teori i åtanke för att skapa relevans och 

för att besvara syftet med studien. Varje fråga är anpassad till studiens teori.  

Vi valde att dokumentera intervjuerna med både anteckningar och ljudupptagning, detta gjorde 

oss mer lyhörda samt minskade möjligheten att missa något viktigt under intervjuerna. Efter 

intervjuerna transkriberades det empiriska materialet i ett dokument för att få en helhetsbild av 

vad som sagt samt plocka ut relevant information till undersökningen. Det empiriska materialet 

valde vi att presentera genom att sammanfatta samtliga intervjuer. Vi valde det här 

tillvägagångssättet eftersom att respondenterna gav liknande svar på de frågor vi ställde under 

intervjun. Empirin har kategoriserats och sammanfattats för att undvika repetering och ge en 

mer överskådligt omfattning.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten i en mätning, det handlar om pålitlighet. En undersökning som 

är reliabel ska inte påverkas av slump, tillfällighet eller vara tidsbunden. För att uppnå 

reliabilitet i en undersökning är det förutsatt att undersökningens resultat ska bli detsamma om 

den upprepas med samma mätmetod vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2010; Ejvegård 

2003). 

Validitet avser om undersökningen mäter det som är avsätt att mätas. Det är viktigt att rätt 

kriterier används vid mätning inom det valda området. Validitet bedömer huruvida det 

framställda resultatet från undersökning är sammanhängande eller inte. För att uppnå validitet 

bör liknande resultat uppnås oberoende av mätmetoden (Bryman & Bell, 2010; Ejvegård 2003).  
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Reliabilitet kan enligt Bryman & Bell (2010) beskrivas som överensstämmelse, det insamlade 

materialets följdriktighet och pålitlighet. Det kan kopplas till insamling och bearbetning av data. 

Det är viktigt med tydlighet i beskrivningen av den sociala verkligheten. Det innefattar hur 

acceptabel beskrivningen i undersökningens resultat är från andras synvinkel, att forskaren 

tolkat information och resultat rätt samt att resultatet redovisas för personerna i fråga. Studien 

ska omfatta äkthet, ge en rättvisande bild av den sociala verkligheten och ny kunskap till 

människorna som omfattas av studien. Den insamlade informationen ska vara anskaffad på ett 

hederligt och systematiskt tillvägagångssätt. Under denna studie har båda forskarna arbetat 

tillsammans under processen. Det insamlade materialet har tillsammans tolkats och analyserats. 

Vid gemensam tolkning av insamlat material minskar risken för misstolkningar och studiens 

reliabilitet ökar. Vi har även stämt av med respondenterna för att skapa en rättvis tolkning av 

svaren.  

För att öka validiteten i studien har vi innan intervjuerna förklarat syftet med studien för att öka 

respondentens förståelse och begränsa oanvändbara resultat. Det finns även faktorer hos 

respondenter som vi inte kan påverka, men som i sin tur kan påverka studien. Stress och humör 

är exempel på två av dessa.  För att begränsa att dessa faktorer ska ha en påverkan på vår studie 

har vi haft en dialog med respondenterna innan intervjun. Frågorna för intervjun skickades till 

respondenterna i förhand, detta så att respondenterna haft möjlighet att förbereda sig och minska 

nervositet, stressfaktorn och få ett mer genomtänkt svar. Förekom det svar från respondenten 

som vi tolkade som otydliga ställde vi om frågan eller använde oss av följdfrågor för att få en 

klarare bild.  

3.5 Metodkritik 

Vid datainsamling med en kvalitativ utgångspunkt är forskaren ett viktigt redskap.  Enligt 

Bryman & Bell (2010) har en forskares intresse en effekt på det som observeras och registreras. 

Det är svårt att replikera och generalisera en kvalitativ undersökning från en social miljö till en 

annan. Trots detta valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökning då metoden går in mer 

på djupet och inte på bredden samt skapar bättre förståelse för området. 

Vi anser att konsultchefens intresse i valet av respondenter kan ha påverkat studien både positivt 

och negativ. Dock att det mestadels är till en fördel då konsultchefen känner sina konsulter och 

kan välja rätt person. Det negativa kan vara att respondenten valts ut baserat på hur de förväntas 

att svara, att svaren är i företagets intresse. 
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I denna studie har vi valt att undersöka konsultchefens ledarroll samt relationen mellan 

konsultchef och konsult i ett bemanningsföretag utifrån ett bekvämlighetsval. Vi har begränsat 

studien till ett bemanningsföretag och antalet personer som medverkat i undersökningen är 

endast en liten andel av antalet anställda. Kvalitativ metod i form av intervjuer är tidskrävande, 

det behövs tid att både utföra intervjuerna samt att transkribera ljudupptagningen av 

intervjuerna. Detta påverkade resultatet eftersom att vi var tvungna att begränsa vårt urval. 

Resultatet har påverkats eftersom att studien inte kan generaliseras till en hel population eller 

andra bemanningsföretag. Alla företag har olika metoder och arbetssätt, om vi valt att studera 

ett annat bemanningsföretag hade resultatet kanske inte blivit detsamma som i denna studie. Att 

studien inte kan generaliseras ser vi även till en fördel då den sker ingående till respondenterna. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin för studien. Det empiriska materialet har vi 

erhållit med hjälp av intervjuer. Intervjuerna har sammanfattats och delats in i kategorier för 

att skapa tydlighet.  

4.1 Presentation av Bemanningsföretaget  

Bemanningsföretaget vi har studerat finns etablerat i Eskilstuna och i Örebro Län. Vi har i denna 

undersökning varit i kontakt med kontoret i Örebro. Detta bemanningsföretag arbetar med 

bemanning och personaluthyrning. Företagets kärna är coaching, utbildning, etablering och 

matchning. De arbetar med att få ut personer i arbetslivet och har som vision att alla har en plats 

på arbetsmarknaden. Deras fundament är att underlätta och skapa bättre förutsättningar för 

individer i arbetslivet. Deras personalstyrka omfattar cirka 100 personer, cirka 50 av dessa är 

tillgängliga för uthyrning och resterande är till för bland annat bemanning. 

Att bemanna innebär att tillgodose kundföretaget med personalstyrka på heltid, det vill säga att 

kundföretaget tar över ansvaret för den tillförda arbetsstyrkan. Personalhyrning innebär att de 

hyr ut arbetskraft, medarbetaren är anställd under bemanningsföretaget och har chef både på 

bemanningsföretaget och kundföretaget. 

4.2 Presentation av respondenter 

Vi utförde fyra intervjuer. En intervju med konsultchefen på bemanningsföretaget samt tre 

intervjuer med konsulter anställda på bemanningsföretaget. 

Konsultchef 

Intervjun gjordes med en person som är affärsområdeschef och HR-ansvarig på företaget och 

har arbetat där i tre år. Hen är ansvarig för alla frågor som berör personalen och som är HR-

relaterade. Hen hanterar kontakten med konsulter, arbetsgivare och kundföretaget och även den 

administrativa delen som består av bland annat löneutbetalningar. 

Konsulter 

Vi har intervjuat tre konsulter från bemanningsföretaget. Respondenterna har en spridning i 

ålder, kön och anställningstid i bemanningsföretaget. 
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Presentation av empiri konsultchef 

4.3 Ledarskap 

Konsultchefen på bemanningsföretaget menar att en bra ledare är tydlig och rättfram, det är 

egenskaper som bidrar till en öppen dialog med medarbetarna. En öppen dialog skapar även ett 

förtroende och trygghet som bland annat minskar missförstånd. Ledarskap innebär ett ansvar 

att leda, fördela arbete samt tydliggöra det övergripande målen till sina medarbetare. Hen 

tydliggör att ledarskap främst handlar om förmågan att kunna leda sina anställda. En ledare 

måste utgöra en bra spegelbild. Om en ledare själv uppfyller de krav som hen ställer på sina 

anställda vinner hen respekt. 

“En bra ledare är en person som visar andra vägen. Om du vill att andra ska komma i 

tid, sköta sitt jobb och prestera bra så får du som ledare inte göra sämre ifrån dig.” 

Konsultchefen beskriver sig själv som en ärlig, rättvis, förståelig och samarbetsvillig ledare. 

Hen säger även att det alltid går att förbättra sig. Det hen skulle vilja förbättra och som hen 

jobbar på är förmågan att sätta sig in i personalens situation. 

4.3.1 Ett delat ledarskap 

I en trepartsrelation blir ledarskapet för konsultchefen annorlunda. Det är hen som tar hand om 

det administrativa, löner och utvecklingssamtal. Arbetsledaren på kundföretaget blir konsultens 

närmaste chef. Hen anser att sitt ledarskap påverkas till det bättre av att hens personal har en 

till chef. Det sätter mindre press på hen. Ledarskapet utövas av kundföretagschefen på 

arbetsplatsen, som dagligen träffar konsulterna och ser vad dem gör. Är det något utöver det 

dagliga arbetet så samtalar konsulchefen med sin personalstyrka. Relationen mellan 

bemanningsföretag, kundföretag och konsult fungerar bra enligt konsultchefen. Det är inte lika 

negativt som det kan tyckas vara, hen anser att det på ett sätt till och med är bättre att det är en 

flervägsrelation. Det är gynnsamt för alla tre parter. Bemanningsföretaget anses bli ungefär som 

en mellanhand som försöker förhandla och lösa situationer som kan ha uppkommit mellan de 

olika parterna. 

“… till exempel, om konsulten upplever dåligt ledarskap på sin dagliga arbetsplats kan 

han alltid vända sig till mig. Eller om kundföretaget har svårt att hantera en situation 

med konsulten, då kan jag rycka in och samtala med konsulten.” 

För konsulten är arbetsförhållandena tillfälliga, ett arbete eller ett projekt som är tidsbegränsat. 

Det kan vara en månad, det kan vara sex månader. Det är en bra anställningsform för konsulter 
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som har en bisyssla eller studerar. Den tillfälliga arbetsformen är givande för både konsult och 

kundföretag.  

När kundföretaget behöver personalstyrka ordnar bemanningsföretaget det. Då är kundföretaget 

villig att betala för personen, men när de inte längre är i behov av personen så vill de inte längre 

betala för den. Att helt plötsligt säga att det inte finns jobb är inte lätt om du har en anställd 

direkt. Med ett bemanningsföretag är det dock en situation som kan lösas inom en vecka, utan 

att strida mot regler och diskussioner med till exempel facket. Det är tryggt och smidigt att 

handla genom ett bemanningsföretag.  

Konsulterna å andra sidan kan tycka att det är jobbigt att varje gång börja om på nytt. Nya 

chefer, kollegor och arbetsuppgifter. Det som är positivt är att allt fördubblas, det ger konsulter 

mer erfarenhet, större kontaktnät och är lärorikt.  

”Konsulterna är främst här för att bygga på sin arbetslivserfarenhet samt tjäna pengar och 

det är något vi erbjuder. Vårt mål är att få ut medarbetarna i arbetslivet så mycket som 

möjligt, det bidrar till erfarenhet och utvecklingsmöjligheter.” 

4.4 Distansledarskap 

Ett ledarskap på distans kan vara problematiskt. Det kan vara till problem att inte träffa sina 

medarbetare så mycket, att det kan tära på relationen och skapa barriärer.  På vissa arbetsplatser 

krävs det dock inte att man träffas så ofta, det är inga konstigheter. Att ledarskap sker på distans 

skapar även en frihet och kan frigöra stress och press. Att inte sitta i nacken och kontrollera de 

anställda, kontroll kväver en anställds kreativitet. Det visar att den anställde är betrodd och 

leder till att den anställda klarar av mycket mer.  

4.4.1 Kommunikation 

Feedback och uppföljning mellan konsultchefen och konsulten sker månadsvis. Konsultchefen 

har då ett utvecklingssamtal med konsulten och går bland annat igenom hur det går för 

konsulten och hur det fungerar på arbetsplatsen. Kommunikationen är beroende av den tid som 

finns, konsultchefen har många konsulter på en begränsad tid. Konsulterna har själv alltid 

möjlighet att höra av sig till konsultchefen om de har bekymmer eller något övrig att tillägga. 

Finns det bekymmer så försöker vi alltid lösa situationen och göra det bättre. Konsultchefen är 

alltid tillgänglig för konsulten och det är något som gjorts tydligt för konsulten.  

Hur ofta hen fysiskt träffar sina konsulter är olika och varierar beroende på bland annat på 

uppdrag, hur många konsulter som befinner sig på samma arbetsplats och om kundföretaget är 
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erfaren med hyrd arbetskraft. Att konsultchefen och konsulten träffas relativt sällan ser hen inte 

som ett problem. Kommunikationen mellan parterna kan vara bra trots att man inte träffas ofta. 

”Idag finns det andra tillvägagångssätt att kommunicera.” 

Konsultchefen menar att det inte alltid behöver vara fysiska möten, det går lika bra att 

kommunicera via till exempel telefon, men om det behövs så träffar man självklart personen. 

Att göra sig förstådd och få fram det man vill ha sagt anses vara det viktigaste. De finns olika 

kommunikationskanaler som underlättar, de tillvägagångssätt som används är bland annat 

telefonsamtal, Skype, epost och chattfunktioner. 

4.4.2 Mål 

När vi frågade hur konsulten uppmuntras till att sträva efter bemanningsföretagets 

organisationsmål i samband med situationen om två arbetsplatser, två ledare och två 

organisationsmål var svaret enkelt. 

”… så länge kunden är nöjd, så är vi nöjda.” 

En dialog med konsulten är viktig, men bemanningsföretaget tilldelar endast projekten 

resterande information och detaljer erhåller konsulter från kundföretaget. Bemanningsföretaget 

har som mål att tillfredsställa kundföretaget. Kundföretaget har i samband med ett projekt eller 

arbete mål att uppfylla. Det är detta mål konsulten ska följa. Det är viktigt med god kundrelation 

och att placera rätt person på rätt plats. Utan kunden finns det inga affärer. Det är en tuff 

konkurrens på marknaden och kundens prestation påverkar företagets rykte och framtida 

bokningar. Att ha en dialog och följa upp med kundföretaget är viktigt för bemanningsföretaget. 

De kollar då om kunden på något vis behöver hjälp, om det behövs en till konsult eller om de 

möjligtvis vill ersätta konsulten.  

4.4.3 Tillhörighet 

Konsultchefen säger att tillhörighet uppstår med faktorer som ärlighet och öppenhet. För att 

skapa en trivsel med vår personalstyrka försöker vi ha en öppen dialog. Det finns löften mellan 

konsultchefen och konsulterna, det omfattar löneutbetalningar, förmåner, 

utvecklingsmöjligheter, god arbetsmiljö, samverkan samt lojalitet.  

”För att en konsult ska känna lojalitet till oss, måste även vi vara lojala mot dem.” 

Våra löften måste uppfyllas för att skapa en bra, trygg och tillitsfull relation. En bra relation är 

viktig för att känna tillhörighet. Konsultchefen vill alltid att medarbetarna ska sträva mot det 
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bättre och erbjuder dem utvecklingsmöjligheter, till exempel utbildningar och kurser. 

Förmåner, friskvård, flextider och gruppsammankomster är faktorer som används för att skapa 

tillhörighet. Konsultchefen anser även att det är gynnsamt och ett bra redskap att erbjuda bra 

löneförhållande, lite extra pengar i månaden frestar konsulten att hellre stannar hos 

bemanningsföretaget och inte vända sig till andra företag.  

Konsultchefen argumenterar att konsulterna känner tillhörighet till bemanningsföretaget och 

inte till kundföretaget. Kundföretaget är endast ute efter en hjälpande hand och hyr in 

personalstyrka för att slippa anställa personen och gå igenom allt administrativ som tillkommer 

med en anställd.  

”Det är vi som hittat jobbet till konsulten, det är vi som betalar ut konsulternas lön och det är 

vi som ställer upp för konsulten. Det är oftast det företaget man är lojal till. Det är svårt att 

glömma något sådant. Tillhörigheten blir på så sätt till oss i bemanningsföretaget.” 

Trots detta händer det allt för ofta att konsulter blir rekryterade av kundföretaget. Det anses 

heller inte vara några konstigheter. Det är något som får ske, men det måste ske via 

bemanningsföretaget. Det är något bemanningsföretaget tar betalt för, kundföretaget köper ut 

konsulten för en summa. Bemanningsföretaget kan aldrig förhindra konsulterna att gå vidare. 

Däremot kan de förhindra konsulten att föreställa sig det. Detta kan förhindras genom att 

uppfylla en god relation redan från start och att alltid finnas där för konsulten. Att bygga en bra 

grund att komma tillbaka till. 

4.5 Motivation 

Utvecklingspotential och arbetslivserfarenhet är i sig faktorer som motiverar konsulten. Många 

organisationer i dagens samhälle kräver dessa egenskaper. Arbetserfarenhet kan på 

arbetsmarknaden väga mer än studier, en person som har studerat kanske inte får ett jobb 

eftersom att hen saknar arbetslivserfarenhet. Lärdom, kunskap och utveckling kommer i första 

hand. Att byta arbetsplats är utvecklande, mer erfarenhet och kunskap anammas. Förmågan att 

anpassa sig till olika miljöer blir även bättre. Det är motiverande att bygga och investera i sig 

själv. 

Konsultchefen anser att det är viktigt att erbjuda bland annat flextider, friskvård, utbildning och 

andra aktiviteter efter personliga preferenser. Hen anser att mycket handlar om balans i 

privatlivet och att det smittar av sig på arbetslivet och förklarar vidare att mår bra och har det 
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bra i ditt privatliv, speglar det sig i arbetslivet. Bemanningsföretaget försöker vara måna om 

deras anställdas hälsa och välgång. 

Bemanningsföretaget försöker få medarbetare sträva efter bra prestation. De kundföretag som 

är nöjda med en konsults utförda arbete kan vilja arbeta med konsulten vid andra tillfällen 

istället för att ta in en ny konsult. Det är motiverande för konsulten att presterar och göra kunden 

nöjd eftersom att det ger gott omdöme och öppnar upp för framtida jobbmöjligheter.  

”… vi motiverar även konsulter med morot. En morot kan till exempel vara lön, ju bättre du 

presterar desto bättre lön får du.” 

När en konsult gör bra ifrån sig och presterar bra uppmuntrar vi denne. Bemanningsföretaget 

ger feedback och uppskattar det hårda arbetet. En konsult som presterar bättre får vara konsult 

på de bästa kundföretagen. De som presterar mindre bra får vara hos de kundföretag som kanske 

är mindre attraktiva. Det motiverar konsulten att klättra uppåt på stegen, prestera bättre och till 

exempel höja sin lön. Har någon presterar bra kan den personen belönas, det kan vara önskemål 

efter personliga preferenser, till exempel massage, träning, biobiljetter eller nagelvård. Det är 

motiverande när en anställd upplever uppskattsamhet och att de får något tillbaka. 
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Presentation av empiri konsulter 

4.6 Ledarskap  

En bra ledare är en person som är modig och vågar fatta beslut. Den ska ha förmåga att delegerar 

arbete och arbeta på ett strukturerat sätt. Det är någon som är tydlig och lätt att kommunicera 

med, egenskaper som ärlighet och ödmjukhet är viktiga samt att kunna förmedla en känsla av 

tillit.  

En ledare är en person som har förmåga att motiverar sina medarbetare till att utvecklas och 

sträva efter att alltid göra sitt bästa. En ledares engagemang, uppförande och arbete har en 

betydande roll. Hen ska inte vara högfärdig och tro sig bättre än andra, utan det ska vara en 

förebild som vägleder.  

Relationen till konsultchefen är distanserad då de inte arbetar på samma arbetsplats. I samband 

med det anser respondenterna att deras konsultchef agerar enligt följande i den utsträckning 

som är möjligt. Konsultchefen försöker bland annat visa att hen är jämlik med konsulterna. Hen 

är strukturerad och tilldelar konsulterna arbete. Kommunikationen sker vanligtvis på distans så 

respondenterna menar att det kan bli svårt att kommunicera med honom och känslan av tillit 

kan vara varierande. 

4.6.1 Ett delat ledarskap 

Att konsulterna har två chefer att förhålla sig till anses inte vara problematiskt. Hittills har det 

inte varit något konstigheter. Konsultchefen träffar de endast vid enstaka tillfällen och aldrig i 

det dagliga arbetet. Kontakten mellan dem är oftast på distans via telefon och epost. 

Kundföretagschefen och konsulten träffas däremot dagligen.  

Samtliga respondenter har inga problem med trepartsrelationen. Konsulterna anser att 

relationen inte är lika komplex som den kan uppfattas. Respondenterna upplever inte att det 

påverkar dem eller sätter spår i deras arbete. De har även lärt sig skilja på parternas olika 

ansvarsområden, vissa frågor berör bemanningsföretaget och andra kundföretaget. Vid frågor 

om det dagliga arbetet vänder de sig till den chef som finns på arbetsplatsen och har hand om 

det praktiska arbetet. Vid frågor om löner, semester och administration vänder de sig till 

konsultchefen.  

En av respondenterna diskuterar vidare att hen däremot inte kan svara på hur relationen mellan 

bemanningsföretaget och kundföretaget är. Kommunikationen och uppföljningen sker mellan 

cheferna på de olika företagen och att hen inte får reda på vad som sker sinsemellan om det inte 



29 

 

berör hen. Hens arbete är i vanlig ordning och han känner inte av några skillnader eller att 

trepartsrelationen har en påverkan.  

”Som konsult är jag uthyrd till kundföretaget och där är jag precis som en vanlig anställd 

med en chef över mig. Jag utför mitt uppdrag, arbetar på mitt projekt och fungerar som en 

vanlig anställd på det företaget.”  

– Konsult1 

Respondenterna anser att det finns fördelar med att arbeta som konsult. Det är väldigt lärorikt, 

inget uppdrag är sig likt och ingen chef är den andra lik. Ett arbetssätt där man hela tiden möter 

nya personer och lär sig något nytt. Nya arbetstillfällen innebär nya erfarenheter. En av 

respondenterna upplever dock att det inte är lätt att inte ha en fast punkt och hoppas att ett 

tillfälligt arbete ska resultera i en fast anställning. 

4.7 Distansledarskap 

Respondenterna säger att relationen mellan konsultchef och konsult skiljer sig från en vanlig 

arbetsplats och att det beror på att man inte träffas så ofta. Kommunikationen blir lite 

annorlunda. En av respondenterna tycker att den största nackdelen är att man inte har någon 

nära relation till sin konsultchef, den blir väldigt ytlig eftersom att man vanligtvis inte träffas 

fysiskt. Relationen till cheferna på kundföretaget blir därför viktigare. Det blir i den här 

situationen kundföretagschefen som man vänder sig till i första hand. 

En annan respondent anser att det är skönt att inte ha en chef som alltid är på plats, det är en 

frihet och bevisar att chefen har förtroende för konsulterna. Däremot anser respondenten att det 

ibland skulle vara skönt att kunna bolla idéer på plats med konsultchefen eller att kunna vända 

sig direkt till hen vid frågor. Det blir jobbigt när man vill ha ett snabbt svar, man måste först gå 

via konsultchefen som i sin tur ska ta det med chefen på arbetsplatsen.  

4.7.1 Kommunikation 

Konsultchefen följer månadsvis upp konsulternas arbete, likt ett utvecklingssamtal, men det 

förekommer även kontakt utöver det. Kontakten mellan konsult och konsultchef är varierande, 

det är individuellt från konsult till konsult. Den sker på olika tillvägagångssätt, till exempel 

möten, telefon, epost och meddelanden. De personliga mötena sker inte ofta och det beror på 

att konsulterna är ute på uppdrag. 

Respondenterna anser heller att det inte är nödvändigt att träffas så ofta, när någon av parterna 

behöver prata med varandra så görs det. Kommunikationen sker då främst via telefon. De 
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påpekar dock att de alltid har möjlighet att höra av sig till konsultchefen och att hen alltid är 

tillgänglig för dem. Kommunikationen fungerar bra, men att de påpekar även att den egentligen 

kan vara mycket bättre. På grund av distansen är kontakten ganska ytlig och inte så djupgående. 

Relationen till kundföretagschefen anses vara stabilare. 

4.7.2 Mål 

Respondenterna var ganska enade med att deras mål är att utvecklas som personer. Det 

tillfälliga arbetsplatserna ger erfarenhet, både personligt och arbetsmässigt. De ständiga 

förändringarna och de nya arbetsplatserna skapar personlig utveckling i till exempel anpassning 

till situationer och bättre social förmåga samt att det arbetsutveckling form av erfarenhet och 

kunskap. 

De yttersta målet samtliga respondenter har gemensamt är att tillfredsställa kunden. Deras mål 

är sköta sitt arbete på kundföretaget och att gör kunden nöjd. Det gäller även att göra 

bemanningsföretaget nöjd, kundföretaget har kontakt med bemanningsföretaget och följer upp 

arbetet. Kunden är viktig för bemanningsföretaget, att göra kunden nöjd innebär att 

bemanningsföretaget är nöjda. Det i sig leder till att relationen stärks och förhoppningsvis 

återkommer kundföretaget till bemanningsföretaget om de har fler uppdrag. 

4.7.3 Tillhörighet 

Respondenterna har delade åsikter om deras tillhörighet. Det är ena foten på en sida och den 

andra foten på andra sidan. Tillhörigheten anses variera från period till period. Det är inte 

samma sak som att vara anställd på ett vanligt företag med en fast anställning, relationen är inte 

som på en vanlig arbetsplats. 

Bemanningsföretaget försöker bland annat anordna träffar för konsulterna, konsulterna 

uppskattar att de försöker skapa gemenskap, men anser vidare att det är svårt då de anställda 

och konsultchefen inte befinner sig på samma arbetsplats. Gemenskapen blir således inte 

bestående. 

Respondenterna anser att tillhörigheten ligger hos kundföretaget vid längre uppdrag, då 

befinner man sig på arbetsplatsen en längre tid och lär känna arbetskamraterna samt 

kundföretaget. Konsulten känner sig som en del av den vanliga personalstyrkan. Det är svårt att 

känna tillhörighet till bemanningsföretaget när man slussas ut på lika uppdrag. Det visade sig 

däremot att tillhörigheten ligger hos bemanningsföretaget när konsulterna inte har ett uppdrag 
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eller när uppdraget är i slutskedet. Respondenterna uttrycker även att det å andra sidan är 

bemanningsföretaget som betalar lönen och sätter konsulten i arbete.  

4.8 Motivation 

Respondenterna uttrycker att uppmuntran är motiverande. Motivationen ökar när andra blir 

nöjda med det utförda arbetet och berömmer det. Det är en bekräftelse på att man gör bra ifrån 

sig och att arbetet uppskattas. Samtliga respondenter anser att lön är en egenskap som bidrar till 

ökad motivation. Respondenterna säger även att företaget uppmuntrar dem att utnyttja någon 

form av friskvård. En annan motivationsfaktor är att bemanningsföretaget vid vissa tillfällen 

belönar konsulterna med biljetter, presentkort och dylik, det bidrar till att respondenterna känner 

sig sedda. De känner även motivation att prestera bra för att kunna bli rekryterad och bli 

erbjuden en fast anställning på ett kundföretaget. 

En respondent uttrycker att trivsel på arbetsplatsen är motiverande och att känslan att gå till 

jobbet ska vara positiv. Vidare säger hen att flexibiliteten i arbetet är motiverande, möjligheten 

att kombinera studier och arbetet. En annan respondent anser att utmaning är 

motivationshöjande, att ta sig an nya arbetsmöjligheter för att kunna utvecklas och skaffa nya 

erfarenheter.  
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5 Analys 

I detta kapitel avser vi att analysera det insamlade empiriska materialet med hjälp av 

återkoppling till den teoretiska referensramen vi tidigare redogjort. 

5.1 Ledarskap 

Olofsdotter (2006) och Carter (2013) hävdar att ledarskap är relations- och situationsbaserat. 

Ledarskap är individuellt och varierande, det som fungerar för en person kanske inte fungerar 

lika bra för en annan person. Ledarskap för en chef är den viktigaste egenskapen för att utveckla 

sina medarbetare. Ordet ledarskap i sig definieras som att hjälpa någon att förbättra sin 

prestationsförmåga genom att använda kompetens, erfarenhet och riktning.  Olofsdotter (2006) 

och Jacobsen & Thorsvik (2008) hävdar att ledarskap är en process där en individ har förmågan 

att påverka en grupp individer att sträva mot ett gemensamt mål. Det är ett handlingssätt som 

utövas för att skapa förbättrad prestation och trivsel i arbetet.  

Nordgren & Olsen (2006) nämner att en ledare själv måste vara motiverad för att kunna 

motivera andra. En ledare måste agera som en förebild. Konsultchefen menar att en ledare är 

en vägvisare, om man vill att andra ska komma i tid, sköta sitt jobb och prestera bra får en 

ledare inte göra sämre ifrån sig. Detta innebär alltså att ledaren själv måste vara motiverad, 

entusiasm smittar av sig och en motiverad ledare motiverar sina medarbetar. Det går inte att 

påverka en annan individ om man inte själv följer det man lär. För att uppnå resultat krävs det 

att ledaren är involverad. Vidare säger konsultchefen att om en ledare själv uppfyller de krav 

som hen ställer på sina anställda så erhåller hen respekt. Konsultchefen klargör att ledarskap 

främst handlar om förmågan att kunna leda sina anställda, att man utgör en riktning och fördelar 

ansvar vilket även kan relateras till Olofsdotter (2006) och Jacobsen & Thorsvik (2008).  

Konsultchefen på bemanningsföretaget tycker att en bra ledare är tydlig och ärlig samt att det 

är egenskaper som bidrar till en öppen dialog med medarbetarna. Det skapar således förtroende 

och trygghet hos medarbetarna och minskar bland annat missförstånd. Även Högström (1999) 

anser att en god kommunikation bidrar till förtroende hos medarbetare.  

När konsultchefen får frågan om sitt ledarskap beskriver hen sig själv som en ärlig, rättvis, 

förståelig och samarbetsvillig ledare. När konsulterna intervjuades sade dem att en bra ledare 

är en person som är modig och vågar fatta beslut. Den ska ha förmåga att delegera arbete och 

arbeta på ett strukturerat sätt. Vidare tycker de att ledaren måste vara tydlig och lätt att 

kommunicera med, egenskaper som ärlighet och ödmjukhet är viktiga samt att kunna förmedla 
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en känsla av tillit. Som Jacobsen & Thorsvik (2008) nämner i teorin tycker även konsulterna 

att en ledare är en person som har förmåga att motivera sina medarbetare till att utvecklas och 

sträva efter att alltid göra sitt bästa och nå målen. En ledares engagemang, uppförande och 

arbete har en betydande roll. Hen ska inte vara högfärdig och tro sig vara bättre än andra, utan 

det ska vara en förebild som vägleder tycker konsulterna. Detta kan vi koppla ihop med 

konsultchefens tankesätt som lyder att man själv måste följa det man lär och att en ledare inte 

ska tro sig bättre då denne innehar en högre position. Respondenterna anser att deras 

konsultchef agerar enligt följande i den utsträckning som är möjligt, menar att det kan bli svårt 

att kommunicera med honom och känslan av tillit kan vara varierande.  

5.2 Delat ledarskap 

Viktigaste uppgiften för ett bemanningsföretag är att placera rätt person på rätt plats enligt 

Olofsdotter (2006). Vidare diskuterar hon att deras uppgift är att tillfredsställa både konsultens 

och kundföretagets behov genom att matcha arbetskraftens efterfrågan. Konsultchefen 

bekräftar att det är hen som bär ansvaret att tillfredsställa parterna i matchningsprocessen och 

menar att det är viktigt att placera rätt person på rätt plats. Rätt person på rätt plats innebär att 

kundföretaget är nöjda. Relationen till kundföretaget anses vara betydande då det är de som 

bistår bemanningsföretaget med arbete. Det är även viktigt att konsulten blir nöjd, det är 

konsulterna som är företagets ansikte utåt på kundföretaget.  

Konsultchefen bekräftar att ledarskapet blir annorlunda i samband med uthyrning av personal, 

en trepartsrelation uppstår där ansvar, arbetsuppgifter och risker fördelas på tre aktörer: 

bemanningsföretag, kundföretag och konsult. Det således leder till att ledarskapet fördelas på 

två parter vilka består av bemanningsföretag och kundföretag. Olofsdotter (2006) nämner att 

konsultchefen är den som ansvarar för personalen och bland annat hanterar medarbetarsamtal, 

sjukfrånvaro, semesterhantering samt löneutbetalning. Medan kundföretagets ledare ansvarar 

för arbetet som sker på arbetsplatsen, till exempel kvalitet och utförande. Konsultchefen 

bekräftar att hen tar hand om det administrativ uppgifterna och alla personalrelaterade frågor. 

Hen diskuterar vidare att arbetsledaren på kundföretag blir konsultens närmsta chef. 

Konsultchefen och konsulterna anser att trepartsrelationen inte är lika komplex som den verkar, 

den fungerar bra då konsulterna har en chef som de träffar dagligen på arbetsplatsen. 

Konsulterna har lärt sig att skilja på parternas olika ansvarsområden. 

Konsulchefen upplever att det delade ledarskapet är positivt då kundföretagschefen får det stora 

ansvaret för ledarskapet. Hen anser att det delade ledarskapet fungerar bra, 
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bemanningsföretaget blir en mellanhand som försöker förhandla och lösa situationer som 

uppstår mellan alla parter. Konsulterna anser att det delade ledarskapet inte är problematiskt att 

arbeta efter. De fungerar som vanliga anställda när de är ute på uppdrag hos kundföretaget och 

arbetet påverkas inte mycket av det delade ledarskapet. Den främsta kommunikationen och 

uppföljningen sker mellan konsultchef och kundföretagschef, det i sig leder till att konsulterna 

inte har kunskap om vads som sker sinsemellan om det inte berör dem direkt.  

Enligt Dröös & Willhemsson (2003) är matrisledarskap en form av delat ledarskap där ledare 

varken har gemensamma arbetsuppgifter, ansvar eller befogenheter, det gemensamma är att de 

överordnar samma medarbetare. Utifrån intervjuerna med konsultchef och konsulter anser vi 

att ledarskapet i bemanningsföretag är likt ett matrisledarskap. De uthyrda konsulterna har två 

chefer att rapportera till, konsultchefen och kundföretagschefen. Det är två olika ledarare med 

olika befogenheter och ansvarsområden, den gemensamma nämnaren är konsulten. 

Gós (2015) menar att matrisorganisation är en komplex situation. Medarbetarna får två chefer 

och det kan uppstå roll- och ansvarskonflikter, vidare kan det skapa otydliga gränser och 

komplicerade relationer. Konsultchefen ansåg inte det delade ledarskapet som problematiskt 

och menar att det är tydliga gränser för vem som gör vad. Det delade ledarskapet är ett 

förhållande som till en början kan vara komplicerat och otydligt då individen måste svara inför 

två överordnande. Det är därför viktigt med tydlighet i vad alla parter har för roller och ansvar. 

Till en början ansåg konsulterna att det var svårt att skilja på de olika ledarrollerna i det delade 

ledarskapet, men med tiden har de lärt sig att skilja på de olika rollerna. Vi tror att detta kan 

beror på att konsultchefen anser att gränserna är tydliga, men för en person som inte befinner 

sig i dennes position är gränserna inte lika självklara. Med tiden har nog de olika parterna 

tydliggjort gränserna för konsulterna så att missförstånd inte ska ske. 

5.3 Distansledarskap 

Erskine (2012) säger att distans med åren stegvis införts som en viktig variabel för 

organisationer och en viktig faktor för att begripa sambandet mellan individer, grupper och 

organisationer. För en ledare är det viktigt att ta hänsyn till både individen i organisationen samt 

verksamheten som helhet. Nordengren & Olsen (2006) nämner att det inte alltid är lätt att 

tillgodose allas behov och krav, att hitta en balans kan därför vara svårt. Vidare diskuterar dem 

att de kan vara bra att upprätta en distanspolicy som omfattar ansvar gällande för både 

medarbetare och företag. Konsultchefen bekräftar att det finns upprättade löften som omfattar 

löneutbetalningar, förmåner, utvecklingsmöjligheter, god arbetsmiljö, samverkan samt lojalitet.  
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Erskine (2012) diskuterar vidare att ordet distans har olika betydelse, det kan vara både en 

mätbar sträcka samt en social och känslomässig distans. Empirin har bekräftat att ledarskapet 

på bemanningsföretaget kännetecknas av distans både geografiskt och socialt. Antonakis & 

Atwater (2002) menar att det är viktigt att skilja på fysisk distans och social distans.  

5.4 Fysisk distans 

Yagil (1998) menar att den fysiska distansen mellan en ledare och medarbetare bidrar till 

uppfattningen av en mindre verklig person och minskar möjligheten att bygga en relation. 

Konsulterna anser att relationen till konsultchefen är ytlig. Vi tror att det kan beror på att de 

upplever konsultchefen som en mindre verklig person. De träffas och hörs inte av lika ofta som 

en fysisk ledare. Konsultchefen blir mer fiktiv och kundföretagschefen blir lättare att relatera 

till. Antonakis & Atwater (2002) menar att det fysiska avståndet mellan en ledare och 

medarbetare kan bearbetas med hjälp av den utvecklande teknologin. Detsamma menar 

konsultchefen, hen anser att kommunikationskanaler är ett verktyg för att motverka den fysiska 

distansen och att dagens teknologi gör det lättare. 

Nordengren & Olsen (2006) nämner att det är viktigt för en ledare på distans är att kunna 

motivera sina medarbetare och att över tid försöka behålla glöden. Det är även viktigt att skapa 

en frekvent kontakt i en organisation på distans. Konsulterna bekräftar att arbetsplatsen skiljer 

sig från en vanlig arbetsplats i och med att man inte träffas fysiskt lika ofta. Kommunikationen 

och relationen blir lite annorlunda. Konsultchefen som intervjuades upplever inte att 

distansledarskap är problematiskt, men medger att det kan uppstå problem i och med att 

konsultchefen inte träffar sina medarbetare så mycket. Vidare anser hen även att kontakt kan 

ske med andra tillvägagångssätt, vilket styrks av Nordengren & Olsen (2006) som menar att 

kommunikationen kan ske på distans. 

5.4.1 Kommunikation 

Kayworth & Leidner (2000) menar att det kan vara svårt att hantera kommunikation i 

organisationer med geografiskt spridda medarbetare och att det är mindre effektivt än i 

traditionella miljöer. Men Zigurs (2003) menar att det trots det är möjligt att bygga goda 

relationer. Den glesa kommunikationen bidrar dock till att konsultchef och konsult inte har en 

stark relation. Studien har visat att kontakten mellan konsultchef och konsult sker månadsvis. 

En gång i månad sker ett så kallat utvecklingssamtal, konsultchefen kollar hur det går för 
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konsulten på arbetsplatsen. Dessa möten sker vanligtvis muntligt via telefon eller via skriftlig 

kommunikation, fysiska möten sker inte lika ofta.  

Vi anser att konsultchefen tycker att kommunikationen ska ske så effektiv som möjligt, detta 

eftersom att konsultchefen och konsulten är på två olika arbetsplatser. Att de träffas relativt 

sällan ser konsultchefen inte som ett problem och konsulterna anser också att det inte 

nödvändigt att träffas ofta, kommunikationen kan ske med andra tillvägagångssätt. 

Konsultchefens tid är begränsad och den räcker inte till för att träffa alla konsulter. Vi upplever 

att kontakten mellan konsultchef och konsult är gles eftersom att konsultchefen har många 

konsulter på olika arbetsplatser. Kommunikationen sker i den mån som krävs för att behålla 

kontroll över matchningsarbetet. Således innebär detta att konsultchefen prioriterar relationen 

till kundföreget och relationen med konsulten hamnar i skymt. 

Högström et al. (1999) menar att tillit, förtroende och förståelse är svårt att skapa i en situation 

där ledning inte är närvarande i den dagliga verksamheten. Kommunikation anses därför vara 

viktigt för att leda medarbetarna i rätt riktning mot de uppsatta målen och motivera dem. 

Kommunikationen mellan konsultchef och konsult är fungerande, den anses dock vara ytlig och 

att relationen inte är djupgående. Vi antar att en ytlig relation brister egenskaper som tillit, 

förtroende och förståelse. Distansen kan göra det svårt för konsultchefen att bygga ett starkt 

band med sina konsulter, för att relationen ska förbättras måste kommunikationen mellan 

parterna förbättras.  

5.4.2 Feedback 

För att veta vad som är bra och mindre bra är feedback ett effektivt tillvägagångssätt. Det är 

intressant med feedback på både positiva och negativa prestationer för förstärka det som är bra 

och föreslå vad som kan förbättras. Feedback resulterar i mer produktiva, effektiva, nöjda och 

motiverade anställda (Kayworth & Liedner; 2000 & Carter, 2013). Vi kan relatera detta till 

konsultchefen. Hen anser likaså att feedback är viktigt, när någon gjort ett bra jobb ifrån sig 

uppskattas det och personen uppmuntras. Vidare menar hen att en medarbetare som känner sig 

uppskattad blir motiverad. Detta bekräftas av konsulterna som upplever att de känner sig sedda 

och blir motiverade när de uppskattas av sin konsultchef.  

5.4.3 Mål  

Respondenterna var ganska enade med att deras mål är att utvecklas som personer. Det 

tillfälliga arbetsplatserna ger erfarenhet och utveckling, både personligt och arbetsmässigt. Vi 

anser att detta är ett personligt mål som individerna själv har, en inre drivkraft som främjar 
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egenintresse. Det formulerade målen från bemanningsföretaget är att tillfredsställa kunden. 

Konsulternas mål är sköta sitt arbete på kundföretaget och att gör kunden nöjd. Kunden är viktig 

för bemanningsföretaget, att göra kunden nöjd innebär att bemanningsföretaget är nöjda.  

Forslund (2013) menar att ett mål utgör riktlinjer och handlingsramar. Vidare anser Lindelöw 

(2008) att det är viktigt att sätta upp specifika mål för varje individ. Utformade mål innebär att 

individen vet hur den ska förhålla sig samt vad konsultchefen tycker och tänker. Formulerade 

mål anser Forslund (2013) öka effektiviteten hos medarbetare. Vi tror att individuella mål bidrar 

till att medarbetarna anstränger sig mer för att uppfylla målen. De vet vart de ska sikta och det 

tror vi leder till att deras motivation och engagemang ökar. Bemanningsföretaget har som mål 

att få ut konsulten på uppdrag och skapa utvecklingsmöjligheter för konsulten. Konsultchefen 

värdesätter relationen mellan bemanningsföretaget och kundföretaget och diskuterar vidare att 

konsultens mål är att tillfredsställa kundföretaget. Konsultchefen har inte satt upp specifika mål 

för varje konsult, konsulterna utrycker att de själva utvecklat personliga mål. Då konsultchefen 

inte befinner sig i den dagliga verksamheten har hen en liten inblick i konsultens arbete. De 

varken träffas eller kommunicerar ofta, detta tror vi medför svårigheter för konsultchefen att 

återkoppla och sätta upp individuella mål för varje konsult. Om konsultens mål tydliggörs tror 

vi att det kan bli lättare att ge uppföljning på målen.   

5.5 Psykologisk distans  

Den fysiska distansen leder även till en psykisk distans. Erskine (2012) menar att den 

psykologiska distansen karaktäriseras av den bristfälliga samhörigheten mellan människor och 

kan delas upp i relationskvalitet och självständighetsgrad. Självständighetsgraden avser i vilken 

grad medarbetaren är självständigt. Distansen mellan konsultchef och konsult innebär att 

konsulten upplever en hög grad av självständighet och att relationen till konsultchefen bidrar 

till mindre kontroll. Konsultchefen anser att distansledarskap skapar frihet, det kan frigöra stress 

och press för alla parterna. Det blir mindre kontrollerat arbete som främjar de anställdas 

kreativitet. När den anställde känner ett förtroende leder det till att den anställda klarar av 

mycket mer. Konsulterna bekräftar att det skapar frihet, men att det saknar en chef att kunna 

vända sig till direkt och att distansen blir ett extra steg i en process. Vi upplever att konsulterna 

anser att relationen till kundföretaget blir mycket viktigare eftersom att konsultchefen inte 

befinner sig på arbetsplatsen. Kundföretagsledaren blir den ledare som konsulterna vänder sig 

till. 
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Enligt Erskine (2012) avser relationskvalitet relationen mellan ledare och medarbetare, nära 

relationer innebär en ökad grad av engagemang, lojalitet och förtroende. Relationen mellan 

konsultchef och konsult påverkas av den psykiska distansen. Att konsultchefen har många 

konsulter under sig skapar större psykologisk distans än nödvändigt. Tiden räcker inte till och 

konsulchefen kan inte lära känna alla konsulter. Om konsultchefen kunde ha mer tid med 

konsulterna skulle relationen mellan parterna kunna vara bättre. Vi tror att detta bidrar till ett 

minskat engagemang och förtroende gentemot konsultchefen. 

5.5.1 Tillhörighet 

Tsoukalas (2003) har i sin studie kommit fram till att konsulter upplever större tillhörighet till 

kundföretaget där de utför ett uppdrag, men att lojaliteten däremot hamnar hos 

bemanningsföretaget när konsulten står utan arbete. Tsoukalas (2003) diskuterar vidare att det 

är vanligt att konsulter har en skiftande och svag lojalitet. En människas självuppfattning och 

identitet är relativ, likaså lojalitet och solidaritet. Detta kan även vår empiriska undersökning 

bekräfta. Konsulterna känner till största del tillhörighet till den dagliga arbetsplatsen. Det är på 

kundföretaget som konsulterna spenderar sin tid, de vill bland annat göra ett bra jobb och ge ett 

bra intryck till kundföretaget i hopp om att en dag kanske få jobb där. Vidare diskuterade de 

även att de förlitar sig mer på bemanningsföretaget när de är i slutskedet eller utan ett uppdrag. 

Så fort konsulternas arbete är diffus faller lojaliteten hos bemanningsföretaget. Tillhörigheten 

blir på det sättet relativ, den är beroende på vilket stadie konsultens arbete befinner sig i. Detta 

är ett tillstånd som Tsoukalas (2003) kallar liminalitet, ett tillstånd där individen befinner sig 

mellan olika strukturella ställningar. Den strukturella särställningen som uppstår i samband med 

arbete på ett bemanningsföretag påverkar individen både psykologiskt och socialt. Vi tror att 

det liminala tillståndet medför att individen känner en viss rollförvirring och osäkerhet. 

Konsulten blir ett subjekt för förändringarna i marknaden och kundens behov. Å andra sidan 

kan det även skapa frihet och förhindra uppkomst av interna konflikter. Individen kan gå vidare 

till andra företag och varje arbetsplats ger ny erfarenhet. 

Enligt Jacobsen & Thorvik (2008) upprättas ett upprättas ett osynligt kontrakt vid 

anställningstillfället, ett så kallat psykologiskt kontrakt. Det är ett emotionellt band mellan 

medarbetare och organisation. Antaganden och förväntningar som framställts baseras på de 

löften som getts till varandra. Konsulterna upplever en delad tillhörighet samt identifierar sig 

både med bemanningsföretaget och kundföretaget. För att få konsulterna att känna tillhörighet 

till bemanningsföretaget använder konsultchefen vissa strategier. Konsultchefen använder sig 
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av strategier i form av lön, utvecklingsmöjligheter, förmåner och gruppsammankomster för att 

bevara konsulters känsla av tillhörighet. 

Hen hävdar att bemanningsföretaget måste vara lojala mot sina anställda för att dem ska vara 

lojala tillbaka. En bra relation med öppen dialog är viktig och att bevara de upprättade och 

förväntade löftena. Vi tolkar detta som att det upprättade psykologiska kontraktet måste 

efterföljas för inte skapa tillit och förhindra uppkomst av komplikationer.  

Vi tror att konsulternas lojalitet till bemanningsföretaget till en viss del påverkas av det 

psykologiska kontraktet. Konsulterna är hängivna till bemanningsföretaget då de betalar ut 

lönen, agerar stöttande och ser till att konsulten får jobb. På det sättet efterföljs det psykologiska 

kontraktet och bemanningsföretaget bevarar de upprättade löftena. Detta stärker det emotionella 

bandet till bemanningsföretaget. Enligt Rousseau (1990) bör förväntningarna stämma överens 

med det som faktisk sker i organisationen. Vi tror att det har en betydande roll i konsulternas 

beslut i att stanna i organisationen trots att den öppna dialogen mellan konsultchef och konsult 

inte är den bästa. Vi tror att en öppen dialog inte är något en konsult förväntar sig vid 

anställningstillfället. Vi har svårt att tror att konsulten förväntar sig en väl fungerade 

kommunikation och relation i samband med det komplexa arbetsförhållandet.  

5.6 Motivation  

Nordgren & Olsen (2006) hävdar att inre och yttre motivation är viktigt inom ledarskap. Vårt 

empiriska material visar att konsultchefen på bemanningsföretaget motiverar sina anställda med 

hjälp av både inre och yttre motivationsfaktorer. Ryan & Deci (2000) och Hein (2012) menar 

att yttre motivation något som kommer utifrån, känslan av tillfredsställelse i form av belöningar 

eller bestraffningar. Konsultchefen belönar konsulter som presterar bra, hen använder sig av 

positiva yttre motivationsfaktorer i from av lön, presentkort, nagelvård och biljetter för att öka 

motivationen. Konsulterna bekräftar att lön och andra typer av belöningar är en betydande 

motivationsfaktor i arbetet. Konsultchefen använder sig även av negativa yttre 

motivationsfaktorer, konsulterna måste prestera bra annars kan de bli bestraffade med 

arbetsplatser på mindre attraktiva kundföretag.   

Ryan & Deci (2000) och Hein (2012) diskuterar även inre motivation och menar att den inre 

motivationen kommer inifrån och kontrolleras av individen själv. Konsultchefen anser att 

utvecklingspotentialen och arbetslivserfarenheten som anställningsformen erbjuder är något 

som främjar individens inre motivation. Att det är motiverande att bygga upp och investera i 

sig själv. Konsulterna bekräftar att det är motiverande att utvecklas och bygga 
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arbetslivserfarenhet samt att det är motiverande att prestera bra, göra andra nöjda med det 

utförda arbetet och få en bekräftelse. Det bekräftar teorin om tillfredsställelse av egenintresse. 

Vidare diskuterar konsultchefen att individen bör motivera sig själv, vi tolkar det som att hen 

anser att individen bär det yttersta ansvarar för den inre drivkraften. Dock framgår det även att 

konsultchefen använder sig av yttre motivation för att främja den inre motivationen, 

utgångspunkten är att om personen mår bra privat presterar den bättre i arbetslivet. 

Ryan & Deci (2000) menar att varje människa har tre psykologiska och grundläggande behov 

som måste tillfredsställas, kompetens, autonomi och samhörighet. Dessa faktorer måste 

tillfredsställas för att individen ska känna intern motivation och välmående. Konsulterna 

upplever utveckling i arbetet och att förmågan ökar. Distansen mellan konsultchef och konsult 

bidrar dels till självbestämmande. Samhörighet syftar till individens önskan av relationer och 

gemenskap med andra människor, här anser vi att det brister då konsultchefen inte bidrar till 

gemenskap i arbetet. Han försöker skapa gemenskapen, till exempel genom att erbjuda 

gruppsammankomster, men det bidrar inte så mycket. Den fysiska distansen gör det svårt och 

detta i sin tur bidrar till att den psykologiska distansen påverkas. Försöket till gemenskap 

uppskattas av respondenterna, men det påstås inte vara bestående. Vi tror att gemenskapen med 

konsultchef och kollegor på bemanningsföretaget inte anses som ett behov, detta på grund av 

att de i övrigt inte träffas ofta. Gemenskapen till arbetsplatsen blir på så sätt viktigare, behovet 

till gemenskap är större där då konsulterna interagerar med de människorna varje dag. 
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet redogör vi undersökningens slutsats, vi besvarar studiens syfte och 

frågeställning som tidigare presenterats i inledningen. 

Hur leder en konsultchef på distans sina medarbetare i ett bemanningsföretag? 

För att motivera sina konsulter använder sig konsultchefen av yttre motivationsfaktorer i form 

av lön och belöningar. Konsulterna bekräftar att yttre motivation bidrar till ökad motivation, de 

får dem att känna sig uppskattade och verkar uppmuntrande. Konsultchefen förväntar sig inre 

motivation från konsulten själv, men han använder sig dock av yttre motivationsfaktorer för att 

främja den inre motivationen. 

Konsultchefen försöker främja tillhörigheten till bemanningsföretaget genom att skapa en 

öppen dialog med konsulterna, detta motverkas dock av den glesa kommunikationen. I 

förhoppning om att skapa gemenskap använder sig konsultchefen även av 

gruppsammankomster. Den geografiska och sociala distansen bidrar dock till att konsulterna 

inte känner en bestående gemenskap. Det effektivaste redskapet konsultchefen har som främjar 

tillhörighet är belöningar, det uppskattas av konsulter och verkar motiverande samt tillför 

lojalitet. 

Konsultchefen definierar en bra ledare som en person som visar andra vägen. Hen diskuterar 

vidare att hen som ledare kan uppfattas som en spegelbild och får respekt om hen uppfyller de 

krav som hen ställer på sina anställda. Konsultchefens ledarskapsroll medför olika typer av 

arbetsuppgifter. Det är hen som har personalansvar, tar hand om administration och kontakt har 

med kundföretaget. Hens huvudsakliga arbetsuppgift är matchningsarbete i form av att matcha 

lämplig konsult till kundföretagets förfrågan, att placera rätt person på rätt plats. Konsultchefen 

befinner sig inte på konsulternas arbetsplats och tar därmed inte del av det dagliga arbetet. 

Ledarskapet för konsultchefen innebär en förmedlande roll, en mellanhand för konsult och 

kundföretag. Såldes sker ledarskapet på distans och konsultchefen behöver inte tillrättavisa och 

utöva beslutsfattande makt över konsulternas dagliga arbete. Konsultchefen tilldelar konsulten 

ett projekt, kundföretaget tar över och konsultens närmaste chef är arbetsledaren på 

kundföretaget.  Vi drar slutsatsen att både den fysiska och psykologiska distansen påverkar 

konsultchefens ledarroll. Relationen till konsulterna blir begränsad. Konsultchefen är inte 

delaktig i sina medarbetares dagliga arbete och ledaren på kundföretaget övertar 

ledarskapsrollen då de befinner sig närmast konsulten både fysiskt och psykologiskt. 
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Hur påverkas konsultchefen av distansledarskapet och vilka konsekvenser medför dennes 

agerande?    

I samband med trepartsrelationen är konsulternas målsättningar inte anpassade efter varje 

individ och man ser inte efter den enskilda utvecklingen. Konsulterna motiveras främst av lön 

och har en inre motivation som främjar personlig utveckling och erfarenhet. En annan 

konsekvens som medföljer trepartsrelationen är distans både geografiskt och relationsmässigt.  

De fysiska mötena mellan konsultchef och konsult är varierande, de sker sällan på grund av 

distans och tidsbegränsning. Kontakten sker vanligtvis via muntlig och skriftlig kommunikation 

i form av telefonsamtal, Skype, epost och chattfunktioner. Detta är något som enligt både 

konsultchef och konsult fungerar, relationen blir dock ytlig och inte djupgående.  

Konsekvenserna för konsulchefen är att hen har tre behov att tillfredsställa vilka består av sitt 

egna, kundföretagets och konsulternas behov. Den egna verksamheten är viktigast vilket i sin 

tur innebär att det främsta målet är att tillfredsställa kundföretaget. Det är kundföretaget som 

förser bemanningsföretaget med jobb. För att bibehålla kontroll över matchningsarbete och att 

kundföretaget tillfredsställs blir kommunikation viktigt, både med konsult och kundföretag. Vi 

upplever att konsultchefen prioriterar kundföretaget och att konsulten kommer i andra hand. 

Bemanningsföretaget vill skapa tillfredsställelse och ett starkt band med kundföretaget för att 

de i framtiden ska återkomma som kunder.  

Studien har visat att konsulterna inte upplever trepartsrelationen som problematisk. Relationen 

anses inte vara lika komplex som den kan uppfattas. De har två chefer att förhålla sig, men har 

med tiden lärt sig skilja på parternas ansvarsområden. Frågor om den dagliga verksamheten 

berör chefen på arbetsplatsen och frågor om löner, semester och administration berör 

konsultchefen. Konsulterna upplever dock att relationen med konsultchefen inte är djupgående, 

det är en ytlig relation som kan förbättras. Vi anser att regelbundna fysiska möten kan bidra till 

en starkare relation. Saknaden av konsultchefens närvaro innebär att relationen till 

kundföretagschefen blir starkare och att konsulterna identifierar sig med kundföretaget, men är 

lojala till bemanningsföretaget eftersom att lönen utbetalas därifrån. Konsultchefen antar dock 

att konsulterna identifierar sig med bemanningsföretaget. Detta baseras på att kundföretaget 

endast är ute efter en hjälpande hand och inte är villiga att ansvara för det administrativa som 

tillkommer vid en anställning. Vi drar slutsatsen att konsulterna inte upplever trepartsrelationen 

som problematisk eftersom att de identifierar sig med kundföretaget och har en ledare på plats. 

Ledarskapet på kundföretaget ersätter saknaden konsultchefens fysiska närvaro och ledarskap. 

Relationen till konsultchefen är distanserad både fysisk och psykologisk och konsultchefen 
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upplevs som mindre verklig. Konsulterna känner inte en stark relation till bemanningsföretaget 

så länge de befinner sig på kundföretaget.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide konsultchef 

Vill respondenten vara konfidentiell?                  JA:____ NEJ_____ 

 

Förnamn:___________________ Efternamn:__________________ 

 

1. Inledande frågor/bakgrund 

 Kan du beskriva er organisation? 

 Vad har du för befattning? 

 Hur länge har du jobbat inom organisationen? 

 

2. Chef & Medarbetare 

 Hur många medarbetare har företaget? 

 Vad har du för ansvarsområde? 

 Motivera vad du är för typ av chef?   

 

3. Ledarskap 

 Vad tycker du är en bra ledare? 

 Hur ser du på ditt ledarskap? Något du skulle vilja förbättra?  

 

4. Trepartsrelation och delat ledarskap 

 Hur upplever du relationen mellan bemanningsföretag, kundföretag och konsulter? 

 Hur påverkas ditt ledarskap av att dina medarbetare har en till chef?  

 

5. Distansledarskap, tillhörighet och mål 

 Hur upplever du att vara en ledare på distans? Och hur ofta träffar du dina medarbetare? 

 Hur får du anställda att sträva efter ert mål? Dom har två mål att uppfylla, hur vet 

medarbetarna hur dom ska förhålla sig och vad som gäller? 

 Vad gör ni för att få personalen att känna tillhörighet och lojalitet till ert bemanningsföretag? 

 Hur arbetar ni för att era medarbetare ska stanna hos er i bemanningsföretaget?  

 

6. Kommunikation 

 Hur kommunicerar du med de anställda? Vad använder ni för kommunikationskanaler?

  

7. Motivation 

 Arbetar du med att motivera dina anställda? Hur?  

 Vad tror du motiverar människor inom bemanning? 

 Vad gör ni för att skapa trivsel? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide konsult 

Vill respondenten vara konfidentiell?               JA:____ NEJ_____ 

 

Förnamn:___________________     

Efternamn:__________________ 

 

1. Inledande frågor 

 Vad arbetar du med idag? 

 Hur många uppdrag har du varit ute på? 

 Hur kommer det sig att du började arbeta på xxx bemanningsföretag? 

 

2. Ledarskap och trepartsrelation 

 Hur anser du att en ledare ska vara? 

 Trepartsrelationen, hur upplever du relation mellan bemanningsföretag, kundföretag och 

konsult? 

 Hur upplever du som medarbetare det delade ledarskapet?  

 Anser du att det finns några för- eller nackdelar med det? 

 

3. Distansledarskap, tillhörighet och mål  

 Hur har din relation med konsultchefen varit under dina uppdrag? 

 Hur följer din konsultchef upp i ditt arbete? 

 Har du några mål att sträva efter när du är ute på uppdrag? 

 Vem känner du tillhörighet och lojalitet mot? Bemanningsföretaget/kundföretaget 

 

4. Kommunikation 

 Hur kommunicerar du med din chef? 

 Hur tycker du att kommunikationen fungerar? 

 

5. Motivation 

 Vad är det som motiverar dig att arbeta som konsult? 

 Vad gör konsultchefen för att motivera dig? 

 Trivs du med det arbetssätt du arbetar med nu? 

 

 


