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Bemanningsbranschen är en växande bransch som präglas av en speciell trepartsrelation mellan 
konsultchef, kund och konsult. Inom denna trepartsrelation formas ett samledarskap mellan 
konsultchef och kund som tillsammans har ett delat ansvar över en eller flera konsulter. Syftet med 
denna studie är att förklara samledarskapet inom bemanningsbranschen i Jönköping. Vidare syftar 
studien till att undersöka samledarskapets konsekvenser i förhållande till relationen mellan kund 
och konsult. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som utgår från en induktiv ansats. Studiens 
datainsamling grundas i semistrukturerade intervjuer med konsultchefer som arbetar på 
bemanningsföretag i Jönköping. Bidraget är således intressant eftersom den skildrar konsultchefers 
personliga erfarenheter. Genom studien har det identifierats teman och förhållningssätt som är 
nödvändiga för ett fungerande samledarskap. Identifierade teman har genererats genom 
tematisering i form av kodningsarbete där återkommande begrepp och uppfattningar har 
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relationen med kund samt engagemang i förhållande till relationen med konsult. 
Sammanfattningsvis mynnar det ut i att konsultchefers samledarskap präglas av 
situationsanpassning och kundens dikterande villkor i relationen. Konsekvenserna av 
samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och konsult blir förtroende i förhållande till 
kund och engagemang i förhållande till konsult. 
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The staffing industry is a growing line of business characterized by a special trilateral relationship 
between the consultant manager, the client and consultant. Within this trilateral relationship a co-
leadership is formed between the consultant manager and the client whom exercise a shared 
responsibility for one or several consultants. The purpose of this study is to explain the co-
leadership in the staffing industry in Jönköping. Furthermore, this study aims to examine the 
consequences of co-leadership in terms of the relationship to the client and consultant. The thesis 
is based on a qualitative case study based on an inductive approach. The data collection of the 
study is built on the form of semi-structured interviews with consultant managers working in the 
staffing industry in Jönköping. Thus, the contribution is interesting since it portrays consultant 
managers personal experiences. The study has identified themes that are necessary for a 
functioning co-leadership. Themes have been generated through thematization in form of coding 
work where recurrent concepts and perceptions have been categorized to finally present a 
summarized result. Topics discussed include co-leadership between the consultant manager and 
the client, customized support, customization for the client, situation-based leadership, situational 
communication as well as communicated expectations. The consequences of co-leadership in 
terms of the relationship between the customer and consultant are also discussed through situation-
based division of responsibilities, trust in the relationship with the client as well as commitment in 
relationship with the consultant. In summary, consultant managers co-leadership is characterized 
by situation adaptation and the client's dictating conditions in the relationship. The consequences 
of co-leadership are trust in relation to the client and commitment in relation to the consultant. 
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1. Inledning  
Bemanningsbranschens samledarskap är något som vi personligen har bevittnat under vår tid som HR-
assistenter på två olika bemanningsföretag. Vi har observerat att konsultchefers arbetsuppgifter är 
många. Rollen inkluderar främst ett arbetsgivaransvar för konsulter, såväl som ett ansvar i att bibehålla 
en god relation till kundföretag. Detta för att bland annat säkerställa det nuvarande och framtida behovet 
av arbetskraft. Konsultchefer driver dessutom hela rekryteringsprocesser, från kravprofilstagning till 
avtalssignering. Intresset för konsultchefsrollen har således lett oss till en vilja att undersöka 
bemanningsbranschens samledarskap. 

 

1.1 Speciella begränsningar på grund av Covid-19 

Denna studie har genomförts under våren 2020 när världen drabbades av den så kallade Covid-19 krisen. 
Covid-19 är ett virus som ledde till att det globala samhället pausade. Rekommendationer från WHO 
(World Health Organisation) och de olika myndigheterna i Sverige uppmanade till att hålla ett socialt 
avstånd och undvika att träffa andra i större grupper samt under en längre period. Det ledde till att 
distansarbete rekommenderades för många anställda samt att ett antal organisationer stängde dörrarna 
till externa parter. Allt detta ledde också till en oro hos många.  

Covid-19 kontexten kan ha påverkat denna forskning på ett indirekt sätt men idag kan det vara svårt för 
oss att utvärdera detta och diskutera de indirekta konsekvenserna. Med Covid-19 kontexten som resultat 
av pandemin valde därav många av respondenternas företag att stänga sina kontor och att medarbetarna 
(konsultcheferna) då fick arbeta hemifrån. Detta medförde krav på flexibilitet och snabb 
anpassningsförmåga från vårat håll gällande studiens utformning vilket resulterade i snabb 
omprioritering av val av mötesplats (se tabell 2). Detta är således inte något vi upplevt påverka 
undersökningens kvalité, vilket vidare diskuterats under metodavsnittet. 

 
1.2 Disposition 
Uppsatsens uppbyggnad startar med ett inledande kapitel kring bemanningsbranschen i stort där dess 
framväxt, struktur och relevans beskrivs. Därefter följer en beskrivning av ledarskapsfenomenet där 
traditionellt ledarskap beskrivs i korta drag. Detta för att sedan gå över till ledarskap inom 
bemanningsbranschen. Vidare tar vi oss in på samledarskap med fokus på dess definition och ursprung. 
Definitionen av ett samledarskap leder till introduktionen av den komplexa trepartsrelationen inom 
bemanningsbranschen. Slutligen presenteras problemformulering samt syfte och frågeställningar. 

Nästkommande kapitel beskriver vald forskningsdesign där den kvalitativa fallstudien presenteras, såväl 
som vald ansatsmetod och vetenskapligt förhållningssätt. Vidare presenteras metod som inleds med en 
skrivbordsundersökning samt studiens avgränsningar. Inom detta kapitel diskuteras empirisk 
datainsamling och urvalsprocess, såväl som det representativa urvalet. Under kapitlet presenteras två 
tabeller med övergripande information kring respondenterna och intervjuerna. En av dessa tabeller 
presenterar erfarenhet av konsultchefsrollen, tidigare ledarskap och delat ledarskap och den andra 
tabellen presenterar praktiska detaljer kring intervjuernas utförande. I anknytning till dessa tabeller följer 
även information kring semistrukturerade intervjuer med beskrivning av arbetet före, under och efter 
intervjuerna. Därefter beskrivs en grundlig analysprocess med fokus på kodningsarbete och tematisering 
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samt hur denna process har genererat vårt slutgiltiga resultat. I kapitlet diskuteras studiens reliabilitet 
och validitet och avslutas med redovisning för etiska ställningstaganden.  

Resultatet utgörs av kapitel fem där en kortare inledning förklarar resultatets uppbyggnad. Vidare 
presenteras tre övergripande huvudkategorier tillsammans med tre tillhörande underkategorier. 
Resultatet presenteras objektivt och konkret utifrån den empiri som samlats då centralt för studien har 
varit att fånga konsultchefers personliga erfarenheter. 

En analys och diskussion som bygger på resultatet presenteras vidare i kapitel sex. Här diskuteras data 
i relation till teori i enlighet med den induktiva ansatsen. Då studien är baserad på två frågeställningar 
är även analysen skriven i linje med dessa. Analysens första del diskuterar konsultchefers samledarskap, 
för att sedan i nästa skede diskutera samledarskapets konsekvenser i förhållande till relationen mellan 
kund och konsult. Avsnittet följs av en avslutande reflektion som sammanfattar analysens mest 
utmärkande punkter.  

Slutsatsen är uppdelad i fyra delar där den första utgörs av en slutsats som besvarar syfte och 
frågeställningar. Vidare redogörs det för det kunskapsgap som studien uppfyller samt de teoretiska och 
praktiska bidrag som genererats. Tre förslag av vidare forskning framförs innan en avslutande 
sammanställning av de referenser och bilagor som använts för studiens genomförande. 
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2. Bakgrund 
Under följande avsnitt beskrivs bemanningsbranschen följt av ledarskapsfenomenet i tre olika nivåer: 
1) traditionellt ledarskap, 2) ledarskap inom bemanningsföretag och 3) samledarskap. Vidare beskrivs 
den komplexa trepartsrelationen som mynnar ut i en problemformulering samt framställning av studiens 
syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Bemanningsbranschen 

Enligt Academic Work (2020) växer bemanningsbranschen ständigt, detta som en följd av 
avskaffningen av arbetsförmedlingsmonopolet i Sverige 1993. Det skapade nya möjligheter för 
privata aktörer som nu fritt kunde arbeta med rekrytering och personaluthyrning. Avskaffningen av 
monopolet lade en grund för bemanningsbranschens nuvarande roll i arbetsmarknaden (Academic 
Work, 2020). Vidare menar Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) att 
bemanningsföretag fungerar som arbetsgivare åt anställda som blir uthyrda på andra företag. Att hyra 
in personal till sitt företag har blivit mycket vanligare med åren. Detta då det finns fördelar för 
företagen att öka sin flexibilitet kring arbetskraften i konjunktursvängningar då inhyrd personal är de 
som avslutas först (Allvin et al., 2020). First Serve (2020) menar att företag som är i behov av 
personal, både kort-och långsiktigt, kan vända sig till bemanningsföretag som med hjälp av en 
beskrivning från företaget tar fram en kravprofil som sedan används för rekrytering av konsulter. 
Bemanningsföretaget tar således arbetsgivaransvar för konsulten. Därefter är det främst 
konsultchefen som hanterar relationerna med både konsult och kundföretag (First Serve, 2020). Det 
är därmed bemanningsföretaget som förser kundföretaget med efterfrågade mänskliga resurser och 
kompetens i form av inhyrd personal. Den vanligaste anledningen till detta är enligt Håkansson, 
Isidorsson och Strauss-Raatsatt (2013) att kundföretag vill ersätta tillfälligt frånvarande intern 
personal. Bemanningsföretaget är dock den inhyrdas främsta arbetsgivare och måste därmed även 
förhålla sig till denna roll och arbetsgivaransvar (Håkansson et al., 2013). Ett ansvar som dock inte 
kan bortförhandlas är arbetsmiljöansvaret som är gemensamt bärande av bemanningsföretaget såväl 
som kundföretaget (Kompetensföretagen, 2020a). Vidare menar Kompetensföretagen (2020a) att 
inom detta ansvar inkluderas trakasserier, mobbning och andra sociala aspekter såväl som 
arbetsrelaterade fysiska och psykologiska aspekter.  

 
Bemanningsföretag kan fastslås som en intermediär del av arbetsmarknaden som resulterar i en 
trepartsrelation (Håkansson et al., 2013). Konstruktionen innebär inhyrd personal med anställning på 
bemanningsföretaget som utför och arbetar på tillsatta uppdrag ute hos uppdragsgivare eller kund. 
Mellan bemanningsföretag och konsult existerar en arbetsgivarrelation och mellan 
bemanningsföretag och kund skapas en affärsrelation. Vidare formas en arbetsledingsrelation mellan 
kund och konsult. Detta i sin tur gör att den inhyrda konsulten har två verksamheter eller två chefer 
att förhålla sig till (Håkansson et al., 2013). Enligt Döös och Wilhelmsson (2003) är en mycket vanlig 
definition av chefskap att officiellt vara ansvarig för strukturer representerade av arbetsgivaren. Med 
detta ansvar följer givetvis även juridiska aspekter och kravet på att följa arbetsrättsliga lagar och 
regler. Vidare kan ledare även inneha en vägledande roll som syftar till att ge stimulans för människor 
inom olika verksamheter (Döös & Wilhelmson, 2003). 
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2.2 Traditionellt ledarskap 
 
Ledarskap är ett väl omtalat fenomen som över tid har studerats och definierats på olika sätt. Det har 
studerats både kvalitativt och kvantitativt i flera olika kontext och nivåer, både individuellt, gruppvis 
och inom större organisationer (Northouse, 2016). Det började med tron om att ledare är födda med 
specifika egenskaper, personligheter och färdigheter som gör dem till ledare (Mendenhall et al., 
2012). Northouse (2016) menar dock att ledarskap är något som alla kan lära sig att utöva. Vidare 
beskriver Northouse (2016) ledarskap som en process som handlar om att en individ kan påverka och 
leda en grupp till att arbeta mot ett gemensamt mål. Det är alltså ett samspel mellan en ledande individ 
och en grupp. Denna grupp påverkas på olika nivåer beroende på den relation som finns och det 
utbyte som sker med ledaren. En huvudsaklig aspekt inom ledarskap är alltså relationen som uppstår 
mellan ledare och följare. Det är snarare denna relation som utgör grunden för hur lyckat ledarskapet 
blir, snarare än personliga egenskaper och färdigheter (Northouse, 2016). Detta menar Northouse 
(2016) vidare på att ledaren ska besitta relationsskapande förmågor för att nå högre effektivitet inom 
den grupp som denne leder. 

 
En ledare kan inte definieras av enskilda personligheter, styrkor eller svagheter, menar Drucker 
(2011). Framgångsrika ledare har genom tiderna varit introverta såväl som extroverta, adaptiva såväl 
som kontrollerande samt generösa såväl som mindre generösa (Drucker, 2011). Ett välutfört 
ledarskap är enligt Kotter (2011) en grund i organisationers framgång och utan ett fungerande 
ledarskap fallerar strukturer. Vidare menar Kotter (2011) att det starka ledarskapet bör kombineras 
med en stark ledning. Enligt Ancona, Malone, Orlikowski och Senge (2011) är förväntningarna på 
ledare i en organisation höga. Medarbetare förväntar sig att ledare ska ha förmågan att vara 
kompletta, något som ingen individ oavsett roll kan uppfylla. Förväntningarna är därmed nästan alltid 
omöjliga att nå. Med andra ord är rollen som ledare ett mycket komplext fenomen som tar tid att lära 
och som aldrig blir komplett. Som ledare krävs inte bara att kraven från externa faktorer hanteras 
utan även en stark förmåga att vara adaptiv i sitt arbete gentemot en föränderlig omgivning. Detta i 
form av att bland annat ändra värderingar, vanor och perspektiv (Heifetz & Laurie, 2011). Vidare är 
begreppet ansvar ett nyckelord för ledarskap. En bra ledare tar enligt Drucker (2011) ansvar över sin 
kommunikation, sina handlingar och beslut. 

 
2.2.1 Ledarskap inom bemanningsföretag 

Inom bemanningsföretag har ledare ett direkt ansvar över sin personal (Olofsdotter, 2006). Ansvaret 
innefattar allt från primär kontakt så som rekrytering såväl som lönediskussioner, medarbetarsamtal 
och semesterhantering. Vidare ansvarar ledaren för kontinuerlig kontakt med kundföretagen som 
personalen är uthyrd till. Utöver dessa praktiska aspekter har ledaren som uppgift att handleda, stödja 
och motivera sin personal på distans. Det praktiska ansvarstagandet över personalens arbetsuppgifter 
sker genom ledare på kundföretagen. Ledare inom bemanningsföretag har alltså ett fullkomligt 
arbetsgivaransvar för sin uthyrda personal. Däremot uteblir den fysiska tillsynen av utförda 
arbetsuppgifter. Detta skapar således färre möjligheter till att påverka personalens resultat i sitt 
arbetsutförande (Olofsdotter, 2006). Känslan av otillräcklighet är enligt Döös och Wilhelmsson 
(2003) något som ofta präglar ett chefskap. Inom ett delat ledarskap upplever chefer istället en 
reducerad känsla av otillräcklighet och ökad positivitet (Döös & Wilhelmsson, 2003).  

Döös, Backström och Wilhelmson (2003) argumenterar för att det enskilda, mer traditionella 
ledarskapet måste ersättas med en nyare form av ledarskap för att kunna tackla den komplexitet som 
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framtiden bär med sig. Något som hänt inom de senaste trettio åren är att enskilt ledarskap inte längre 
är en självklarhet för många verksamheter. Istället menar O’Toole, Galbraith och Lawler (2002) att 
en inriktning mot samledarskap har trätt fram. Som inhyrd personal har konsulten två chefer. Den 
ena chefen ansvarar över anställningen och den andra agerar operativt på företaget där konsulten 
arbetar. Enligt Kompetensföretagen (2020a) ska den inhyrda personalen vända sig till 
bemanningsföretaget vid frågor kring anställning, rättigheter och skyldigheter. Vidare menar 
Kompetensföretagen (2020a) att konsulten ska vända sig till arbetsledaren eller chefen på 
kundföretaget vid operativa frågor som rör dagliga uppgifter och rutiner. 

 

2.2.2 Samledarskap – en form av delat ledarskap 

Delat ledarskap har enligt Döös och Wilhelmsson (2003) fyra olika former som förtydligas genom 
särskiljningen av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter som är uppdelade eller gemensamma. Dessa 
är skuggledarskap, funktionellt delat ledarskap, matrisledarskap och samledarskap. Vidare beskriver 
Döös och Wilhelmsson (2003) att skuggledarskap definieras av två personer med samma uppgifter varav 
en av dessa är den som fattar slutgiltiga beslut. Funktionellt delat ledarskap betyder att ledarna har 
gemensamt ansvar för helheten men att dessa har en uppdelning av arbetsuppgifter och dylikt. 
Matrisledarskap betyder att två ledare eller chefer ansvarar för samma medarbetare men att dessa ledare 
inte har samma uppgifter. Samledarskapet syftar till en ledningsfunktion utgörande av två heltidstjänster 
som leder tillsammans. Samledarskapet i sig karaktäriseras av gemenskapen av arbetsuppgifter, ansvar 
och befogenheter (Döös & Wilhelmsson, 2003). 

Samarbetande ledarskap kan bidra till att chefer finner orken till att fortsätta i sin roll genom en delad 
börda (Döös et al., 2003). Vidare menar Döös et al. (2003) att ett delat ledarskap är ett komplext begrepp 
då ordet delat i sig är tvetydigt. Ordet kan menas till att peka på både något som är uppdelat mellan 
parter såväl som gemensamt delat mellan parter. Ett samspelt ledarskap kan resultera i att mer tid ges 
till anställda medarbetare genom att två delar på ledarskapsbördan och därmed kan få tid över till annat. 
Walker (2001) menar dock det är viktigt att de förväntningarna som finns och kommunikationen på plats 
fungerar mellan alla parterna samt att uppgifter är tydligt uppdelade 

Vidare menar Döös och Wilhelmsson (2003) att ett delat ledarskap mellan ledare eller chefer i 
verksamheter delvis uppkommit på grund av att allianser och marknader har blivit alltmer 
sammanhängande och komplexa. Denna komplexitet ställer i sin tur krav på ett ledarskap som ingen 
ensam individ kan utföra på ett adekvat sätt. O’Toole et al. (2002) påpekar även att en uppdelning av 
uppgifter bör vara tydlig i ett delat ledarskap. Såväl menar även Döös och Wilhelmsson (2003) att graden 
av vad som faktiskt är gemensamt eller uppdelat i det delade ledarskapet beror på vilken form av delat 
ledarskap som är aktuellt för situationen. Samarbete är numera ett viktigt moment i alla typer av 
arbetsrelationer för att nå framgång. Därmed kan ett delat ledarskap bidra med positiva fördelar. Ett 
delat ledarskap behöver inte automatiskt betyda fler möten och på så vis en ineffektivisering utan kan 
med rätt samarbete mynna ut i en högre effektivitet av problemlösning (Casanova, 2008). 

Inom bemanningsbranschen sker ledarskap på distans vilket Randstad (2020) menar sig ha sina 
utmaningar. Vidare finns det inom bemanningsbranschen två chefer med olika arbetsuppgifter. Något 
som Döös och Wilhelmsson (2003) pekar vidare på är den essentiella aspekten av kommunikation 
mellan ledarparter såväl som förtroende vid arbetsprocessen. En annan viktig faktor är lojaliteten mellan 
parterna såväl som generositetens roll där parter bör ta en jämlik plats. Enligt Döös och Wilhelmsson 
(2003) kan ett delat ledarskap resultera i ökat samarbete mellan ledare och bidra till att verksamheten 
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stärks i förhållande till konkurrenskraftighet och effektivitet. Vanligtvis kan ett delat ledarskap enligt 
Döös och Wilhelmsson (2003) också visa sig ge mer tid över till relationsbyggande med anställda 
medarbetare och större utsträckning av interaktion och kommunikation. Detta är något som kan anses 
vara viktigt för kvalitén i respektive verksamheter. 

Enligt Döös et al. (2003) upplever många viss skepsis och negativitet gentemot ett delat ansvar eller 
delat ledarskap då denna roll hör ihop med en viss status. Denna status innebär högre rankning och 
är inte något som många vill dela med sig av (Döös et al., 2003). Denna skepsis grundar sig i att det 
vanligen inte anses vara möjligt att dela likställt på ett chefskap (Döös & Wilhelmsson, 2003). Enligt 
Pearce och Manz (2004) är medbestämmande ett centralt begrepp för ett fungerande delat ledarskap. 
 
Ur ett medarbetarperspektiv kan delat ledarskap ha positiva effekter på gruppdynamiken och 
effektiviteten (Miles & Kivlighan, 2010). Detta gör då att ledare inkluderade i ett samledarskap kan 
dela med sig av sina tankar kring grupper och individer och därmed utöva ett ledarskap av högre 
effektivitetsgrad (Miles & Kivlighan, 2010).  

 

2.3 Den komplexa trepartsrelationen 

Bergström (2003) presenterar modellen contingent employment som beskriver den trepartsrelation 
som infinner sig i bemanningsbranschen. Denna relation innefattar intermediary (uppdragstagare), 
user (kund) och employee (arbetstagare). Uppdragstagaren kan definieras som ett bemanningsföretag 
vars avsikt är att finna personal åt företag. Kunden definieras som den part som använder sig av 
bemanningstjänsten. Denna part köper tjänster av bemanningsföretag som sedan förser dem med 
personal. Även fast tillsyn över personal sker genom kunden, är det inte denne som bär 
arbetsgivaransvaret. Istället är det bemanningsföretaget som bär detta ansvar. Praktiskt sätt innebär 
det att konsultchefen bär det huvudsakliga ansvaret, trots att denne inte befinner sig på den fysiska 
arbetsplatsen (Bergström, 2003). 

 
Bergströms modell presenterar en komplex relation där arbetstagaren eller konsulten praktiskt sätt 
har två chefer att förhålla sig till. Den ena är den officiella arbetsgivaren som leder på distans och 
den andra är kunden, som för arbetstagaren kan uppfattas som chef då denne befinner sig på 
arbetsplatsen och är den som följer upp arbetet (Bergström, 2003). Detta resulterar således i ett 
samledarskap som Döös et al. (2003) beskriver som en form av ledarskap där två ledare delar på en 
ledarskapsbörda eller ansvar över olika delar inom organisationen (Döös et al., 2003). I kontexten av 
bemanningsbranschen handlar samledarskapet främst om ansvarsfördelning gällande konsulter. 

 

2.4 Problemformulering 
Utifrån bakgrunden tydliggörs trepartsrelationen som uppstår i bemanningsbranschen. 
Samledarskapet uppstår i relationen mellan konsultchef och kund då dessa funktioner tillsammans 
leder konsulter i sin anställning. Tidigare forskning har studerat medarbetarens perspektiv på 
konsultchefers ledarskap samt förklarat konsultchefers generella ledarskap. Vi saknar en studie som 
förklarar samledarskapet hos konsultchefer såväl som en beskrivning av konsekvenserna av 
samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och konsult. Kunskapsgapet har identifierats 
genom våra egna upplevelser av samledarskapet i bemanningsbranschen i kombination med bristen 
av information kring ämnet i tidigare forskning, vilket bidragit till en problematisering. Det är en 
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problematik som vi avser att förklara och beskriva genom ett hermeneutiskt förhållningssätt som 
möjliggör att vi på ett djupgående sätt kan analysera och skapa förståelse för insamlade data. Detta 
genom konsultchefers egna berättelser av personliga erfarenheter av samledarskapet inom 
bemanningsbranschen i Jönköping. Bryman och Bell (2017) pekar på att det inom det tolkande 
synsättet är viktigt att fokusera på respondenternas egna beskrivningar, vilket stödjer studiens valda 
förhållningssätt.  

 

2.5 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att förklara konsultchefers samledarskap inom bemanningsbranschen i 
Jönköping och beskriva de konsekvenser som följer. För att besvara syftet utvecklas två 
forskningsfrågor. 
  

1. Hur ser konsultchefers samledarskap ut inom bemanningsbranschen i Jönköping? 

2. Vilka är konsekvenserna av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och 
konsult? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

3. Forskningsdesign 
 
Utifrån syftet att förklara konsultchefers samledarskap och beskriva konsekvenserna av samledarskapet 
i förhållande till relationen mellan kund och konsult, används kvalitativa insamlingsmetoder. Avsnittet 
behandlar valet av fallstudie, forskningsansats samt vetenskapligt förhållningssätt.  
 
3.1 En kvalitativ fallstudie 
För att besvara forskningsfrågorna har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie. Bryman och Bell (2017) 
menar att en kvalitativ insamlingsmetod utgår från ord och inte siffror, vilket är relevant för syftet då 
målet är att analysera och tolka konsultchefers personliga erfarenheter kring det samledarskap som råder. 
Bryman och Bell (2017) redovisar för fyra traditioner inom kvalitativ forskning där emotionalism är en 
av de traditioner som vi valt att fokusera på. Emotionalism präglas av en eftersträvan för förståelse av 
den sociala verkligheten och är särskilt relevant för studien då traditionen fokuserar på subjektivitet och 
inre upplevelser och erfarenheter (Bryman & Bell, 2017). Detta görs genom kommunikation med 
respondenterna vars berättelser utgör underlaget för insamlade data. Respondenternas berättelser i 
kombination med ett tolkande synsätt möjliggör en djupare analys. Valet stärks av Bryman och Bell 
(2017) som menar att ett tolkande förhållningssätt är bäst lämpat för kvalitativa studier som har som 
syfte att analysera och tolka människors sociala verklighet. 

 
Enligt Bryman och Bell (2017) bidrar en fallstudie till djupare kunskap vilket går i enlighet med vårt 
syfte att förklara konsultchefers samledarskap. Valet av fall, det vill säga bemanningsföretag i Jönköping 
grundar sig till stor del i kontorens storlek. De valda kontoren har alla under 20 anställda, vilket gör att 
de är mindre än i större städer där anställda är betydligt fler. Detta resulterar i att de valda företagen ofta 
har ett fåtal opererande konsultchefer, vilket ställer högre krav på den enskilde konsultchefen, samtidigt 
som det leder till ett större ansvar. Detta är något som vi personligen har observerat under vår tid som 
HR-assistenter på två mindre bemanningsföretag i Jönköping. Detta har således väckt ett intresse i att 
närmare studera konsultchefernas roll i samledarskapet och konsekvenserna av detta i förhållande till 
relationen mellan kund och konsult.  

 

3.2 Induktiv ansatsmetod 
Vid kvalitativ forskning kan en induktiv, deduktiv eller abduktiv ansats användas (Bryman & Bell, 
2017). Enligt Bryman och Bell (2017) utgår forskaren vid en induktiv ansats från observationer och 
insamlad empiri för att sedan kunna stödja och koppla samman dessa med hjälp av teori. Eftersom denna 
studie ämnar till att förutsättningslöst förklara samledarskap hos konsultchefer är en induktiv ansats 
lämplig. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att en induktiv ansats är fördelaktigt vid studier där 
forskaren initialt inte har någon aning av vad studiens utfall blir. Därför blir den induktiva ansatsen 
relevant för att undersöka konsekvenserna av ett samledarskap i förhållande till relationen mellan kund 
och konsult eftersom konsekvenserna är okända. Vid utformandet av denna studie är det således centralt 
att låta empirin tala till oss och det finns därför ingen önskan att på något sätt styra data genom att 
begränsa oss till hypoteser. Vårt mål är att samla data för att sedan finna teman som kan besvara syfte 
och frågeställningar. Detta för att säkerställa att konsultchefernas erfarenheter träder fram i största 
möjliga utsträckning. Utifrån den framtagna empirin som grundas i respondenternas personliga 
erfarenheter ska begrepp, teman och slutsatser genereras och vidare anknytas till teorier. 
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3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Studien utgår från ett hermeneutiskt förhållningsätt av den data som samlats. För att se till en 
epistemologisk ståndpunkt kommer intervjutekniken att beaktas och därför kommer respondenterna 
att ta mest plats under intervjuerna. Vi som intervjuare kommer istället spenderat mycket tid i att 
lyssna och endast ställa nödvändiga frågor. Detta i enlighet med Brinkmann och Kvale (2014) som 
understryker nödvändigheten i att hålla en öppen kommunikation för att låta respondenten ta plats i 
samtalet. Kunskapen skall inte konstrueras utan samlas för att sedan vara objekt för hermeneutik som 
grundar sig i intepretativism. Studien skall utföras utifrån ett hermeneutiskt förhållningsätt som enligt 
Bryman och Bell (2017) strävar efter förståelse av människors beteende. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt bidrar till att vi i denna studie kan utforska resultatet på ett fritt sätt där vi kan ta 
hänsyn till att alla respondenter bär på olika erfarenheter. Vi kommer att samla olika infallsvinklar 
av respondenterna och deras naturliga arbetsmiljö och utgår således från deras verklighet. 
 
Vidare har vi valt att utgå från fenomenologi vid utförandet av vår studie. Bryman och Bell (2017) 
beskriver fenomenologin som en inriktning inom filosofi med fokus på individens framställning av 
sin egen värld. Viktigt inom fenomenologin är att filosofen, eller i detta fall forskaren inte delar sina 
förutfattade meningar när hen försöker förstå någon annans värld (Bryman & Bell, 2017). Det innebär 
att vi med hjälp av fenomenologin får möjligheten att få en uppfattning av människors tankar och 
idéer, vilket i denna studie utgörs av konsultchefer på bemanningsföretag stationerade i Jönköping. 
Genom att intervjua konsultchefer med frågor kring deras personliga erfarenheter av sin arbetsroll, 
kan vi ta del av deras upplevelse av samledarskap, vilket är avsett att förklaras i denna studie. 
Fenomenologin går i linje med den induktiva ansatsen eftersom studien ämnar till att 
förutsättningslöst undersöka konsultchefers samledarskap och dess konsekvenser i förhållande till 
relationen mellan kund och konsult. Fenomenologin stärker således ansatsen då inga förutfattade 
meningar delas under den kvalitativa insamlingsmetoden.  
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4. Metod 
Detta avsnitt redogör för studiens skrivbordsundersökning och avgränsningar. Vidare presenteras en 
empirisk datainsamling med beskrivning av urvalsprocess. Studiens tillvägagångssätt beskrivs såväl 
som samtliga steg i processen, från insamling av data samt kodning och tematisering, till studiens 
reliabilitet och validitet. Slutligen redogörs det för studiens etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Skrivbordsundersökning 
Studien startade med ett intresse för bemanningsbranschen och det samledarskap som råder mellan 
konsultchef och kund. Observationen av samledarskapet har kommit från vårt eget arbete som HR-
assistenter inom två bemanningsföretag i Jönköping. I arbetet som HR-assistenter med bland annat 
en stöttande funktion mot konsultchefer identifierades ett forskningsämne. Det identifierade 
forskningsämnet ledde oss till en övergripande sökning av bemanningsbranschens samledarskap där 
vi bildade en uppfattning kring den tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Utifrån detta intresse 
skapade vi en rad olika sökord i form av: konsultchef, delat ledarskap, ledarskap, samledarskap, 
bemanningsbranschen som användes i olika databaser. De databaser vi utgick från var Primo och 
Google Scholar där vi genom filtret ”peer-reviewed” hämtade bakgrundsinformation. Genom dessa 
sökningar identifierade vi ett forskningsgap som var konsultchefers samledarskap och de 
konsekvenser som följer i förhållande till relationen mellan kund och konsult. Vidare skapades ett 
första utkast av inledande bakgrund som vi i samråd med handledare förbättrade och utvecklade till 
en problemformulering. Vi konkretiserade vårt syfte och skapade två tillhörande frågeställningar. 
Samtidigt konstaterade vi även att den induktiva ansatsen ansågs vara mest lämplig för att uppfylla 
studiens syfte. Som en följd av studiens syfte valdes även en kvalitativ insamlingsmetod då målet var 
att fånga konsultchefers erfarenheter i ord och inte siffror. Valet av fall blev konsultchefers 
samledarskap vilket resulterade i en induktiv och kvalitativ fallstudie. 

 
Avgränsningar  
Enligt Ryen (2004) är det en omdömesfråga gällande storleken av ett kvalitativt urval. Studien 
avgränsar sig inom Jönköping såväl som till fem bemanningsföretag med olika fokus gällande 
målgrupp. Traditionellt sätt bygger kvalitativa undersökningar på ett fåtal intervjuer och respondenter 
för att kunna nå ett djupdykande (Ryen, 2004). För denna studie valde vi att intervjua sju 
respondenter som tillfredsställde behovet av empiriskt material. Det var efter dessa intervjuer som vi 
ansåg att inga nya teman skulle uppkomma då respondenterna var upprepande gällande nyckelord 
och övergripande teman. 

 

4.2 Empirisk datainsamling och urvalsprocess 

Syftet med studien var att förklara konsultchefers samledarskap och de konsekvenser som följer. 
Detta med utgångspunkt från fem bemanningsföretag i Jönköping. För att få en djupare inblick valde 
vi att intervjua sju konsultchefer från dessa bemanningsföretag i Jönköping. Under urvalsprocessen 
arbetade vi utifrån ett icke-slumpmässigt urval, även kallat för bekvämlighetsurval (Blomqvist, 
Hallin & Lindell, 2018). Det icke-slumpmässiga urvalet grundade sig i att vi har haft tidigare kontakt 
med ett antal av de valda företagen samt i att de är stationerade i staden där studien har utförts, vilket 
var tidseffektivt och relevant för studiens tidsspann. Det icke-slumpmässiga urvalet har dock haft 
strategisk baktanke i form av att de valda respondenterna haft betydelsefull och relevant erfarenhet 
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av konsultchefsrollen i olika stora mån. I och med att vi haft tidigare kontakt med flera av de valda 
bemanningsföretagen valde vi att till en början skicka ut förfrågningar och boka in intervjuer med 
dessa företag. Missivbrev skickades ut till konsultcheferna via mail som vi fann i företagens 
hemsidor, se bilaga 2. Det resulterade i tre inbokade intervjuer. Vi skickade även ut missivbrev till 
andra bemanningsföretag med vilka vi inte haft tidigare kontakt med och det visade sig att intresset 
för att delta i studien var stort. Medan vi började hålla de tre inbokade intervjuerna fick vi successivt 
svar från de andra företagen och bokade därefter in ytterligare fyra intervjuer. Efter den femte 
intervjun började vi uppleva en empirisk mättnad, vilket innebär att respondenternas svar började 
likna varandra. Det var ingen ny information som uppkom under intervjuerna och respondenterna 
svarade ofta i enlighet till varandra. Vi började då att tacka nej till andra konsultchefer som erbjöd 
sig att vara med i studien med motiveringen att intresset var stort och att tiden började rinna ut. Vi 
bad dock om att få återkomma om avbokning av andra respondenter skulle ske. Slutligen fullföljde 
vi de sju inbokade intervjuerna och det var i detta skede som vi ansåg oss vara färdiga med 
insamlingen av data.  

 
Representativt urval 

Enligt Kompetensföretagen (2020b) går att i samlad rapport från föregående år 2019 se till de största 
bemanningsföretagen i Sverige enligt total omsättning och marknadsandelar. Där placeras de valda 
bemanningsföretagen som intervjuats inom topp 12 nationellt. Företagen är således stora men har 
alla mindre kontor i Jönköping och således mindre antal aktivt arbetande konsultchefer. Det urval 
som därav gjorts har i förhållande till storlek varit representativt såväl som att alla respondenter haft 
olika mycket erfarenhet av rollen som konsultchef. I och med att alla respondenter tillhör de större 
bemanningsföretagen på nationell nivå kan även slutsats dras att det är företag som är vana vid att ha 
anställda i samledarskap (vana av konsultchefsroller). 

 
Vidare har vi arbetat utifrån ett kriteriestyrt urval som innebär att de enheter eller individer som 
uppfyller studiens kriterium kan vara potentiella respondenter (Bryman & Bell, 2017). Kriteriet för 
denna studie var konsultchefer på bemanningsföretag. Fortsättningsvis värt att nämna är den 
omfattning till vilken konsultchefernas erfarenhet har av betydelse för kvaliteten av insamlad empiri. 
Konsultcheferna har arbetat i den aktuella rollen olika länge. Längden skiljer sig från en månad till 
tre års erfarenhet. Vidare är konsultchefsrollen generellt sätt en ganska junior roll. Detta är vår 
personliga uppfattning som även grundar sig i att vi som studenter själva har varit verksamma inom 
branschen. För detaljerad information kring respondenters tidigare erfarenhet, se tabell 1. För att 
säkerställa respondenternas anonymitet är samtliga namn fiktiva.  

 

Tabell 1: Information om respondenternas erfarenheter 
Respondenter  Erfarenhet av 

konsultchefsrollen  
Erfarenhet av 
ledarskap innan 
konsultchefsrollen  

Erfarenhet av delat 
ledarskap innan 
konsultchefsrollen 

Alice  1 år  Ja Nej 

Anna 6 månader Ja Nej 

Clara 2,5 år  Nej Nej 

Malin 3 år Nej Nej 
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Marcus 3 år Ja Nej 

Alex 1 år  Nej  Nej 

Petra 1 månad Nej Nej  

Tabell 1: Information om respondenternas erfarenheter (Ingman & Kelmendi, 2020). 

 
Gällande respondenternas tidigare erfarenhet av ledarskap är erfarenheterna blandade vilket har givit 
oss olika perspektiv av hur respondenterna upplever samledarskapet i konsultchefsrollen. Således har 
ingen av respondenterna någon officiell tidigare erfarenhet av ett delat ledarskap eller samledarskap 
vilket går att tolka som att detta är något som de fått bilda sin egen uppfattning om. Med detta sagt har 
deras upplevelse av samledarskap formats av personliga uppfattningar. 

 
Tidigare har nämnts att alla respondenter varit relativt nya i rollen men enligt vår personliga uppfattning 
har några av respondenterna stor erfarenhet av samledarskapet som konsultchef (respondenter med uppåt 
3 års erfarenhet av rollen) då dessa haft sin roll länge och pratat om sig själva som seniora konsultchefer. 
Dessutom har flertalet av respondenterna haft tidigare roller inom företagen där de agerat assisterande 
till konsultchefsrollen vilket gör att de redan i tidigare skede har fått erfarenhet av det samledarskap som 
präglar konsultchefsrollen. Ett exempel på detta är Petra som under studiens genomförande endast haft 
sin roll i en månad men som innan dess arbetat assisterande i konsultchefsrollen i flera år. Detta är 
ingenting som vi väljer att inkludera i själva studien då dess syfte är att förklara samledarskapet hos 
konsultchefer. Det kan dock vara värt att nämna för det representativa urvalets skull. 

 

4.3 Semistrukturerade intervjuer 
Vid utförandet av intervjuerna valde vi att utgå från semistrukturerade intervjuer eftersom det 
möjliggjorde en friare struktur med fokus på att uppnå ett så naturligt samtal som möjligt. Blomqvist 
et al. (2018) menar att den semistrukturerade intervjun är utformad kring ett antal teman och med en 
mindre detaljerad intervjuguide. Detta för att intervjun ska flyta på genom att kunna ställa frågor i en 
ordning som passar för den specifika respondenten. Vidare har vi under intervjuerna kombinerat 
inledande, tolkande och utforskande frågor för att tillåta respondenterna att ge så uttömmande svar 
som möjligt. Utöver detta har vi även använt oss av tystnad för att låta respondenten reflektera kring 
sina åsikter och svar, vilket Blomqvist et al. (2018) anser vara ett bra medel under intervjuer. 

 

Intervjuerna utformades på ett semistrukturerat sätt genom att respondenterna först fick frågan kring 
deras roll, deras arbetsuppgifter samt deras erfarenhet av både rollen som ledare men även ledarskap 
generellt. Därefter fastställdes vilken typ av bemanning de arbetade med och deras ansvar såväl som 
vad som inkluderades. Vidare gjordes en djupdykning inom ämnena ledarskap, delat 
ledarskap/samledarskap samt respondenternas upplevelser och erfarenheter kring dessa. Följdfrågor 
ställdes vid svar där vi upplevde att ett djupdykande var fördelaktigt. Intervjuerna avslutades sedan 
med en dialog kring respondenternas upplevelser kring samledarskapets betydelse för framtiden. 

 
De frågor som ställdes till respektive konsultchef utefter den semistrukturerade mall vi skapat 
redovisas i bilaga 1. Dessa frågor skapades med tanken om att uppmuntra till öppen konversation så 
att respondenterna fritt kunde berätta kring sina egna erfarenheter. Följdfrågor ställdes under 
intervjuns gång för att kunna göra ett djupdyk inom teman som var starkt korrelerade med vårt syfte 
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och frågeställningar. Om konsultchefen berättade om exempel på när samledarskapet med kunden 
varit väldigt tydligt ställde vi följdfrågor i form av ”vad hände då?”, ”hur agerade du då?” och ”vad 
blev konsekvensen av detta?”. Detta gjorde vi för att fånga varje aspekt i erfarenheten som vi fick ta 
del av. 

 
Tid, medel för kommunikation och val av plats 

Det var viktigt att uppnå ett visst antal respondenter och eftersom vår urvalsgrupp utgjordes av 
konsultchefer på bemanningsföretag kunde det bli svårt för dem att finna tiden för att delta i en 
intervju. Vi var även medvetna om att platsen skulle vara väl genomtänkt med en extra tanke på 
potentiella störningsmoment, vilket resulterade i att vi först valde konsultchefernas egna arbetsplatser 
som en plats för våra intervjuer. Det var det mest passande valet då det var enklare för 
konsultcheferna att finna tid för att delta i intervjun men även för att det blev en naturlig plats för 
dem. Vidare var det passande att använda bemanningsföretagens kontor då samtliga har särskilda 
intervjurum som används för rekrytering av konsulter. På grund av den rådande situationen med 
Covid-19 som beskrivs i inledningen resulterade det i att vissa krav på flexibilitet uppstod från både 
respondenternas och vår sida. Därför har ett antal intervjuer utförts via telefon samt via Skype 
Business. Uppdelningen av valda mötesplatser och medel för kommunikation såväl som tidsåtgång 
och datum redovisas tillsammans i tabell 2. 

 

Tabell 2: Information om intervjuernas utförande, tidsåtgång och mötesplats (Ingman & Kelmendi, 2020). 

 
Vid bokning av intervjuer var det viktigt att vara flexibla och anpassningsbara gentemot respondenterna. 
Vi var dock måna om att inte genomföra för många intervjuer på en och samma dag då vi ville undvika 
stressmoment. För att hålla en rimlig arbetsbelastning valde vi att utföra max två intervjuer om dagen 
vilket resulterade i att samtliga intervjuer genomfördes under två veckor. Detta bidrog till en effektiv 
insamling av data där vi kunde hålla oss insatta i de diskuterade ämnena som uppstod mellan respektive 
intervju. 

 
Varje intervju har genomsnittligen varat i ca 30 minuter vilket var den tiden som, beroende på 
respondent, behövdes för att gå igenom de teman som lades fram samt för att hinna göra djupdykningar 
i de svar som gavs med korrelation till studiens undersökningssyfte. Alla intervjuer höll sin tidsgräns 
som vi avsatt på en timme. Detta har att göra med att vi var noga med att avsätta mer tid än vad vi 
beräknat att intervjuerna skulle ta för att undvika onödiga moment av stress. Flertalet intervjuer höll sig 

Tabell 2: Information om utförda intervjuer  
Respondenter  Datum  Tid Val av mötesplats 

Alice 18 mars 2020 31:03 Telefon 

Anna 19 mars 2020 26:06 Telefon  

Clara 20 mars 2020 27:13 Respondentens kontor  

Malin 23 mars 2020 25:47 Respondentens kontor  

Marcus 23 mars 2020 32:59 Respondentens kontor  

Alex 25 mars 2020 49:23 Skype Business  

Petra 26 mars 2020 35:18 Skype Business 
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under 30 minuter vilket till stor del hade att göra med att dessa respondenter hade svårare för sig att 
berätta om konkreta exempel. Två av respondenterna på de kortare intervjuerna upplevde inte riktigt att 
det fanns jättestora konsekvenser i ett samledarskap på direkta frågor utan fick istället tänka efter en 
stund för att kunna berätta om upplevda konsekvenser. Detta förklarade båda respondenterna med att de 
inte tidigare reflekterat över frågan och de konsekvenser som samledarskapet faktiskt bar med sig. Även 
dessa respondenter berättade att på grund av bristen av egen reflektion hade de även svårare att bidra 
med exempel. De respondenter med intervjuer som varade i längre än 30 minuter hade betydligt fler 
exempel att bidra med. De var särskilt öppna i sina svar och hade lätt för att prata om olika erfarenheter 
och ledde automatiskt in sig själva i nya och intressanta följdfrågor. 

 
Mötesplatsernas betydelse för undersökningens kvalité bedöms som väldigt hög. Bryman och Bell 
(2017) argumenterar för betydelsen av att genomföra intervjuer på plats i respondentens hemmiljö, det 
vill säga på sin arbetsplats för att säkerställa hög reliabilitet. Dock genomfördes de intervjuer som fick 
ombokas till andra mötesplatser på sådant vis att reliabiliteten inte prövades. Respondenterna satt 
antingen på sitt kontor trots allt (men inte fick ta emot några former av fysiska besök enligt företagets 
policy till följd av Covid-19) och genomförde intervju genom verktyget Skype Business eller telefon. 
Vid två fall satt respondenterna i trygg hemmiljö eftersom företagskontoren var fullständigt stängda. 
Med detta i baktanke kan det argumenteras för god kvalité i undersökningens material trots en snabb 
omprioritering av mötesplats. 
 
Före  

Vid planeringen av vår semistrukturerade intervjuguide ställde vi en tidsgräns för hur långa intervjuerna 
skulle vara. Vi ansåg att det skulle behövas mellan 30–60 minuter för att utföra intervjun på ett korrekt 
sätt och för att respondenterna skulle få allting sagt. Detta med reservation för eventuella avvikelser som 
kunde uppstå beroende på respondentens bekvämlighet med att svara på frågorna men även på mängden 
av åsikter. För att säkerställa att denna tidsgräns var tillräcklig gick vi igenom frågorna och tänkte över 
längden på möjliga svar såväl som möjliga scenarion där intervjuerna hade kunnat ta längre tid. Vi 
bestämde oss för att vid bokningen av intervjuerna be konsultcheferna avsätta 60 minuter utan att 
förvarna för att intervjuerna möjligen skulle ta mindre tid än så. Vi bad även konsultcheferna att avsätta 
denna tid för att ha tid att gå igenom alla ämnen utan att uppleva någon form av stress. 

 

Under 

Under intervjuerna delade vi upp arbetet på ett sätt där den ena parten hade hand om intervjun och ställde 
frågorna och den andra parten förde anteckningar. Blomqvist et al. (2018) menar att det är viktigt att 
inte bara förlita sig på inspelning. Därför utgjorde anteckningar och dokumentation av intervjuer en stor 
del av insamlingen av data. Detta arbetssätt var hjälpsamt för analysprocessen som diskuteras i avsnitt 
4.4. Inspelningen av intervjuerna gjordes genom att spela in på två datorer för att säkerställa att det blev 
bra ljudkvalité och också för att säkerställa att inget material gick förlorat. 

 
Som redovisat i bilaga 1 startade vi intervjuerna med att presentera oss själva och ämnet. Detta för att 
vidhålla etiska ställningstaganden och ännu en gång påminna respondenten om studiens syfte och 
frågornas innehåll för att minimera stressmoment. Vidare bad vi respondenten att berätta om sin roll på 
arbetsplatsen, erfarenhet av konsultchefsrollen samt övergripande kring ansvaren inom rollen. Detta för 
att öppna upp för en friare konversation samt kommande teman i form av ledarskap, samledarskap och 
relationen till kund och konsult. Under utförandet av intervjuerna ställde vi följdfrågor som var relevanta 
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för vårt syfte. Vi var måna om att försöka fånga så mycket av deras erfarenheter som möjligt. Därför 
försökte vi ställa följdfrågor gällande diverse situationer som de har hamnat i under sin roll som 
konsultchef samt hur de hanterades. 
 
Efter 

Efter intervjuerna förde vi anteckningar baserade på våra upplevelser av hur det gick, vad som kunde 
förbättras till nästa intervju samt andra tankar som uppstod. Även detta gjordes för att vi inte skulle gå 
miste om viktig information. Arbetet efter intervjuerna var en fortsättning av tydligare dokumentationer 
och organisering av data. Vi var noggranna med att säkerställa att all information kring respondenterna 
stämde och att vi antecknade datum och plats för att kunna gå tillbaka till anteckningarna vid ett senare 
skede. Organiseringen var viktig för vårt arbete och vidare analyser samt kodning av data. Samtliga 
intervjuanteckningar och transkriberingar samlades i en särskild mapp för att underlätta inför 
kodningsarbetet. 

 

4.4 Analysprocess 

Analysprocessen startade genom transkriberingar av samtliga intervjuer. Dessa transkriberingar gjordes 
inte ordagrant utan lyfte istället fram det essentiella som gav grund för det hermeneutiska 
förhållningssättet och lät teman växa fram (Blomqvist et al., 2018). Den data som inte ansågs essentiell 
utgjordes av information som gick utanför studiens syfte. Detta i form av icke-relevant information som 
gick utanför studiens huvudsakliga innehåll och riktning. Det är dock värt att framhäva noggrannheten 
och grundligheten i transkriberingarna för att säkerställa god kvalité i den empiri som samlats under 
intervjuerna. 

 
Tematisering och mindmaps 

Efter transkriberingsarbetet följde tematiseringen där vi arbetade strukturerat med nyckelord, 
gemensamma nämnare och upplyftningen av teman som förekom under samtliga intervjuer, se bilaga 2. 
Denna tematisering och hantering av nyckelord gjordes genom färgkodning för att sedan sammanställas 
under kategorierna: 1) svårigheter och utmaningar, 2) kundperspektiv, 3) konsultperspektiv, 4) 
handlingar och 5) exempel av förekommande och upprepande fall inom konsultchefers samledarskap. 
Inom dessa kategorier förde vi in de nyckelord, exempel, erfarenheter och teman som förekommit och 
sorterade dessa utefter vår egen tolkning och där vi ansåg att de hörde hemma. Detta i linje med det 
hermeneutiska förhållningsättet. Exempelvis lades svårigheter och utmaningar inom konsultchefsrollen 
under kategorin 1) svårigheter och utmaningar medan svårigheter i relationen med kund gick under 
kategorin 2) kundperspektiv, se bilaga 2. Denna tematisering hjälpte oss att lyfta fram och skapa större 
förståelse för samledarskapet inom bemanningsbranschen i Jönköping samt de konsekvenser som följer 
i förhållande till relationen mellan kund och konsult. För att underlätta analysprocessen har vi arbetat 
med mindmaps utifrån de valda kategorierna. Där lyfte vi fram påståenden och ofta förekommande 
begrepp för att få en visuell bild av respondenternas svar och således få en tydligare bild av vad som 
utgjorde resultatet. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet  
För att kunna göra en bedömning kring studiens kvalité används begreppen validitet och reliabilitet. 
Enligt Bryman och Bell (2017) betyder validitet av empiri till i vilken utsträckning som någonting mäter 
det som avser att mätas och kan därmed sammanfattas som studiens relevans. Reliabiliteten syftar istället 
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till tillförlitligheten av insamlade data (Bryman & Bell, 2017). Vidare menar Bryman och Bell (2017) 
att hög reliabilitet inte avsiktligt ger hög validitet men att hög validitet ger hög reliabilitet. 

 
Denna studie avser att förklara samledarskapet inom bemanningsbranschen i Jönköping samt 
konsekvenserna av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och konsult. Detta genom 
kvalitativt genomförda semistrukturerade intervjuer och utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Således är det enligt Bryman och Bell (2017) lägre nivå av validitet och reliabilitet inom kvalitativ 
forskning med hermeneutiskt förhållningssätt. För utförandet av denna studie har tolkningsperspektivet 
varit nödvändigt och relevant eftersom studien syftar till att undersöka personliga erfarenheter hos 
konsultchefer. Dock menar Bryman och Bell (2017) att kvalitativ forskning med ett tolkande perspektiv 
fortfarande kan inneha hög validitet och reliabilitet. För att öka studiens reliabilitet och validitet var vi 
noggranna med att skapa god relation till respondenterna och få dessa att känna sig bekväma inför 
intervjun genom att ordentligt presentera oss och studien såväl som öppna upp för fri kommunikation. 
Detta för att vi skulle få bekväma och uppriktiga svar av respondenterna under intervjuerna vilket vi 
anser oss ha fått. Under intervjuerna var vi objektiva och neutrala för att inte på något sätt påverka 
respondenternas svar och därmed säkerställde hög trovärdighet. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden  

Under datainsamlingen säkerställdes att vi förhöll oss till de etiska kodexar som existerar. Kodexarna 
utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att samtliga respondenter blir informerade om forskningens syfte 
(Blomqvist et al., 2018). Enligt Brinkmann och Kvale (2014) kan dessa krav täckas genom ordentlig 
förberedelse vilket har gjorts i form av informering i största form till deltagande konsultchefer. 
Deltagarna blev informerade om studiens syfte i samband med den första kontakten där vi frågade om 
de skulle vilja delta i vår studie. I samband med att respondenterna accepterade att vara en del av vår 
studie uppfylldes även samtyckeskravet. Det innebär att de självmant och medvetet valde att ta del av 
studien. Inför valda intervjutillfällen har deltagande fått information kring teman som ska beröras under 
intervjun, kring den konfidentialitet dessa är garanterad samt tänkta användningen av det empiriska 
materialet. Detta hänger ihop med nyttjandekravet. För den praktiska delen av intervjun var det sedan 
viktigt att se till att respondenterna inte utsattes för stress eller andra negativa känslor. Detta för att 
säkerställa studiens trovärdighet. Utskrift av materialet under handläggning hanterades med säkerhet för 
att kunna garantera konfidentialitet (Brinkmann & Kvale, 2014). Under resultat har samtliga 
respondenter fått fiktiva namn för att garantera anonymitet. 
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5. Resultat  
Nedan presenteras studiens resultat genom tre huvudteman och tre tillhörande underkategorier. 
Kategorierna utgörs av övergripande teman som gestaltat sig under vår kvalitativa undersökning. All 
data sammanställs i sammanfattad form såväl som i relevans för syfte och frågeställningar. Använda 
citat är direkt hämtade från intervjuerna och är således inte språkligt omarbetade. Detta för att 
säkerställa känslan och uppriktigheten i uttalandena. 

 

5.1 Konsultchefers roll 
Majoriteten av respondenterna beskriver sig själva som relativt nya i konsultchefsrollen. En större del 
av respondenterna har intagit rollen som konsultchef direkt efter en relevant examen på högskola eller 
universitet och vissa har tidigare arbetat stöttande mot rollen. Inom konsultchefsrollen inkluderas 
diverse områden men under intervjuerna urskiljer sig tre särskilda ansvarsområden vilka utgörs av 
följande: 
 

1. Rekryteringsprocessen  

2. Ansvaret över befintliga konsulter  

3. Agera hjälpande gentemot kund 

 
Ingen av respondenterna har tidigare erfarenhet av en officiell konsultchefsroll och har således inte heller 
någon tidigare erfarenhet av ett delat ledarskap. Erfarenheterna kring ledarskap generellt varierar där 
många av respondenterna inte har en tidigare erfarenhet förutom de teoretiska erfarenheterna de 
förvärvat under en högre utbildningsinsats. Strax under hälften av respondenterna har dock en tidigare 
form av ledarskapserfarenhet vilket kan variera och omfatta roller så som gruppledare, tränare inom 
idrott och sport eller arbetsledare. Dessa respondenter blev vidare tillfrågade om de upplever en skillnad 
mellan det tidigare ledarskapet de utövat och de ledarskapet de befinner sig inom. Majoriteten svarar att 
det finns skillnader mellan enkelt respektive delat ledarskap. I första skede beskriver respondenterna sin 
roll som en “allt-i-allo-funktion” inom verksamheten och som ledare där de arbetar med samtliga delar 
av rekryteringsprocessen men även agerar kontaktperson för sina konsulter. Det tredje ansvaret är 
gentemot både befintliga och framtida kunder då en del av respondenterna även innehar en säljande roll. 

 

Under sammanställningen av data var det tydligt att det fanns tre återkommande teman som samtliga 
respondenter framförde. Dessa teman var karaktäriserande för deras roll som konsultchef och innefattar 
distansledarskap, samledarskap med kund samt situationsanpassat ledarskap. Genom dessa tre 
huvudteman genererades tre tillhörande underkategorier i form av kommunikation och tydlighet, 
transparens samt stöttande roll, se figur 1. 
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5.2 Distansledarskap 

Bemanningsföretaget är konsultens främsta arbetsgivare och måste således agera sådan. Konsultchefer 
måste förutom anpassningen till kunden ta hänsyn till dennes vilja och önskningar. Detta blir vad som 
enligt flertalet respondenter uttrycks som en klurig sits för konsultchefen i och med den ständiga 
situationsanpassningen. Majoriteten av respondenterna svarar att ett av de svåraste momenten kring 
arbetsgivaransvaret över konsulten är just distansen där det blir svårt för konsultchefen som inte arbetar 
operativt att se om konsulten mår dåligt. Här är det viktigt för konsulten att våga kommunicera, vilket 
är något som många av respondenterna poängterar under intervjuerna. Respondenterna menar att det är 
viktigt att som konsultchef vara tydlig med information och med framförandet av de förväntningar som 
konsulten har på sig under sin anställning. Detta för att få konsulten att ta det extra ansvaret i att våga 
kommunicera sina tankar och funderingar. Vi citerar Alice som påstår att ”…just förväntningar tror jag 
är väldigt viktigt”. 

 
Några av respondenterna menar dock att många av konsulterna sköter sig bra själva. Detta är främst 
tjänstemän som arbetar på längre uppdrag och som vill göra karriär ute hos kunden. Dessa konsulter 
lägger således nästan all sin fokus hos kundföretaget. Det i sig kan bli en svårighet menar en större del 
av respondenterna då de som konsultchefer nästan inte är delaktiga alls. Det blir istället att kunden och 
konsulten gemensamt kommunicerar till konsultchefen och inte enskilt. Respondenterna Clara, Marcus 
och Alex som har ett huvudsakligt ansvar över arbetare och inte tjänstemän menar dock att arbetare till 
skillnad från tjänstemän kräver mer uppmärksamhet gällande det arbetsgivaransvar konsultchefen har. 
Inom den relationen är det således mer kommunikation mellan parterna konsult och konsultchef.  

 

Kommunikationen i sig är även svår när många konsulter vill ha olika mycket kommunikation och 
kontakt med konsultchefen. Övergripande svarar samtliga konsultchefer att det är svårt att anpassa sig 
efter konsulternas olika krav och önskningar. På grund av det rådande arbetsgivaransvaret som ligger 
hos konsultchefen måste de ändå vara insatta i konsultens arbetsliv. En stor del av respondenterna menar 
dock att det är svårt att vara insatt i konsultens arbete då deras arbete kan vara något helt annat än vad 
konsultcheferna är vana vid. En del av respondenterna berättar att det finns fall där de ska rekrytera 
konsulter till ett uppdrag som de inte har någon större uppfattning om. Det är därför svårt för 
konsultcheferna att sätta sig in i konsulternas olika arbeten och ha kännedom kring alla operativa 
detaljer. Därmed blir det ibland även svårt att förstå konsulten och relatera till dennes problem. I och 
med att konsultcheferna inte heller är på plats hos konsulten varje dag försvåras även möjligheten att 

 

 Distansledarskap 
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Figur 1: Resultatets uppbyggnad (Ingman & Kelmendi, 2020). 



 
 

19 

svara på alla frågor som kan uppstå. Exempel på detta redogörs av Alex som berättar om ett fall kring 
konsulter som arbetar ute i produktion som han som konsultchef inte har så mycket koll på. Här menar 
Alex att det är viktigt att vara nyfiken och ställa frågor för att kunna sätta sig in på bästa möjliga sätt. 
Vidare berättar han att detta inte alltid fungerar. Andra respondenter tillägger även att det är svårt att 
leda på distans vilket gör att rollen som konsultchef försvårar förmågan att kontrollera konsulten på 
samma sätt som en traditionell arbetsgivare kan göra. Detta speglas i citatet nedan.  

 

Alice: ”Som konsultchef kan det ibland bli svårt men tror att det är viktigt att visa att man som 
ledare inte bara står bredvid utan gör själv också och sätter exempel för konsulten. På distans kan 
det rent praktiskt bli svårt att visa vägen”. 

 
Marcus menar att en av de vanligaste svårigheterna som uppstår som en följd av distansen är att inte 
veta om konsulten är sjuk. Detta är information som ofta ges eller upptäcks i efterhand eftersom 
sjukfrånvaro är något som sköts i samband med tidrapporteringen som godkänns av konsultchefen i 
slutet av varje månad. Marcus berättar att han inte alltid vet direkt om någon plötsligt blivit sjuk eller är 
sjuk men att konsulterna brukar vara bra på att förmedla detta i tid. Om inte blir det krångel med 
tidrapporteringen längre fram. 

 
En av respondenterna, Marcus, tar tidigt upp svårigheten kring resursfrågan där utmaningen ligger i att 
hinna ge konsulterna den tiden som behövs. Marcus kallar detta för ”konsultvård”. Konsultvård är något 
som en större del av respondenterna pratar mycket om fast i andra ord och meningar. Respondenterna 
diskuterar upplevelsen av att konsulterna inte får tillräckligt med tid av sin närmsta konsultchef och att 
detta påverkar relationen och möjligtvis även konsultens upplevelse av att vara anställd genom 
bemanningsföretag. Dock framhäver en annan respondent, Alex, att han i rollen som konsultchef inte är 
ute på plats allt för ofta, för att konsulten ska känna att kunden på plats är dennes chef. Vidare menar 
Alex att det är viktigt att ha god balans mellan de fysiska besöken på konsultens arbetsplats och 
kommunikationen med konsulten som sker via andra medel.  

 
Respondenterna som pratar om tidsresursfrågan upplever att det är svårt att räcka till i och med att tiden 
för att hantera alla konsulter är knapp. Hur många konsulter som respondenterna har ansvar över varierar 
inte bara beroende på företag men även på aktuellt läge och om det är heltids-eller deltidsanställda 
tjänstemän eller arbetare. Något som flera respondenter enas om är att en målsättning av antal konsulter 
ligger uppåt totalt 50 stycken. Respondenterna menar därför att tiden är knapp och att det är svårt att 
hinna med. Ett par respondenter menar dock att det finns flera konsulter som istället uttryckligen inte 
saknar konsultvården. Respondenterna menar att alla konsulter, precis som individer är mycket olika 
och att det gäller att anpassa sitt ledarskap utefter konsulten såväl kunden. De konsulterna som inte 
saknar konsultvården upplever istället att konsultchefen kan vara i vägen och att denne är alldeles för 
delaktig. Dessa konsulter utgörs främst av tjänstemän som är ute på långsiktiga uppdrag med målsättning 
att bli anställda av kundföretaget. Detta i sig är en utmaning menar majoriteten av respondenterna då det 
är dem som har arbetsgivaransvaret. Vi citerar Anna som uppger följande: ”Sen tycker många att jag är 
lite i vägen, som att nej men du behöver inte komma hit. Jag pratar med min chef på plats”. 
 

Inom arbetsgivaransvaret ingår bland annat frågor kring lön och semester vilket är något som kunden 
inte har att göra med då det inte är dem som är arbetsgivare. Det blir svårt för konsultchefen när 
konsulten inte förstår ansvarsuppdelningen av detta och blandar in kunden eller ledande positioner ute 
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på uppdraget i frågor som endast berör relationen konsult och konsultchef. En av respondenterna, Clara, 
ger ett exempel på när hon haft en konsult ute på uppdrag som av okänd anledning diskuterat sin lön 
med en av arbetsledarna på arbetsplatsen. Arbetsledaren uttryckte sig negativt om den lön konsulten 
hade vilket provocerade konsulten som argt och missnöjt tagit upp detta med konsultchefen. 
Konsultchefen hamnade då i en svår sits där konsulten upplevde sig vara lurad. Vad konsulten och 
arbetsledaren på uppdraget inte förstått är hur lönesättningen går till och att denna var rättvis i 
förhållande till arbetsplatsen då bemanningsföretag använder sig av GFL - ett ramverk för lönesättning 
av konsulter inom bland annat produktionsarbeten. I denna situation menar Clara att det var ett tillfälle 
då kundföretaget blandade sig i arbetsgivarrelationen utan att denne hade rätt till detta vilket försvårade 
konsultchefens roll som arbetsgivare till konsulten. Flertalet andra respondenter nämner liknande 
situationer där konsulten går till kunden med frågor som inte berör denne. Respondenterna uttrycker att 
detta är en svårighet som berör deras arbete som arbetsgivare men som även blir en svårighet för kunden. 
De menar att kunden vid vissa fall inte önskar att bli inblandad i situationer som denna. Flertalet 
respondenter menar att det för konsulten inte varit tydligt nog med den ansvarsfördelning som råder. 
Marcus är en respondent som anser att det finns olika anledningar för detta. Felet med tydligheten kan 
ligga på en konsultchef som inte varit tydlig nog under introduktionen men kan även ligga på konsulten 
som inte förstått eller inte läst det skrivna materialet som ges ut vid anställning. Citat från Alice: ”Det 
är viktigt att från start förmedla till konsulten vad som gäller”. 

 
Avslutningsvis beskriver Alice en svårighet inom arbetsgivaransvaret och distansen till konsulten. Hon 
menar att det kan uppstå en ovälkomnad upplevelse eller känsla hos konsulten i form av ”vi mot dem”. 
Respondenten fortsätter beskriva ett fall där en konsult känt att det är konsultchefen och kunden mot 
konsulten. Alice tror att denna känsla hos konsulten grundar sig i att konsultchefen vid anställning eller 
anställningens gång förmedlar mycket av vad konsultchefen och kunden diskuterar kring dennes 
anställning eller arbete. Konsulten upplever då att konsultchefen har sin lojalitet eller starkaste relation 
till kunden och upplever i sin tur inte konsultchefen som den stöttande ledare som denne strävar efter 
att vara. Vidare berättar respondenten att hon har upplevt att konsulter känner sig utnyttjade över den 
relation och anställningsform som råder. Vi citerar Alice: ”Vissa konsulter när man pratat med dem kan 
tycka det är jobbigt och att de blir utnyttjade och har känslan av att det är “vi mot dem”. 

 

5.2.1 Kommunikation och tydlighet 

Kommunikation visar sig vara ett återkommande begrepp som samtliga respondenter nämner under sina 
intervjuer. När respondenterna får frågan om vem de anser att konsulten kommunicerar mest med - 
kundchefen eller konsultchefen, svarar samtliga att konsulterna har mest kontakt med chefen på 
arbetsplatsen. En anledning till detta anses enligt respondenterna vara att konsulterna oftast träffar sina 
chefer dagligen, vilket resulterar i en naturlig kontakt. En respondent menar att konsulten skapar en 
större anknytning till chefen på arbetsplatsen när konsultuppdragen är längre. En annan respondent 
upplever att konsulterna vänder sig till honom när det uppstår större problem, vilket enligt denna 
respondent upplevs som något positivt. Samtliga respondenter anser att kommunikation är väsentligt 
och avgörande för att upprätthålla en god relation till både kund och konsult. 

 
En aspekt som träder fram under intervjuernas gång är att konsulter som arbetar på kollektivsidan är 
mer tidskrävande än de som arbetar som tjänstemän. Malin som arbetar med tjänstemän och ofta chefer 
inom diverse områden upplever att det uppstår färre frågor från dessa konsulter. Vidare påstår Malin att 
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konsulterna sällan har någon chef över sig, vilket leder till färre frågor. I dessa fall ses konsultchefen 
som en kontaktperson som konsulten vänder sig till vid särskilda tillfällen.  

 

Malin: “...när du jobbar med chefer och specialister så är de så pass självständiga så man hamnar 
oftast inte i de dialogerna för det är ganska stor skillnad på en ekonomichef och en 
kundtjänstmedarbetare”. 

 

Vidare menar Alex att det uppstår fler frågor på kollektivsidan. Vid följdfråga gällande potentiell orsak 
till detta resonemang har respondenten svårt att svara på frågan.  

 

Alex: “...ofta är det ju såhär att, eller känner jag i alla fall att på mina företag är det ju såhär att 
på den blåa kollektivsidan är det oftast större kvantitet än vad det är på tjänstemannasidan. Dels 
så skapar ju det mer tid att man behöver vara mer närvarande där, sen kan det ju vara, jag vet inte 
varför, jag kan inte svara på varför men det känns bara som att det är lite mer struligt på den blåa 
sidan än vad det är på den vita sidan”. 

 
Ytterligare ett återkommande begrepp som diskuteras i samband med kommunikation är tydlighet. 
Majoriteten av respondenterna diskuterar tydlighetens väsentlighet i sina roller som konsultchefer. Som 
tidigare konstaterat anses kommunikationen vara avgörande för en fungerande relation till både kund 
och konsult. Typiskt för respondenternas svar är även att denna kommunikation bör vara tydlig för 
samtliga parter. Tydligheten gestaltar sig på olika sätt där ett återkommande ämne under intervjuerna är 
introduktionen. Konsultcheferna menar att den tydliga kommunikationen bör inrättas redan vid 
introduktionstillfället. Detta för att undvika framtida förvirringar hos konsulterna gällande chefernas 
ansvarsområden. Alex redogör för introduktionsprogrammet som infinner sig på företaget han arbetar 
på och menar att det är ett gediget program. Det gäller dock att konsulten tar ett eget ansvar att läsa 
igenom samtlig information även efter introduktionstillfället. 

 

Alex: “...introduktionen vid anställning brukar man säga att det är jätteviktigt att du läser igenom 
för att det handlar om hur du får din lön utbetald. Man får liksom lägga ut lite sådana morötter 
också för då brukar folk lyssna, men inte alla”. 

 

Vidare menar Alex att det är viktigt att förklara saker för konsulterna vid introduktionstillfället. 
Respondent Petra påpekar att en stor del av osäkerheten hos konsulterna tas bort genom en lång 
introduktion i starten. Clara och Anna menar att det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen redan 
tidigt i introduktionen och klargöra vid vilka frågor konsulten ska vända sig till konsultchefen respektive 
chefen på kundföretaget. Utöver väsentligheten av tydlighet som konsultcheferna uttrycker anser Alex 
att det även är viktigt att sätta sig ner med konsulten och konversera om annat och inte gå direkt till 
kontraktsskrivningen. Detta för att bygga en relation. 

 
Tydlighet i kommunikation diskuteras även i relation till kund. Clara menar att tydlighet i 
kommunikation är nödvändigt för att bibehålla ett gott samarbete. Clara menar även att företaget inte 
ska ses som en leverantör utan som en samarbetspartner. Det kan finnas tillfällen då kunden inte alltid 
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förstår bemanningsföretagens business. Därför anser Clara att det är viktigt att vara ärlig, rak och tydlig 
i kommunikationen till kund för att undvika missförstånd.  

 

Clara: “Man ska inte linda in det utan vara rakt på sak. Det kan vara en sån enkel sak som att har 
du som kund inte bokat in en konsult på fem månader så är inte den konsulten intresserad längre 
eller lojal till det uppdraget. Sånt måste man vara tydlig med. Sådana enkla saker förstår oftast 
inte kunden”. 

  
Vidare menar Malin att dialoger med kunden är nödvändiga att ha redan innan rätt person tillsätts för 
uppdraget. Detta för att veta hur parterna ska förhålla sig till varandra.  

 

5.3 Samledarskapet med kund 

Något som flera respondenter nämner under intervjuerna är faktum att det sätts ganska höga krav på 
deras roll som konsultchef och på deras ledarskap. Upplevelsen är att både kund och konsult har 
särskilda krav på konsultchefens ledarskap och därmed är det svårt att anpassa sig och agera fördelaktigt 
för båda sidorna. Vidare är upplevelsen av anpassningen något som också upplevs inom det 
situationsanpassade ledarskapet där konsultchefen upplever sig hamna i kläm mellan parterna. 

 
Alice uppger att det är skillnad på att vara ledare och att vara chef. Ledarrollen är mycket mer klurig än 
chefsrollen och respondentens upplevelse av delat ledarskap är att den precis som en ledarroll är mycket 
klurig. Anna poängterar att som ledare måste det finnas kompetenser och egenskaper i form av att vara 
strukturerad och att se medarbetarna som ett lag och låta dessa vara delaktiga. Vidare anser respondenten 
att det är viktigt att ha mycket energi och fånga upp alla så att alla tillåts vara med. Clara tycker att det 
allra viktigaste för en ledare är att kunna ta beslut. Vidare menar Alex att det både inom ledarskap och 
samledarskap är viktigt att motivera och, som han uttrycker det, att “pusha” individer. 

 
Alla respondenter upplever att de mer eller mindre befinner sig i ett delat ledarskap tillsammans med 
kunden. Huruvida respondenterna definierar ett samledarskap varierar men de flesta är överens om att 
kunden och de själva utövar samledarskap över konsulten där kunden innehar en chefsroll och 
konsultchefen en ledarroll. Petra påstår att konsultchefsrollen innebär att denne gör allt som behövs och 
det mesta som kunden inte gör. Vidare anser många av respondenterna att deras roll inom 
samledarskapet till stor del innebär att agera problemlösande. Citat från Alice: ”Tillsammans med kund 
måste jag dela på ledarskapet och det kan vara klurigt”. 

 
Respondenterna upplever samledarskapet med kund som klurigt framförallt då gränser i ansvaret suddas 
ut över det faktum att alla kunder vill ha olika typer eller olika mycket ledarskap. Clara menar att hon i 
sin roll ser sig mer som en kontaktperson till konsult och kund än någon form av ledare eller chef. Clara 
menar vidare att chefen på arbetsplatsen blir en person som konsulten måste lyda medan konsultchefen 
betraktas som en chef som konsulten kan vända sig till vid frågor och funderingar. Clara påstår även att 
den största kontakten med konsulten sker via telefon då och då medan kunden har ett större ansvar över 
konsultens praktiska arbete. Hon påpekar också att hon har hand om cirka 115 konsulter vilket 
omöjliggör daglig kontakt och ledarskap med alla dessa. Övergripande menar alla respondenter att 
konsultchefsrollen innebär en coachande och stöttande roll med upplevelsen av att vara en 
kontaktperson. Kunden blir istället en chef för konsulten. 
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Alice: ”Kunden har den dagliga kommunikationen så viktigt att man finns där och stöttar på ett 
personligt- och utvecklingsplan. Vissa konsulter har varit konsulter väldigt länge och inte riktigt 
vill ha den stöttande funktionen utan istället vill fokusera på jobbet och arbetsplatsen och då får 
man respektera det och anpassa sig inom ledarskapet med kund”. 

 
Detta i kontrast till Malin som har ansvaret över cirka 13 konsulter och upplever att hon har tid till 
konsulterna. Då konsulterna är tjänstemän och anställda inom högre positioner såsom chefer, klarar 
dessa sig mycket bra själva och behöver inte ledarskapet eller stöttningen i lika stor uträckning. 

 

Tabell 3: Information kring konsultchefers ansvar 
Respondenter  Ansvar över antalet konsulter 

(heltid, deltid och studenter) 
Uppdelningen av 
tjänstemän/arbetare 

Alice 30 Blandat, övergripande tjänstemän 

Anna 25 Blandat, övergripande tjänstemän  

Clara 115 Blandat, övergripande arbetare  

Malin 13 Tjänstemän  

Marcus 55 Blandat  

Alex 80 Blandat, något fler arbetare  

Petra 50  Blandat  

Tabell 3: Information om konsultchefers nuvarande ansvar (Ingman & Kelmendi, 2020). 

 

Alice uttrycker att hennes roll inom samledarskapet blir att agera coachande och stöttande. Detta likt 
respondent Clara som ser sig själv som en kontaktperson mer än som en ledare. Vidare menar Alice att 
den coachande funktionen inom samledarskapet blir att sätta upp mål till konsulten och våga utmana 
både kund och konsult. Detta för att det ska ske en utveckling. Anna håller med och poängterar att chefen 
är den som är ute på plats och att konsultchefen blir en stöttande ledare och karriärpartner. Något som 
respondent Malin flikar in under intervjun är att även om hon upplever sig vara i ett samledarskap 
behöver det inte alltid betyda att det är en svårighet eller ett problem då det inte upplevs vara en 
konkurrens mellan ledarna. Malin menar dock att den vanligaste negativa aspekten med ett samledarskap 
är att det kan ske missuppfattningar och dubbla budskap till konsulten om det inte finns god 
kommunikation till kunden. Marcus anser att han nästan har en teamleader-funktion inom 
samledarskapet. För Marcus är det viktigt att skapa relation och vara en trygg punkt för konsulten. Detta 
är något Petra håller med extra mycket om. Hon tillägger även att det kan vara viktigt att utöver den 
trygga punkten våga visa sig sårbar konsulten och hela tiden våga ha en öppen dialog. 

 
Alex berättar att inom ledarskapet han utövar tillsammans med kunden kan det bli en stor utmaning i att 
vara kontaktpersonen och inte chef. Detta då konsulten kanske inte alltid upplever att denne kan ta upp 
saker kring sin anställning framför kunden. Alex berättar om ett exempel som han har varit med om när 
han har varit ute på besök i en produktion. I detta fall hade kunden varit delaktig under hela besöket och 
han upplevde då att konsulten kanske inte vågade yttra sig om allting på ett öppet sätt. 
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Både Alice och Anna påpekar tidigt under intervjun att tydlighet, tillit och förtroendebyggande är A och 
O i samledarskapet. Detta tillsammans med kommunikation som samtliga respondenter anser som en 
väsentlig del i samledarskapet. Inom den anpassning som situationsmässigt görs till alla inblandade 
parter är det för konsultchefen viktigt att kommunicera och vara tydlig kring vad som gäller, eventuella 
ändringar eller viktig information. Malin påpekar att det är särskilt viktigt att vara övertydlig och nästan 
be konsulten ställa frågor ibland. Citat från Alice: ”Det är viktigt att vara tydlig mot konsult gällande 
vilka roller det finns”. 

 
Clara menar att det är viktigt att vinna förtroende inte bara från kunden men också konsulten. Detta kan 
göras i form av små gester så som att komma ihåg en födelsedag eller liknande. Clara menar vidare att 
det inom samledarskapet kan vara svårt för konsulten att förstå uppdelningen av chef och kontaktperson 
och genom att vinna förtroende bidrar det till att konsulten förstår uppdelningen tydligare. Anna säger 
också att det är viktigt att skapa relation till konsulten och vara lite mer personlig i ledarskapet. Clara 
syftar på att det genom små gester och god relation blir enklare att komma med konstruktiv feedback, 
vilket är en del av konsultchefens roll i samledarskapet. 

 
Alex upplever en annan svårighet inom det delade ledarskapet. Han beskriver konsultchefens säljansvar 
som ett problem och anser att det ibland läggs alldeles för mycket fokus på det.  Alex säger dock att 
denna haft tur med sina kunder och att de flesta kunderna inom det ledarskapet de delat på agerat 
närvarande chef till konsulten vilket underlättat konsultchefsrollen enormt. Att konsultchefsrollen är en 
svår roll är något som Petra upprepar många gånger samtidigt som hon pekar på det faktum att hon alltid 
får lita på vad andra säger i och med att hon sällan kan befinna sig på plats 

 
Ytterligare en problematik inom samledarskapet är mötena med konsultchef och kund. Petra beskriver 
fall där hon inte träffat kunden. Det gör att samledarskapet utövas mellan två ledare som inte känner 
varandra vilket leder till misstolkningar och misskommunikation mellan parterna. Detta eftersom det 
finns sådana fall där kunden inte vill ha någon kommunikation till bemanningsföretaget, vilket kan 
försvåra samarbetet. Clara beskriver fall där det kan uppstå misskommunikation mellan ledarna där 
kunden inte förstår bemanningsbranschens verksamhet eller konsultchefens eftersträvade relation till 
kunden. 
 

5.3.1 Transparens 

Som konsultchef är det enligt Marcus viktigt att vara transparent mot både kund och konsult inom 
ledarskapet. För att få samledarskapet med kunden att fungera är det viktigt att föra kontinuerliga 
dialoger och uppföljningar. Marcus berättar att han har varit med om tillfällen där det varit uppföljning 
ute på plats och kunden utan förvarning meddelat att denne vill ta bort en viss konsult inom 30 minuter. 
Det blir då konsultchefens jobb att genomföra detta och med andra ord ta den svåra pucken. Citat från 
Marcus: ”Det är en mycket speciell situation”. Vidare påpekar Marcus att det är i en medlande situation 
det är extra viktigt att vara transparant både mot kund och konsult. Marcus berättar att han varit med i 
situationer där han hamnat mellan sidor av ett visst problem mellan kund och konsult. Detta menar han 
kan hända kring mindre problematiska situationer såsom att konsulten säger att han inte kommer sent 
men kunden tycker det är ett problem att konsulten ofta kommer sent. Då blir det konsultchefens roll att 
försöka få alla att komma överens och därmed vara transparent i jakten på sanningen. I sådana situationer 
är det enligt Marcus viktigt att lyssna in alla parter och agera på ett tillmötesgående sätt. Här påpekar 
Marcus ännu en gång att “kunden har alltid rätt” vilket ibland kan bli mycket orättvist. Han står dock 
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fast vid att det är fördelaktigt att agera transparent gentemot alla inblandade parter. Detta är något som 
Clara håller med om vilket speglas i följande citat: “Man vinner mycket på att vara transparent mot 
kunden och hjälpas åt”. Vidare menar Clara att ett bra hjälpmedel i kommunikationen med kunden är 
ett IT-baserat system som kunden har tillgång till där kunden själv kan logga in och se fakturor, aktuella 
kandidater på uppdrag och annat som berör. Alex anser att det är viktigt att kunna tala om för kunden 
hur han som konsultchef vill ha det också. Trots att en alltid bör lyssna på kunden menar han att det ofta 
går att resonera med sina kunder och komma fram till en bra lösning. Han menar att det är acceptabelt 
att ställa krav på kunden. Vi citerar Alex: “...så jag tror att man får liksom på ett sätt forma sina kunder 
också. Lite att men jag vill ha direkt feedback. Jag vill ha den här konstruktiva kritiken. Jag vill veta 
vad det är som händer”. 

 

5.4 Situationsanpassat ledarskap  

Inom rollen som konsultchef har det konstaterats svårigheter och utmaningar. Många av respondenterna 
påpekar att det är ett mycket brett arbetsområde och att deras roll måste anpassas mycket utefter den 
aktuella miljön och omgivningen. Dock menar Petra att det är viktigt att inte släppa hela sin personliga 
ledarskapsstil. Det gäller också att agera serviceinriktat och anpassa sig i stor mån till andra. I och med 
den breda arbetsrollen menar även många av respondenterna att deras roll blir lite av en ”allt-i-allo-
funktion” där det gäller att hugga in där det behövs för att hålla ihop arbetsuppgifter, relationer och på 
ett sätt även verksamheten. Ett genomgående tema under intervjuerna med samtliga respondenter är 
ordet anpassning och de gånger de används i korrelation till kundrelationen men även till stor del 
arbetsgivarrelationen (konsultchef till konsult). Samtliga respondenter beskriver anpassningen som svår 
och utmanande. De exemplen på anpassning utefter framförallt kund genomsyras av situationspräglad 
anpassningsförmåga i ledarskapet. Citat från Clara: ”Man måste verkligen anpassa sig efter viss 
situation”. Anna beskriver en av svårigheterna med konsultchefsrollen som anpassningen till kunden 
samtidigt som konsultchefen också måste visa att denne förstår sig på konsulten. Citat från Anna: ”Så 
man får ju anpassa sitt ledarskap så att man visar att man fattar konsulten också”. 

 
Något som majoriteten av respondenterna kontinuerligt påpekar är att de besitter en komplex roll med 
ett brett ansvar där anpassningen till kunden är en väldigt stor utmaning. Respondenterna som pratar om 
detta menar vidare att det utan kunden inte hade funnits en bemanningsverksamhet att arbeta inom. Alex 
uttrycker att det utan anpassning till kunden inte hade funnits några uppdrag att tillsätta. Citat från Alice: 
”Kunden har alltid rätt.” Citat från Marcus: ”Man måste vara kunden till lags”. Citat från Clara: 
”Kunden har alltid rätt men kunden vet inte alltid rätt”. 

 
Inom rollen som konsultchef ingår en viss mån av service gentemot kund. Detta pratar många av 
respondenterna om och syftar till att kunden måste vara nöjd. Det gäller för konsultchefen att vid sidan 
av ett arbetsgivaransvar och som en främsta stöttning mot konsulten även vara kunden till lags och hålla 
denna nöjd för att på så vis kunna förlänga kontrakt, anställda nya konsulter och få nya uppdrag till 
bemanningsföretaget. Konsultchefsrollen för många innebär även viss mån av säljansvar. Clara tar upp 
det faktum att kunden inte alltid vet rätt trots att konsultchefen måste se det på det viset. Detta grundar 
sig i att kunden ofta inte har koll på bland annat arbetsgivarperspektivet i form av arbetsrättsliga 
avseenden. Clara tar upp de gånger som kunden utan konsultchefens vetskap bokat konsulter på 
arbetspass trots att dessa kanske inte ska arbeta på grund av arbetsrättsliga skäl såsom dygnsvila. Genom 
den hänsyn och anpassning som måste tas till kunden hamnar konsultchefen ofta mellan viljor och måste 
därmed göra avvägningar. Marcus menar att detta kan bli mycket stressigt då kunden helt utan 
förvarning kan säga till konsultchefen att denna genast ska plocka bort konsulten från uppdraget på 
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grund av en mindre incident som konsultchefen inte vetat om. Det är ofta som kunden inte är villig att 
ge konsulter en andra chans och genast vill att konsultchefen ska göra som denne säger. Alex tar upp ett 
exempel som han har varit med om när kunden utan förvarning meddelat konsultchefen att en konsult 
genast ska plockas bort på grund av för många rökpauser. Alex fick då agera serviceinriktat och 
medlande genom att först lugna ner kunden och sedan fråga om detta är något som konsulten vet om då 
Alex inte varit på plats för att kunna se om någon åtgärd redan har vidtagits. I många fall vet inte 
konsulten om problemet förrän konsultchefen pratat med denne om detta. I denna situationen fick Alex 
ta ett samtal med konsulten och berätta om situationen. Det visade sig att denna konsult varit helt 
omedveten om att detta varit ett problem. Alex hade övertalat kunden att ge konsulten en andra chans 
om samtalet med konsulten var framgångsrikt. Konsulten hade bett så mycket om ursäkt och direkt 
dragit ner på sina rökpauser. Utfallet var positivt och konsulten har uppskattat den andra chans hen fått. 
 

Något som flertalet respondenter påstår under intervjuerna är att kommunikationen med kund ibland 
kan vara mycket svår. I vissa fall har konsultchefen och kunden aldrig träffats vilket i sig försvårar 
kommunikationen. Många gånger beror kommunikationsproblemen mellan konsultchef och kund på att 
kunden inte går att nå eller vill ge tid till att föra dialog med konsultchefen. Detta är något som 
konsultchefen enligt flertalet respondenter måste förhålla sig till som en del av anpassningen och 
servicen. Det i sig blir en utmaning då olika kunder vill ha olika mycket kontakt. Vissa kunder vill 
använda sig av endast mail och sms medan andra kunder vill ha månadsuppföljningar på plats eller 
veckovis telefonkontakt. Citat från Clara: ”Gränser blir lite utsuddade i ansvaret och vissa kunder vill 
ha mer ansvar än andra”. En annan svårighet i anpassningen till kund menar Marcus vara att han inte 
är delaktig i det operativa arbetet och således inte heller kan bestämma utbildningstakten för konsulten. 
Som konsultchef sitter denne på ett kontor på distans och det är upp till kunden, oavsett om det sker 
inofficiellt eller officiellt att sköta utbildningstakten i det operativa dagliga arbetet. I och med att 
konsultchefen inte är på plats varje dag blir det svårt för denne att hänga med i utvecklingen. 

 
5.4.1 Stöttande roll  

Samtliga respondenter som deltar i studien anser att de har en stöttande roll eller funktion i sin 
konsultchefsroll. Den stöttande rollen framförs på olika sätt och kan exempelvis beskrivas genom 
känslan av att behöva vara närvarande och finnas där för både kund och konsult. Respondenterna menar 
att det är viktigt att visa att de är tillgängliga för båda parterna. Detta visar de genom att kontakta både 
kunder och konsulter med jämna mellanrum eller genom att gå ut på kundmöten eller konsultbesök. 
Frekvensen av denna kontakt är beroende av kundens respektive konsultens personliga preferens. 
 

Anna: “...man får ju se till varje konsult att jag har ju någon konsult som vill att vi stämmer av 
varje månad, hur går det på jobbet och hur ser det ut och hur mår du liksom. Medan andra är typ 
såhär du, jag ringer dig när jag behöver någonting för jag behöver inte ha kontakt med dig. Så 
man får ju anpassa sitt ledarskap så man visar att man fattar konsulten också”.  

 
Vidare upplever respondenterna att deras stöttning kan visas genom täta uppföljningar och avstämningar 
med kunder och konsulter. Avstämningarna görs för att fånga upp konsulternas positiva och negativa 
upplevelser av sin tjänst men även för att visa lyhördhet gentemot kunden och dennes behov. 
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Marcus: “Kanske kört en liten avstämning, antingen via telefon eller att man är ute. Detta gör 
jag en gång i månaden kanske. Detta för att dels kolla upp så det går bra men även för att fånga 
upp om det är något som går mindre bra”. 

 

Anna beskriver ett fall där en kund kontaktar henne och berättar att en konsult mår dåligt. Anna 
hanterade situationen genom att åka till kunden och prata om situationen samt genom att boka in ett 
möte med konsulten.  
 

Anna: “Inte för att ställa han mot en vägg för att liksom hur mår du, utan mer liksom försöka 
grotta i vad han gör på jobbet, hur känns det med dina arbetsuppgifter så. Så jag tog ju action på 
det och på en gång har sedan i början av januari haft en telefon eller ett litet avstämningsmöte 
varje vecka för att verkligen se till att det känns bra”. 

 

Vidare menar Alice att hon har hört från konsulter att de upplever det som något positivt att kunna bolla 
och prata med konsultchefen vid tillfällen då konsulterna inte kan prata med kunden. Alice påpekar att 
det är viktigt att finnas där för konsulten på ett personligt plan såväl som i följandet av 
utvecklingskurvan. Marcus menar även att tillgänglighet är viktigt för konsulterna då denne menar att 
det skapar förtroende. Gemensamt för samtliga respondenter är att de upplever sig som en form av 
kontaktperson. En stor del av respondenterna pratar om rollen som kontaktperson i relation till 
konsulterna då de känner att en väsentlig del av deras roll som konsultchef är att finnas där för sina 
konsulter. Begreppet “bollplank” är återkommande i flertalet intervjuer och används för att beskriva 
denna tillgänglighet och närvaro för sina konsulter. Ytterligare en aspekt som nämns vid frågor gällande 
konsultchefens roll är förmågan att kunna se på situationer utifrån olika perspektiv. Respondenterna 
talar ofta om kundens respektive konsultens synvinklar och väsentligheten i att kunna ta hänsyn till 
dessa. Citat från Alex: “Att kunna ta på den här linsen och även se det ur konsultens perspektiv för det, 
det kan ju uppstå, eller det uppstår ju problem som man ska lösa…”.  
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6. Analys och diskussion  
Under följande avsnitt analyseras den empiriska data som samlats in i förhållande till syfte och 
forskningsfrågor. Analysen sker i enlighet med forskningsfrågornas uppdelning och presenteras därför 
i två separata avsnitt där det första avsnittet syftar till att diskutera samledarskapet hos konsultchefer. 
Det andra avsnittet diskuterar och analyserar samledarskapets konsekvenser i förhållande till 
relationen mellan kund och konsult. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande reflektion. 
 

6.1 Konsultchefers samledarskap 
 
Samledarskapet mellan konsultchef och kund 

Bemanningsbranschens tillväxt och dess möjligheter för företag som önskar hyra in personal konstateras 
tidigt i den bakgrund som lagts fram för denna studie. Det är denna möjlighet som skapat en komplex 
trepartsrelation mellan konsultchef, kund och konsult. Denna form av relation utgörs av ett samledarskap 
mellan konsultchef och kund som tillsammans leder konsulten i sitt uppdrag ute hos kunden (personlig 
kommunikation, 2020). Samledarskap, som enligt Kewir och Ngah (2018) menar till två parter som 
tillsammans delar ett ledande över en tredje part. Samledarskapet inkluderar en stor omfattning av 
anpassning till kunden lateralt och är i resultatet ett utmärkande tema. Detta såväl som att 
konsultchefsrollen inom samledarskapet blir lite av en allt-i-allo funktion (personlig kommunikation, 
2020). Det är alltså inte den traditionella sortens ledarskap där ledare enligt Lane, Maznevski, 
Mendelhall och Macnett (2004) endast fokuserar på att genomföra en uppgift såväl som att färdigställda 
denna i tid. Vidare menar Pearce (2006) att traditionellt ledarskap influeras hierarkiskt och samledarskap 
lateralt och kan därmed tackla komplexiteter i form av mer dynamiska och interaktiva påverkande 
processer i rörelse. Samledarskapet mellan konsultchef och kund blir således präglat av lateral 
anpassning men kan ha fördelen i att tackla uppkommande komplexiteter.  

 

Anpassad stöttning 

Vidare pekar resultatet på att förutom anpassning till kund och konsult, blir rollen av att agera stöttande 
kontaktperson en stor del av konsultchefers roll inom samledarskapet. Det blir således att konsultchefer 
tar på sig den stöttande delen av ledarskapet gentemot den anställda och inte kund. Det är en mycket 
bred arbetsroll menar många av respondenterna (personlig kommunikation, 2020). Vidare menar 
respondenterna att kunden är den som tar mycket av det operativa ansvaret över konsulten och 
konsultchefer tar, beroende på kund, resterande ansvar (personlig kommunikation, 2020). Enligt Hersey 
(2002) är det viktigt att graden av stöttning gentemot en anställd definieras efter att en diagnos av 
situationen är gjord. Det blir således enligt Hersey (2002) viktigt för en ledare att anpassa stöttningen 
inom ledarskapet till den anställdas kompetens, villighet till arbetet och psykologiska mogenhet. Hersey 
(2002) menar vidare att graden av osäkerhet och självförtroende hos en anställd också spelar stor roll 
vid ledarens val av stöttning. Konsultchefers grad av stöttning gentemot konsult, som ett resultat av 
samledarskapet med kund, beror därav på konsultens egna individuella behov och förutsättningar. 

 
Anpassningen till kund 

Resultatet tyder på att det ledarskap som utövas blir anpassat till kundens önskemål gällande hur mycket 
ansvar kunden vill ha över konsulten och inom samledarskapet. Kunden kan själv bedöma hur mycket 
avlastning i samledarskapet denne vill ha (personlig kommunikation, 2020). Ett samledarskap kan möta 
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kraven i en komplex framtid där det ställs högre krav på ledaren att öka effektiviteten på en hel grupp 
såväl som att det kan bli en avlastning för involverade ledare enligt Drescher, Korsgaard, Welpe, Picot 
och Wigand (2014). Vidare menar Drescher et al. (2014) att denna avlastning kan bidra till att 
involverade ledare har lättare för ett kollektivt tänkande som kan bidra till ökad prestation över 
medarbetare såväl som högre måluppfyllnad. Enligt resultatet blir det dock främst en avlastning i 
arbetsbelastning för kunden som kan bestämma hur mycket avlastning denna vill ha. Beroende på 
kundens önskemål gällande ansvarsfördelning kan konsultchefers arbetsbelastning öka eller minska. 

 
Situationsanpassat ledarskap 

Som konsultchef är det nödvändigt att anpassa sig efter miljö, omgivning och situation (personlig 
kommunikation, 2020). Samtidigt som anpassning för både kund och konsult är essentiellt för rollen är 
det även viktigt att inte släppa sin personliga ledarskapsstil. Enligt resultatet blir konsultchefsrollen en 
guidande roll som stöttar och coachar konsulten. Det framförs vid flera tillfällen under intervjuerna då 
konsultcheferna beskriver sin roll som “coachande”, en “karriärpartner” och ett “bollplank” (personlig 
kommunikation, 2020). Dessa begrepp är tydligt anknutna till den berättande formen av 
situationsanpassat ledarskap. Hersey, Angelini och Carakushansky (1986) beskriver fyra typer av 
situationsanpassat ledarskap. De menar att berättande ledare är guidande och upprättande. Detta 
överensstämmer med konsultchefers roll som enligt resultatet tyder på att de innehar en guidande 
funktion för konsulten. I relation till Hersey et al. (1986) säljande perspektiv av ett situationsanpassat 
ledarskap blir konsultchefers roll minst överensstämmande med denna. Eftersom den säljande parten 
inom situationsanpassat ledarskap syftar till att övertala, klargöra och förklara faller detta inom ett 
operativt ansvar, vilket konsultcheferna klargör att de inte har. Istället är det kunden som har detta ansvar 
då dessa är fysiskt närvarande på arbetsplatsen. Vidare nämner Hersey et al. (1986) att ett deltagande 
situationsanpassat ledarskap karaktäriseras av uppmuntran, samarbetsvilja och stöttning. I enlighet med 
detta går det att argumentera för att konsultchefer utövar ett deltagande situationsanpassat ledarskap då 
rollen enligt resultatet präglas av just dessa handlingar. Slutligen presenterar Hersey et al. (1986) det 
delegerande situationsanpassade ledarskapet som är observerande, övervakande och fullföljande. 
Utifrån resultatet pekar konsultcheferna på att dessa handlingar i större utsträckning utövas av kunden. 
Detta eftersom det är de som dagligen observerar, övervakar och ser till att de dagliga arbetsuppgifterna 
fullföljs. 

 
Konsultchefsrollen innebär en ständig anpassning gentemot kund och konsult. Vidare pekar resultatet 
på att konsultchefer måste anpassa samledarskapet utefter kund och konsult som olika individer 
(personlig kommunikation, 2020). Konsultchefer måste således utöva ett situationsanpassat ledarskap 
inom samledarskapet efter aktuellt rådande situation samt efter medarbetarens nivå av kompetens och 
erfarenhet. Enligt Mendenhall et al. (2012) syftar det situationsanpassade ledarskapet till att som ledare 
agera utefter de konsekvenser som olika situationer medför. Vidare menar Shackleton (1995) att ledaren 
dessutom måste anpassa sig efter medarbetarens mogenhet. Detta är något som konsultchefer dagligen 
gör genom att exempelvis kommunicera olika mycket med konsulten beroende på dennes tidigare 
erfarenheter av en konsultroll eller generell arbetslivserfarenhet (personlig kommunikation, 2020). 

 
Situationsanpassad kommunikation  

Enligt majoriteten av respondenterna skiljer sig uppdelningen av arbetsuppgifterna inom samledarskapet 
beroende av kund. Det finns en stor variation i uppdelningen och hur mycket ansvar en kund vill ha över 
konsulten samt i kontakten med bemanningsföretaget (personlig kommunikation, 2020). Vidare menar 
många respondenter att det är viktigt att denna uppdelning av ansvar innehåller en stor mängd tydlighet 
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och kommunikation för att fungera i den dagliga verksamheten såväl som i relationen till kund och 
konsult. Detta i enlighet med Heide, Johansson och Simonsson (2012) som menar att kommunikation 
är grunden inom alla verksamheter då det är en förutsättning för utveckling av verksamheter. Det är 
således mycket viktigt att alla inblandade parter har en kontinuerlig dialog då dessa inte möts eller hörs 
dagligen. Det blir dock ett problem inom arbetsrollen som konsultchef när denne inom ett samspelande 
ledarskap även ska handskas med en distans som förhindrar vad som hade kunnat bli en mycket 
kontinuerlig och bra dialog. 

 
Med flera parter och ledare inblandade är det enkelt för dubbla budskap att uppstå och det gäller att vara 
tydlig för att undvika förvirring hos konsulten (personlig kommunikation, 2020). Biglari (2006) 
understryker förvirringen av detta utifrån ett medarbetarperspektiv. Enligt konsultcheferna är det mest 
kunden på plats som konsulten kommunicerar med då denne skapar större anknytning till arbetsplatsen 
än bemanningsföretaget (personlig kommunikation, 2020). Biglari (2006) anger att medarbetare 
föredrar ett traditionellt enskilt ledarskap framför ett delat ledarskap. Det blir i detta skedet ännu en form 
av anpassning som konsultchefer måste göra inom sin roll där denne måste anpassa sig till de olika 
konsulterna i kommunikation, engagemang och dialog. Som resultatet indikerar är det främst 
kundchefen som har den dagliga kontakten med konsulten vilket gör att konsulten kanske upplever att 
det är kunden som är chefen och inte konsultchefen (personlig kommunikation, 2020). Detta går även 
hand i hand med den upplevelse som konsultchefer har inom samledarskapet med kund där de snarare 
upplever att de verkar och arbetar som kontaktperson, stöttande ledare eller coach, än en traditionellt 
pekande chef. 

 
Enligt respondenterna finns det även en skillnad i hur mycket kontakt konsulterna vill ha med 
konsultchefen. Flera av de medarbetare som varit konsulter under en längre period vill ha mer kontakt 
med kunden än konsultchefen. Detta för att bland annat kunna göra karriär ute hos kunden. Vidare finns 
även skillnader i hur tjänstemän och arbetare väljer att sköta sin kommunikation till konsultchef 
respektive kund (personlig kommunikation, 2020). Det blir således en stor form av anpassning i 
konsultchefernas kommunikation inom samledarskapet. Graden av kommunikation konsultchefer har 
till varje konsult är beroende av konsulten såväl som kunden (personlig kommunikation, 2020). 
Respondenterna menar att kunden är den som kan välja hur mycket kommunikation denne vill ha med 
konsulten och beroende på denna grad av kommunikation får konsultchefen fylla i resterande del 
(personlig kommunikation). Detta är en svår balans i och med att varje konsult är en individ som vill ha 
olika mycket kontakt. Respondenterna menar att vissa konsulter föredrar att konsultchefen intar en mer 
lyssnande och stöttande roll medan andra vill ha mer coaching och kontinuerlig feedback (personlig 
kommunikation, 2020). Enligt Brown och Barker (2001) vilar effektiviteten av ett situationsanpassat 
ledarskap på fyra komponenter av kommunikation. Dessa komponenter i form av förväntningar av 
kommunikation, lyssnande, delegering och förmågan att ge feedback bidrar till ett bättre utförande av 
situationsanpassat ledarskap. Dessa komponenter blir således viktiga i ett ledarskap där 
kommunikationen visar sig vara en viktig del. I konsultchefens samledarskap blir det således viktigt för 
denne att leda med situationsanpassad kommunikation. Beroende på konsulten sker kommunikationen 
på konsultens önskningar gällande stöttning, coaching och feedback. Samma gäller graden av 
kommunikation till kund där kunden styr en stor del av delegeringen av samledarskapet. Samtidigt blir 
det viktigt att inom samledarskapet mellan konsultchef och kund kommunicera de förväntningar som 
finns på kommunikationen i relationen. 
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Kommunicerade förväntningar  

Kommunikation har visat sig vara en återkommande och väsentlig del av konsultchefsarbetet. Gällande 
problematiken som uppstår i relation till konsultchefens distansledarskap inom samledarskapet med 
kund visar sig förväntningar och tydlighet vara essentiellt för rollen. Med ett distansledarskap följer ett 
ansvar i att kommunicera med konsulten och tydliggöra dennes möjlighet till att yttra sina tankar och 
funderingar. Detta för att arbetsgivarrelationen ska fungera väl då konsultchefer inte kan se vad som 
händer ute på arbetsplatsen (personlig kommunikation, 2020). Vidare pekar resultatet på att det genom 
kommunicerade förväntningar inom samledarskapet blir en tydligt bidragande del i samledarskapets 
utformning. Enligt resultatet är det därför viktigt för konsultchefer att i tidigt skede förmedla och etablera 
de förväntningar som finns till både kund och konsult. Det får heller inte lov att bli en upplevd ”vi mot 
dem” känsla hos konsulterna där de upplever att de blir utnyttjade av både konsultchef och kundchef 
(personlig kommunikation, 2020). Inom samspelet är förväntningar lika viktiga som kommunikationen, 
menar Miller (2012). För att underlätta för inblandade parter i en arbetsrelaterad relation är det enligt 
Miller (2012) mycket viktigt att kommunicera ut de förväntningarna man har till varandra. I relationen 
medarbetare och ledare eller chef till chef är dessa kommunicerade förväntningar särskilt viktiga (Miller, 
2012). Det blir således väsentligt för konsultchefer att inte bara situationsanpassa beteende och 
kommunikation, utan även tydligt och transparent kommunicera de förväntningar som finns.  

 
6.2 Konsekvenser av samledarskapet i förhållande till relationen 
mellan kund och konsult 
 
 

Situationsanpassad ansvarsfördelning 

Samledarskapet uttrycks många gånger som klurigt då konsultchefen tillsammans med kunden ansvarar 
över anställda konsulter (personlig kommunikation, 2020). Problematiken i detta ligger i 
ansvarsfördelningen som många gånger är beroende av kund. Konsultchefer är de som gör det kunden 
inte gör (personlig kommunikation, 2020). Resultatet pekar därmed på att samledarskapet inom 
bemanningsbranschen utgörs av en part som dikterar villkoren i relationen och en part som anpassar sig. 
Kunden är den som i större utsträckning bestämmer ansvarets storlek, även om det hos konsultcheferna 
finns ett fast ansvar som utgörs av arbetsgivaransvaret (personlig kommunikation, 2020). Enligt 
resultatet finns det vissa kunder som vill ta mer eller mindre ansvar över konsulterna vilket leder till att 
ansvarsfördelningen i vissa fall kan upplevas som otydlig. För konsultchefer blir det således en 
situationsanpassad ansvarsfördelning inom samledarskapet med kund. Enligt Malby, Edwards och 
McKenzie (2012) fokuserar ofta ett delat ledarskap, oavsett form, på problemlösning. Detta genom det 
kollektiva tänkandet som sker mellan inblandade parter. Det kollektiva tänkandet grundar sig i att alla 
parter av ledarskapsrelationen kan uppnå kollektivt ansvarstagande och ett bra samarbete (Malby et al., 
2012). För relationen mellan konsultchef och kund samt det utövade samledarskapet sker också en form 
av kollektivt ansvarstagande över konsult. Det kollektiva ansvarstagandet innebär dock att kunden 
bestämmer sin del av ansvaret över konsulten och överlåter resterande ansvar till konsultchef som 
anpassar sig utefter de nya förutsättningarna.  

 

Enligt konsultcheferna finns det kunder som vill operera utan konsultchefens samröre medan andra vill 
att konsultchefen ska handskas med exempelvis konflikter och andra problematiska situationer som rör 
konsulten. För att undvika detta menar konsultcheferna att det är viktigt att etablera tydliga 
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ansvarsområden redan vid första kontakt (personlig kommunikation, 2020). Således går det att se till 
resultatet där konsultcheferna menar att ansvarsområdena delvis är uppdelade utefter kundens 
önskningar eller bestämmelser men att övergripande konsultansvar är gemensamt. Drescher et al. (2014) 
menar att delningen av ledarskapet kan resultera i att ledarskapsbördan delas och att det blir mer tid över 
för annat. Det som resultatet istället pekar på är att ledarskapsbördans uppdelning i relationen 
konsultchef och kund är upp till kunden. Det är alltså kunden som kan bestämma sin arbetsbelastning i 
samledarskapet.  

 

Förtroende i förhållande till relationen med kund 

I relationen mellan konsultchef och kund är förtroende således viktigt för att undvika missförstånd och 
delade meningar. Särskilt viktigt är detta om konsultchefen och kunden aldrig träffats, vilket ibland kan 
vara fallet (personlig kommunikation, 2020). Enligt Crossley, Cooper och Wernsing (2013) är 
förtroende viktigt inom en ledarskapsrelation för att relationen ska fungera åt alla håll, såväl som att en 
ständig interaktion är viktig för bibehållet förtroendet. I relationen mellan konsultchef och kund varierar 
graden av interaktion beroende på kundens önskningar och bestämmelser och konsultchefen måste 
således anpassa sig. I och med att interaktionen i relationen kan utebli, blir förtroendet särskilt viktigt. 
Flera respondenter påpekar att det utan ett förtroende från kunden blir svårt att hantera svåra situationer 
med konsulten då kunden inte litar på konsultchefens förmåga (personlig kommunikation, 2020). Malby 
et al. (2012) påpekar att den viktigaste komponenten i ett fungerande delat är förtroende. Enligt Osman 
(2017) är förtroendet i ett delat ledarskap en effekt som uppstår av att båda parterna i 
ledarskapsrelationen upplever att den andra parten genomför och slutför sina tilldelade uppgifter väl. 
Med ett samledarskap som till stor del styrs av kunden blir det viktigt för konsultchefer att skapa 
förtroende i relationen som kompensation för utebliven interaktion. 

 

Engagemang i förhållande till relationen med konsult 

På grund av det samledarskap som konsultchefer utövar med kund blir engagemang i förhållande till 
relationen med konsult viktigt. Konsulten är den som är anställd av bemanningsföretaget men som 
arbetar på uppdrag hos kund vilket gör att konsultchefen måste utöva samledarskapet på distans 
(personlig kommunikation, 2020). Vidare pekar resultatet på att det är viktigt att som konsultchef vara 
närvarande för konsulten och visa engagemang, samtidigt som det blir viktigt att inte vara för nära. Detta 
då konsultchefen vill låta konsulten känna att kunden på plats är chef (personlig kommunikation, 2020). 
Många av respondenterna påpekar att tjänstemän, till skillnad från arbetare, vill ha mindre närvaro och 
kontakt från konsultchefen. Tjänstemännen kan istället uppleva att konsultchefen är i vägen (personlig 
kommunikation, 2020). Övergripande upplever dock respondenterna att det är en resursfråga som styr 
graden av närvaro och engagemang gentemot konsult, trots att detta är viktigt i relationen (personlig 
kommunikation, 2020). Det kan vara svårt för konsultchefer att hinna ge alla konsulter det engagemang 
som egentligen är nödvändigt. Enligt Pearce (2006) är det engagemanget såväl som förtroendet för 
ledaren som avgör huruvida medarbetaren accepterar ledarens makt. Engagemanget menar Pearce 
(2006) är viktigt att visa upp för att medarbetarna ska behålla just förtroendet. Engagemanget blir således 
någonting som många gånger uteblir eftersom konsultcheferna inte kan vara synliga för sina konsulter 
varje dag. Konsultchefer måste även anpassa graden av engagemang till respektive konsults individuella 
önskemål och situationsanpassa sin närvaro. Enligt Cote (2017) är det viktigt att i ett ledarskap som 
kräver situationsanpassning, vara stöttande och visa engagemang gentemot en medarbetare. Graden av 
engagemang bestäms av situationen som ledaren själv ställer diagnos på. Det är dock viktigt att graden 
av engagemanget behålls flytande i relationen till medarbetaren för att engagemanget ska behållas 
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anpassat (Cote, 2017). Det blir således viktigt för konsultchefer att visa engagemang men vara snabba i 
anpassningen till konsulten om denne skulle kräva mer eller mindre engagemang. Cote (2017) menar 
vidare att det i ett situationsanpassat ledarskap är betydande att motivera och influera medarbetare. Detta 
går i linje med det engagemang som i relationen till konsult blir essentiellt. Genom engagemanget kan 
konsultchefer motivera och influera konsulter trots att denne befinner sig ute på uppdrag hos kund. 
Eftersom kunden bär på det operativa ansvaret över konsulten, blir konsultchefen den chef som istället 
får ge anpassad stöttning gentemot konsulten. Denna stöttning sker i form av närvaro och engagemang 
som är beroende av konsultens önskan. Engagemanget blir viktigt för ett bibehållet förtroende som 
arbetsgivare. Konsekvensen av det situationsanpassade samledarskapet blir således ett 
situationsanpassat engagemang gentemot konsulten. 

 

6.3 Avslutande reflektion 
Konsultchefers samledarskap med kund utövas med ett gemensamt ansvar över konsult. Samledarskapet 
i sig karaktäriseras av att kund bestämmer och önskar villkor i relationen som konsultchefen således 
måste anpassa sig till. Konsultchefsrollen innebär en ständig anpassning till kund såväl som en 
anpassning i stöttning gentemot konsult. Vidare blir även konsultchefers kommunikation 
situationsanpassat i förhållande till både kund och konsult. Viktigt för konsultchefer är att dessutom 
kommunicera förväntningarna inom respektive relationer för att samledarskapet ska vara tydligt.  

  
Med kunden som en dikterande part av villkoren i samledarskapet resulterar detta i konsultchefers 
situationsanpassade ansvarsfördelning. Denna ansvarsfördelning binder sig till det juridiska 
arbetsgivaransvaret för konsultchefens del medan resterande ansvarsområden dikteras av kund. Således 
blir det konsultchefers roll att situationsanpassa sig inom graden av ansvar. Vidare skapar 
samledarskapet en konsekvens i form av förtroende som kompensation för utebliven interaktion mellan 
konsultchef och kund. Även engagemanget i förhållande till relationen med konsult utgör en viktig del 
av konsultchefers arbete som blir en konsekvens av samledarskapet.  
 
Konsultchefers samledarskap samt tillhörande viktiga komponenter som förklarar konsultchefers 
samledarskap, återges i figur 2 nedan. Vidare illustreras den situationsanpassade ansvarsfördelning, det 
förtroende samt det engagemang som uppstår i samledarskapet. 
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Figur 2: Förklaring av konsultchefers samledarskap samt konsekvenser (Ingman & Kelmendi, 2020). 
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7. Slutsats och vidare forskning   
Följande kapitel ämnar till att svara på syfte och frågeställningar. Vidare presenteras en redogörelse 
för de teoretiska och praktiska bidrag som studien tillför. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 
forskning.  
 

7.1 Utfallet av konsultchefers samledarskap  

Syftet med denna studie var att förklara samledarskapet inom bemanningsbranschen i Jönköping och 
beskriva de konsekvenser som följer i förhållande till relationen mellan kund och konsult. För att besvara 
syftet utvecklades två forskningsfrågor. Dessa besvarades utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

1. Hur ser konsultchefers samledarskap ut inom bemanningsbranschen i Jönköping? 

Konsultchefer inom bemanningsbranschen i Jönköping utövar tillsammans med kund ett 
samledarskap som präglas av 1) situationsanpassning och 2) kundens dikterande villkor i 
relationen. Detta resulterar således i att konsultchefer utövar ett situationsanpassat 
samledarskap som dikteras av kund. De villkor som främst dikteras av kund är 1) 
kommunikation, 2) ansvarsfördelning och 3) graden av stöttning gentemot konsult. För ett 
fungerande samledarskap blir således även avgörande för konsultchefer att tydligt 
kommunicera de förväntningar som råder för att bibehålla transparens i relationen.  

 

2. Vilka är konsekvenserna av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och 
konsult? 

Konsultchefers situationsanpassade samledarskap innebär en anpassning till kund och 
dennes villkor. Som en följd uppstår situationsanpassad ansvarsfördelning utefter kundens 
önskningar. På grund av detta kan konsultchefers samledarskap skilja sig beroende på 
kundrelation men påverkas även av att samledarskapet sker på distans. Det blir således 
viktigt att skapa förtroende i förhållande till relationen med kund som kompensation för 
utebliven interaktion. Vidare blir engagemanget i förhållande till relationen med konsult 
särskilt betydande för konsultchefer då deras roll i samledarskapet utgörs av en anpassad 
stöttande roll. Följaktligen blir även engagemanget viktigt för att bibehålla förtroende som 
arbetsgivare.  

 

Konsultchefer utövar ett situationsanpassat samledarskap med villkor dikterat av kund. Vidare blir det 
klart att konsultens krav på konsultchefens samledarskap och stöttning har en roll i utformningen av 
samledarskapet. Det blir således kundens dikterande villkor och konsultens krav som bidrar till ett 
situationsanpassat samledarskap med kund, se figur 3. 
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Figur 3: Utformningen av konsultchefers situationsanpassade samledarskap (Ingman & Kelmendi, 2020). 

 
Kundens dikterande villkor gäller utformningen av kommunikation, ansvarsfördelning såväl som graden 
av stöttning gentemot konsult. Dessa villkor utformas genom att det är kunden som i detta förhållande 
köper en tjänst av bemanningsföretaget. Därmed blir det konsultchefers uppgift att vid sidan av 
samledarskapet agera anpassningsbart till kundens önskemål. 
 
Konsultens krav på konsultchefers samledarskap gällande stöttning, engagemang/närvaro och 
kommunikation bidrar till konsultchefers situationsanpassning. Det grundläggande arbetsgivaransvaret 
ligger hos konsultchefer men resterande ansvarsfördelning etableras genom kommunikation mellan 
konsultchef och kund. 
 
Det resulterar i att konsultchefer anpassar uppgifterna inom sin arbetsroll utefter två parter och att 
kunden är dikterande i samledarskapets utformning. Vidare utgörs konsekvenserna av konsultchefers 
samledarskap av förtroende i förhållande till relationen med kund samt engagemang i förhållande till 
relationen med konsult. Förtroendet blir en nödvändig del i samledarskapet som sker på distans för att 
kompensera bristen av interaktion. Engagemanget gentemot konsult blir en effekt av samledarskapets 
utformning som dikteras av kund där konsultchefer tar sig an en stöttande roll, se figur 4.  

 
Figur 4: Konsekvenser av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund och konsult (Ingman & 
Kelmendi, 2020). 
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Vi anser att studiens syfte är uppnått då vi genom vår induktiva ansats har förklarat konsultchefers 
samledarskap och beskrivit konsekvenserna i förhållande till relationen mellan kund och konsult. 
 

7.2 Teoretiskt bidrag och uppfyllt kunskapsgap 
 
Vårt teoretiska bidrag skulle vi vilja säga blir ett nytt perspektiv av konsultchefers samledarskap inom 
bemanningsbranschen. Bidraget blir således en form av situationsanpassat samledarskap som dikteras 
av kund vilket i sin tur ställer krav på konsultchefers anpassningsförmåga. Konsultchefer måste då utöva 
ett situationsanpassat samledarskap som präglas av en affärsrelation då kunden köper en produkt, det 
vill säga en tjänst från bemanningsbranschen. Konsultchefer blir den juridiska arbetsgivaren och agerar 
stöttande för den inhyrda konsulten, medan kunden många gånger anses vara den huvudsakliga chefen. 
Det situationsanpassade samledarskapet kan se mycket olika ut beroende på den kund konsultchefen 
inleder ett samledarskap tillsammans med. Det samledarskap som utövas resulterar således även i 
konsekvenser i förhållande till relationen med kund och konsult. Tack vare studien kan vi uppvisa den 
situationsanpassning konsultchefers samledarskap innebär samt de konsekvenser som finns i förhållande 
till relationen med kund och konsult. 

 
Studiens kunskapsgap var att förklara konsultchefers samledarskap inom bemanningsbranschen, med 
avgränsning i Jönköping, samt beskriva de konsekvenser som uppstår i förhållande till relationen kund 
och konsult. Studien visar att konsultchefers samledarskap är präglat av situationsanpassning och att 
denna situationsanpassning dikteras av kundens villkor. Konsekvensen av detta samledarskap blir 1) 
förtroende i förhållande till relationen med kund och 2) engagemang i förhållande till relationen med 
konsult. 

 

7.3 Praktiskt bidrag 

Studiens resultat ger ett praktiskt bidrag i form av nyfunnen kunskap kring samledarskapet inom 
bemanningsbranschen. Detta kan vara gynnsamt för framtida juniora konsultchefer som ska ingå i ett 
samledarskap med kund och gemensamt ansvara över konsulter. Studien ger en realistisk inblick i hur 
samledarskapet utspelar sig i relationen till kund och konsult och de konsekvenser som samledarskapet 
medför. Med det sagt, kan den genererade kunskapen och förståelsen för konsultchefers samledarskap 
agera som ett verktyg även för aktiva konsultchefer. Det betyder att konsultchefer genom studien kan få 
en tydligare uppfattning av hur de ska förhålla sig till både kund och konsult. Studien kan användas för 
att optimera samledarskap inom bemanningsbranschen då den nyfunna kunskapen är anpassad till 
konsultchefers dynamiska roll. Vi ser dock även en användning av studiens bidrag till 
bemanningsbranschen överlag där bemanningsföretag kan nyttja kunskapen i inlärningssyfte till 
nyanställda. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning  

Syftet med studien har varit att förklara samledarskapet hos konsultchefer inom bemanningsbranschen 
i Jönköping samt beskriva konsekvenserna av samledarskapet i förhållande till relationen mellan kund 
och konsult. Utifrån detta syfte och framställd slutsats vill vi ge tre förslag på vidare forskningsområden.  
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1. Kundens samledarskap inom bemanningsbranschen: Denna studie utgår från att förklara 
konsultchefers samledarskap inom bemanningsbranschen i Jönköping. Konsultchefers samledarskap 
konstateras genom slutsatsen vara ett situationsanpassat samledarskap som i stora drag dikteras av kund 
då denne betalar för bemanningsbranschens service. För vidare forskning inom bemanningsbranschens 
samledarskap hade det varit intressant att undersöka kundens samledarskap. En sådan studie hade kunnat 
ge en fullständig beskrivning av bemanningsbranschens samledarskap och således en komplett 
kartläggning av samledarskapet över konsult. 

 

2. Jämförelse av juniora och seniora konsultchefers erfarenhet av samledarskap: Istället för att utforma 
studien enligt kriteriet ”konsultchef” vilket var denna studiens kriterium, hade det varit intressant att 
utforma en studie som jämför en junior konsultchefs erfarenhet av bemanningsbranschens samledarskap 
mot en mer senior.  

 

3. Konsultchefers samledarskap i Sverige: Studien utgår från fem bemanningsföretag i Jönköping. För 
att öka generaliserbarheten hade det varit gynnsamt att ändra denna avgränsning och undersöka 
konsultchefers samledarskap runt om i Sverige. 
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Bilaga 1 

 
Samledarskap inom bemanningsbranschen i Jönköping  
 
Följande frågor fungerar endast som semistruktur under intervjun. Därmed behöver varje fråga inte 
ställas ordagrant. Denna struktur fungerar som en karta över de teman som intervjun ska beröra. 
 
Presentera dig själv, studiens syfte och vad informationen kommer att bidra till. Stäm även av en extra 
gång så att det är ok att vi spelar in.  
 
Roll och verksamheten 
 

- Din roll i verksamheten, kan du berätta om den samt hur länge du haft rollen?  
- Har du tidigare utbildning inom ledarskap eller erfarenhet av liknande roller som den du har idag?  
- Vilken form av bemanning är det som ert företag fokuserar på? (Exempelvis 

tjänstemän/arbetare/studenter etc).  
- Vad är ditt ansvarsområde? Vad inkluderas?  
- Hur många konsulter ansvarar du över?  

 
Ledarskap 
 

- Enligt dig, vad är definitionen av ledarskap respektive samledarskap/delat ledarskap?  
- Vad är en bra ledare enligt dig?  
- Vilka egenskaper tror du är viktiga för bra ledare att ha?  
- Vad kännetecknar en mindre bra ledare?  

 
Delat ledarskap 
 

- Upplever du att du är i en roll där du utövar delat ledarskap?  
- Hur arbetar du i ett delat ledarskap? Vad är viktigt för att uppnå en god balans i detta? Hur får du 

det att fungera?  
- Vad är din personliga åsikt av ett delat ledarskap? 
- Tror du att det hade varit enklare med ett enkelt ledarskap? Varför? Varför inte?  
- Kan du ibland uppleva att ett delat ledarskap är stressigare än ett enkelt? Varför? Varför inte?  
- Vad finns det för positiva respektive negativa aspekter av delat ledarskap? Svårigheter och 

utmaningar?  
- På vilket sätt tror du att ditt ledarskap över konsulten skiljer sig från kundens?  
- Finns det något hjälpmedel eller liknande som du tror kan hjälpa dig och situationen att förbättra 

det delade ledarskapet ytterligare?  
 
Relation till kund och konsult 
 

- I en situation som denna dvs. inom bemanningsbranschen, med ett delat ledarskap, vad är viktigt 
att tänka på?  

- Upplever du att konsulten vet vad det delade ledarskapet innebär, dvs. vet konsulten vilka era 
respektive ansvarsområden är? Hur vet konsulten detta? 
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- Vem av ledarna kommunicerar konsulten mest med?  
- Upplever du att kommunikationen mellan dig och ledaren på uppdraget/kunden är tydlig och bra?  
- Vad är viktigt i relationen mellan dig och kund för att få ledarskapet att fungera? Varför? 
- Har du varit med om någon gång som det delade ledarskapet har fungerat extra bra? 
- Varför fungerade det extra bra?  
- Har du varit med om ett tillfälle då det fungerat lite sämre? Varför?  
- Hur tror du dina ageranden påverkar kund/chef på plats och konsult?  
- Har du av kund eller konsult fått höra någon konkret feedback gällande ledarskapsuppdelningen? 

Med andra ord tycker konsulter det kan vara jobbigt eller har dom uttryckt att det varit tydligt? 
Tycker kunden det är positivt avlastande eller kräver det mer arbete?  

 
Slutgiltiga frågor om delat ledarskap/samledarskap 
 

- Tror du att ett delat ledarskap och kunskap om detta kan vara viktigt för framtiden? Motivera.  
- Finns det någonting som du gärna vill tillägga kring delat ledarskap som du upplever att vi inte 

berört under intervjun?  
- Har du några andra frågor och funderingar som du gärna vill ha svar på innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 
Hej XX!   

Vi är två tjejer som läser sista terminen i Human Resources med inriktning mot företagsekonomi på 
Jönköping University. Just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete på 15 hp. Det vi har tänkt studera 
är ett delat ledarskap eller som många också kallar det - ett samledarskap. Genom vår studie vill vi försöka 
förstå konsultchefers samledarskap och de konsekvenser som följer. Detta är något som intresserar oss 
särskilt mycket då vi har observerat det under vårt arbete som HR-assistenter.  

Vi vill gärna intervjua dig och höra mer om dina tankar, funderingar och erfarenheter av detta. Vi tror att 
just du i din roll kan bidra med god insikt i ämnet och vi hade uppskattat att få ta del av de erfarenheter du 
besitter. Givetvis kommer du få vara helt anonym i arbetet och dina åsikter och funderingar kommer inte 
föras vidare utanför denna studie.  

Vi kommer att genomföra en semistrukturerad intervju och kommer att i förväg skicka dig närmare 
information på vilka teman som kommer att beröras. Detta för att ge dig möjligheten att förbereda dig om 
så önskas. Du är varmt välkommen att ställa frågor till oss om du skulle ha funderingar både före, under och 
efter intervjun.  

Vi kommer att vilja avsätta en timme för intervjun och träffas gärna personligen. Vi önskar även att med 
ditt godkännande få spela in denna intervju för att inte gå miste om värdefull information.  

Ha en fortsatt trevlig dag! 

Med vänliga hälsningar,  

Olivia Ingman och Hana Kelmendi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

vi 

Bilaga 3 
Tema: Kundperspektiv (i förhållande till 
relationen med kund) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: Konsultperspektiv (i förhållande till 
relationen med konsult) 
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Tema: Konsultchefens handlingar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema: Fall och exempel 
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Tema: Svårigheter, problematik 
och distans 

 


