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Sammanfattning 

Titel: Motivation på distans – En studie om motiverande ledarskap på distans inom 
bemanningsbranschen  

Författare: Elina Skager & Katarina Lindgren  

Kurs: ECX504 – Examensarbete i företagsekonomi 

Termin: VT 2016 

Syftet med studien är att undersöka hur ledare arbetar med motivation när ledare och 
medarbetare har ett geografiskt avstånd mellan varandra. Studien kommer för organisationer 
med ledarskap på distans bidra med kunskap om hur motivationsarbete kan utföras trots en 
fysisk distans.  Frågeställningen till studien är hur ledare motiverar anställda på distans och vad 
det finns för möjligheter till förbättring av motivationsarbetet? 
 
Då studien utgår från ett synsätt där vi utifrån intervjuer tolkat och analyserat individer och dess 
beteende har vi för att kunna besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte valt en 
kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer. Vi har kommit fram till att motiverande ledarskap 
på distans i bemanningsföretag kräver resurser och tid på grund av det geografiska avståndet. 
Att motivera sina medarbetare kräver av ledaren extra ansträngningar då daglig interaktion 
uteblir. Därför har vi kommit fram till att motivationsarbete är något som måste planeras in i 
arbetet tillsammans med de dagliga rutinerna. Annars finns det risk för att motivationsarbetet 
blir bortprioriterat bland administrativa uppgifter. 
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Abstract 

Title: Motivation at a distance – A study concerning motivational leadership at a distance 
within the recruitment sector 

Authors: Elina Skager & Katarina Lindgren 

Module: ECX504 – Dissertation in Business Administration  

Term: VT 2016 

The purpose of this study is to explore how leaders work with motivation when a geographical 
distance exist between the leader and coworker. The study will contribute with awareness of 
how motivational work can be continued despite the existence of physical distance for 
organizations that utilize leadership at a distance. The research question for this study is how 
leaders motivate their employees at a distance and what opportunities for improvement to the 
motivational work exist?    

Since the study is based on the approach of interpreting interviews and analyzing individuals 
and their behaviors, we have chosen to answer the research question and satisfy the purpose of 
the study using a qualitative method with qualitative interviews. The research has lead us to 
conclude that the required motivational leadership for recruitment companies demand time and 
resources due to the geographical distance. In the absence of daily interaction additional 
endeavors are required of the leader in order to motivate their coworkers. This is why we have 
reached the conclusion that any motivational work need to be planned and incorporated into the 
daily routines. Otherwise there is a risk that the motivational work is neglected amongst the 
administrative tasks. 

 

Keywords: Motivation; Leadership; Motivating leadership; Motivational leadership at a 
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1. Introduktion 
I det inledande kapitlet introduceras studiens valda ämne, därefter en bakgrund som mynnar 
ut i en problemdiskussion. Dessa tre avsnitt leder till studiens forskningsfråga och syfte som 
tillsammans beskriver uppsatsens utgångspunkt. 

1.1 Bakgrund 
Ledarskap på distans är ett nytt sätt att hantera ledarskap på och har i och med digitaliseringen 
blivit lättare. Fler ledare använder ett distansledarskap och en bransch som det framgår tydligt 
i är bemanningsbranschen. Då ledarskap med fysiskt avstånd har blivit allt vanligare kommer 
denna studie undersöka hur ledare kan leda sina medarbetare när den fysiska relationen uteblir, 
hur tillit kan skapas genom kontakt via tekniska hjälpmedel och om det är möjligt att ge den 
feedback och motivation som krävs när ledaren inte följer det dagliga arbetet och istället får 
anförtro sig till att kunden rapporterar och kontrollerar de anställdas arbete. Med distans i denna 
studie menar vi fysisk och geografisk distans, alltså det avstånd en ledare har till sina konsulter.  

Bemanningsbranschen har i Sverige fått ett rejält uppsving och ökat betydlig i omfång 
(Konjunkturinstitutet, 2012). Det som skiljer bemanningsbranschen gentemot andra 
verksamheter är att de drivs av ett kundföretag som betalar bemanningsföretaget när konsulten 
hyrs ut. (Andersson, Jona & Wadensjö, 2010). Konsultchefer i bemanningsföretag har 
personalansvar över många konsulter som befinner sig ute hos kunder som är utspridda 
geografiskt. Utmaningen för konsultchefer blir då att upprätthålla en god kontakt med sina 
konsulter, få en överblick över hur arbetet fungerar på arbetsplatsen, motivera samtliga 
anställda till att utföra ett bra jobb och se till att de trivs i arbetsmiljön.  

I samband med digitaliseringen är inte längre fysiska möten nödvändiga för att kunna 
kommunicera inom en organisation. Det finns nu andra möjligheter som kan ersätta det fysiska 
mötet så som mejl, telefon och videosamtal vilket har möjliggjort kommunikation trots distans. 
En mer öppen kommunikation har även resulterat i att ledare kan leda sina anställda på distans 
(Andersson & Wadensjö, 2004). Ledarskap på distans utövas och används inom många olika 
typer av organisationer. I en verksamhet där ledare befinner sig på en annan ort än 
organisationen eller i en verksamhet där de anställda reser mycket i arbetet krävs det att 
ledarskapet fungerar trots det fysiska avståndet. Likaså i organisationer där skiftarbete pågår, 
exempelvis sjukhus eller industrier, krävs ett väl fungerande ledarskap på distans då de anställda 
och ledaren i många avseenden inte befinner sig på arbetsplatsen samtidigt (Nordengren & 
Olsen, 2006).  

Inom bemanningsföretag hyrs konsulterna som är anställda i företaget ut till externa kunder 
vilket resulterar i att distansledarskapet snarare blir regel än undantag. Därmed skapas ett 
naturligt avstånd mellan ledare och medarbetare då de inte befinner sig på samma plats. 
Kommunikation mellan ledare och medarbetare sker ofta via virtuella hjälpmedel och fysiska 
möten äger sällan rum. Globalisering och digitalisering har resulterat i mer flexibla 
organisationer och bättre kommunikationsmöjligheter vilket har möjliggjort större utrymme för 
bemanningsbranschen. Bättre kommunikationsmöjligheter, globalisering och digitalisering har 
även medfört ökad konkurrens på arbetsmarknaden (SCB, 2010). Osäkerhet på grund av 
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omvärldens påtryckningar och konjunktursvängningar kan även vara en orsak för företag till att 
använda sig av ett bemanningsföretags tjänster. Det innebär att de inte behöver binda upp 
medarbetare till verksamheten under en längre tid som är nödvändig eller går att förutspå 
(Konjunkturinstitutet, 2012).  

1.2 Problemdiskussion  
Det har numera blivit allt vanligare att ledare har blivit ansvariga för att leda medarbetare på 
distans, på grund av behov av att effektivisera arbete och nationell samt internationell spridning 
av tjänster och arbetsuppgifter (Howell et a. 2005). Det är något som tydligt går att urskilja i 
bemanningsbranschen. Ledarskap på distans har i många organisationer blivit allt vanligare och 
har i flera fall ersatt den traditionella synen på ledarskap, där ledaren har möjlighet att träffa 
den anställda personligen och regelbundet. Till skillnad från det traditionella ledarskapet kan 
ledarskap på distans i många fall vara mer komplicerat och har till och med visat sig under vissa 
omständigheter vara problematiskt att utföra på ett effektivt sätt. Tidigare studier visar att 
ledarskap på distans inte är att rekommendera och att sådant ledarskap på distans bör minimeras 
(Anatonakis & Atwater, 2002). På grund av förändringar i omvärlden är detta något som blivit 
ofrånkomligt vilket ökar relevansen för ledarens handlande. 

Popper (2013) beskriver att bristen på fysisk interaktion mellan ledare och medarbetare kan 
försvåra ledarskapet då en ledare associeras med synlighet och närvaro. Ju synligare en ledare 
är desto mer känner medarbetarna att det interagerar med ledaren och denne känns mer 
tillgänglig för medarbetarna. Fysisk interaktion skapar utifrån en anställds perspektiv, fler 
möjligheter att påverka ledaren och en mer fördelaktig och nära relation. Antonakis och Atwater 
(2002) belyser att ledarskap på distans kan bli problematiskt om medarbetaren begär ett 
uppgiftsorienterat ledarskap som kräver tydlig vägledning då medarbetaren inte är erfaren att 
arbeta självständigt. Medarbetarna kan då ha svårigheter med att utföra sina arbetsuppgifter och 
känna osäkerhet på arbetsplatsen. Ledarskap på distans kan vara svårare att utföra än det 
traditionella ledarskapet då fysisk distans kan försvaga en ledares relation med medarbetarna 
på grund av att ledaren inte känns närvarande på arbetsplatsen. Distansen kan också göra det 
problematiskt för ledare att följa medarbetares reaktioner på händelser i organisationen. Det 
kan även minska ledarens möjligheter till observation av medarbetarnas uppträdande och 
jobbkvalitéer. Med ett välfungerande samarbete skulle förhållandet mellan ledare och 
medarbetare förbättras. I detta sammanhang kan ett motiverande ledarskap spela en viktig roll, 
då det kan resultera i tillfredsställda en hårt arbetande medarbetare. 

Med en fysisk distans kan psykisk distans uppstå och när en den uppstår kan det vara svårt att 
bygga upp en bra relation mellan ledare och medarbetare (Zhang & Fjermestad, 2006). Det kan 
även innebära problem inom både kommunikation och trivsel på arbetsplatsen då medarbetaren 
inte känner att ledaren finns tillgänglig för frågor eller stöd. Det fysiska avståndet är en faktor 
som inte kan frångås inom bemanningsbranschen. Därför är det intressant att undersöka vilka 
metoder en ledare kan använda sig av för att förminska det psykiska avståndet samtidigt som 
det fysiska avståndet kvarstår. Det är viktigt att ledare upprätthåller en relation till sina 
medarbetare trots det geografiska avståndet.  
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I bemanningsbranschen är ledarskap på distans mer vanligt än det traditionella ledarskapet, då 
medarbetarna är anställda av ett bemanningsföretag men vanligtvis arbetar ute hos en kund som 
konsulter. Detta innebär att den fysiska kontakten med medarbetarna är liten då ledaren och 
medarbetarna är belägna på olika platser och kontakten ofta sker via virtuella hjälpmedel. Hur 
kan då ledaren motivera sina medarbetare till att utföra sitt arbete på ett bra och effektivt sätt? 
Kan ledaren undvika att skapa en psykisk distans mellan sig själv och medarbetarna och på det 
sättet skapa en relation till medarbetarna trots den fysiska distansen? Vi anser att en av de 
viktigaste arbetsuppgifterna en ledare har är att motivera sina medarbetare, vilket kan göras på 
många olika sätt. Att aktivt arbeta med att motivera sina anställda kan ibland prioriteras bort 
bland administrativa uppgifter som måste göras, speciellt när ledaren och medarbetarna 
befinner sig på olika platser. Ledaren blir då inte dagligen påmind om sina medarbetares behov 
och arbetssituationer. Detta kan bli ett problem för både ledaren och konsulterna då motivation 
på arbetsplatsen har en väsentlig inverkan på medarbetarens trivsel och hur arbetsuppgifterna 
utförs. Det är därför av stor vikt att ledare att arbetar med motivation, speciellt om ledarskapet 
utövas på distans. Detta problem skall studeras och analyseras i denna studie genom att 
intervjua ledare i ett bemanningsföretag och analysera och studera teorier och tidigare forskning 
angående motiverande ledarskap på distans. Frågeställning och syfte i denna studie är därav 
följande:  

1.3 Frågeställning 
• Hur motiverar ledare anställda på distans? 

- Vad finns det för möjligheter till förbättring av motivationsarbetet? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ledare arbetar med motivation när ledare och 
medarbetare har ett geografiskt avstånd mellan varandra. Studien kommer för organisationer 
med ledarskap på distans bidra med kunskap om hur motivationsarbete kan utföras trots en 
fysisk distans.   
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2. Metod 
Metodavsnittet inleds med det vetenskapliga synsätt som studien är baserad på. Därefter 
beskrivs studiens undersökningsansats, hur datainsamlingen gått tillväga och en kritisk 
reflektion över insamlad data samt studiens tillförlitlighet och överförbarhet.    

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Syftet med studien är att undersöka hur ledare arbetar med motivation när ledare och 
medarbetare har ett geografiskt avstånd mellan varandra. För att kunna leva upp till studiens 
syfte och därmed besvara forskningsfrågan behöver vi veta mer om hur ledare tänker och 
resonerar kring denna fråga. För att få kunskap inom ämnet har därför ett hermeneutiskt synsätt 
använts vi tolkat vetenskaplig forskning och teorier samlats in och tolkats. Hermeneutik innebär 
enligt Bryman och Bell (2011) ett tolkningsperspektiv, vilket betyder att forskaren behöver 
fånga subjektiviteten i sociala handlingar. Detta synsätt innebär enligt Wallén (1996) tolkning 
av innebörden i exempelvis människors handlingar och upplevelser. Den hermeneutiska 
kunskapssynen har likaså inneburit att vi under studiens gång kunnat utveckla den kunskap som 
samlats in vilket gett oss en tydligare helhetsbild. Efter att vi samlat in teorier kring studiens 
valda ämne behövde vi få en annan typ av insikt inom ledares motivationsarbete på distans. För 
att få den kunskapen har vi valt att genomföra intervjuer. En induktiv ansats valdes därför 
framför den deduktiva då vi efter att ha samlat in data från intervjutillfällena kunde dra slutsatser 
kring respondenternas svar med understöd av befintlig forskning istället för att innan tillfällena 
dra logiska slutsatser.  

Då studien utgår från ett synsätt där vi utifrån intervjuer tolkat och analyserat individer och dess 
beteende har vi för att kunna besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte valt en 
kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer innebär att ett antal individer 
har tolkats och avlästs under intervjutillfällena, där tyngdpunkten baserats på att få en förståelse 
för hur respondenterna som deltagit i studien tolkar sin verklighet. Studien krävde att vi tolkade 
och fördjupade oss i respondenternas svar och handlingar under intervjutillfällena för att få fram 
data och underlag för analys och resultat. . Den kvantitativa forskningen lägger sin tyngd i 
teoriprovning och har en inriktning på att vilja förklara företeelser. Bryman och Bell (2011) 
lyfter att den kvalitativa skiljer sig från den kvantitativa genom att den kvalitativa fokusera mer 
på ord än mätning. Forskning som bedrivs kvalitativt utgår ifrån att forskaren intar ett 
tolkningsperspektiv och det innebär att söka antingen förklaring alternativt förståelse i det 
mänskliga beteendet. Ett kvantitativt angreppssätt hade inneburit fler antal intervjuer eller 
enkäter som gett oss mer empirisk data. Dock anser vi inte att denna data hade varit lika 
omfattande och djupgående som en kvalitativ empirisk datainsamling innebär. Det kvalitativa 
angreppssättet gav oss och respondenten en möjlighet till att reflektera och ge grundliga svar. 
Valet av metod tillsammans med det vetenskapliga synsättet var därför en förutsättning för att 
få denna typ av insikt och förståelse. 

2.2 Undersökningsansats 
Intervjuer utfördes med konsultchefer från Speed Group, som är ett bemanningsföretag. Detta 
krävdes för att få förståelse för hur ledare inom organisationen arbetar med motivation på 
distans. Att intervjua konsultchefer i ett bemanningsföretag valdes för att de arbetar med 
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ledarskap på distans, då deras medarbetare är stationerade hos olika kunder. Ledarnas arbete 
innebär därför att försöka motivera medarbetarna trots ett fysiskt avstånd och brist på fysiskt 
kontakt. Genom bearbetning av intervjumaterial som resulterat i studiens empiri och 
vetenskaplig forskning och teorier som analyserats ska vi besvara frågan hur konsultcheferna 
kan öka motivationen hos medarbetarna trots ett fysiskt avstånd.  Stora delar av studien kommer 
vara grundad på respondenters personliga åsikter och tankar, därför var ett kvalitativt 
förhållningssätt det mest lämpade för denna studie då det gav möjlighet till fördjupad förståelse.  

2.3 Datainsamling 
Vid insamling av data bokade vi in möten med samtliga respondenter för att få tid till att sitta 
ner för en intervju. Vi bestämde möte med respondenterna på respektives kontor, för att 
underlätta processen för dem samt för att de skulle känna sig bekväma och hemmastadda i 
miljön. Intervjuerna gav oss möjlighet till en öppen konversation med respondenterna och 
därmed kunde vi samla in den information som behövdes för att besvara studiens 
forskningsfråga.  

2.3.1 Urval av respondenter 
Tio konsultchefer valdes ut där respektive konsultchef ansvarar över olika kunder. Urvalet av 
respondenter gjordes för att få en inblick för hur konsultcheferna arbetar mot sina kunder samt 
hur motivationsarbetet ser ut gentemot respektives medarbetare. Respondenternas ansvarar för 
olika kunder kan innebära olika synsätt på hur motivationsarbetet och kontakten ser ut med 
medarbetarna, vilket vi menar gynnar studien då vi vill få en så korrekt bild av ledarnas 
motivationsarbete som möjligt.  

2.3.2 Intervjuguide och utformande av frågor 
För att vara förberedda och ta tillvara på intervjutillfällena utvecklades en intervjuguide. 
Samma intervjuguide användes på alla respondenter, för att senare kunna jämföra och analysera 
samtliga svar.  Intervjuguiden ledde till effektiviserade intervjutillfällen då vi var förberedda 
och såg till att intervjuerna följde rätt tema och område. Intervjufrågorna har utformats öppet 
och neutralt vilket gav möjlighet och rum för egna åsikter och reflektioner från respondenterna. 
Intervjuguiden har delats in efter rubrikerna; ledarskap, motivation och motiverande ledarskap 
på distans. Detta för att enklare kunna bearbeta datainsamlingen till analysen samt kunna 
jämföra materialet med våra vetenskapliga artiklar.  

Vi har använt en semistrukturerad forskningsintervju vilket går ut på att samtliga respondenter 
svarat på frågor som berör samma ämne. En semistrukturerad forskningsintervju innebär att 
intervjuaren har en färdigställd lista med ämnen som ska beröras och besvaras dock finns det 
utrymme för reflektion från respondenten. Med en semistrukturerad forskningsintervju blev det 
också lättare att sammanställa, analysera och jämföra respondenternas svar, då intervjuerna var 
strukturerade på samma vis.  

Intervjufrågorna formulerades så att respondenterna uppmuntrades till att besvara frågorna utan 
att vi ledde fram ett svar, alltså fick de möjlighet att besvara frågorna öppet och utveckla sina 
svar. Detta har gjorts för att få respondenternas naturliga och egenformulerade tankar.  
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2.3.3 Intervjuer 
Respondenterna fick själva välja vart intervjuerna skulle äga rum för att de skulle känna sig 
trygga och avslappade i intervjumiljön, samtliga valde att intervjuas på sin arbetsplats, där varje 
intervju tog mellan 35 – 45 minuter.  Vi bestämde att inte skicka ut intervjumaterialet på förhand 
då vi önskade att de inte skulle ha möjlighet att tänka ut svar innan intervjun ägt rum, utan få 
deras spontana reaktioner och svar. Vi informerade innan intervjutillfället för vederbörande att 
resultatet av uppsatsen kommer finnas tillgängligt för dem vid studiens slut. Respondenterna 
avsatte en timme vardera för att ha god tid för oss vid intervjutillfället. och bokning av intervjuer 
frågades respondenterna om de gav tillåtelse till ljudinspelning under intervjun, vilket de gjorde. 
Detta underlättade sammanställningen av det empiriska underlaget. Data som samlats in genom 
intervjuer med respondenterna analyserades och tolkades utifrån vår frågeställning för att skapa 
en grund för analys och slutsats.  

2.3.4 Observationer 
Vid intervjutillfällena utfördes observationer på arbetsplatsen genom att ta del av olika intryck 
som exempelvis klädkod, kontorsmiljö och bemötande. Vi anser att observationer kan 
komplettera studiens empiriunderlag då vi fick möjlighet att observera och tolka 
organisationens arbetsmiljö och stämning. Observationerna blev begränsade då vi hade en 
bestämd tidsram för att vistas i deras arbetsmiljö, därav var det svårt att ta hänsyn till alla 
faktorer som påverkar organisationskulturen. Vi valde att endast fokusera på arbetsplatsens 
stämning och miljö i de utrymmen vi befann oss i under intervjutillfällena och hur vi blev 
bemötta av de anställda på kontoret. Intervjumaterialet kompletterades med observationer för 
att få ut så mycket information som möjligt ur varje tillfälle och öka studiens trovärdighet. 
Observationerna antecknades under intervjutillfällena och under den tid vi vistades på kontoret.  

2.3.5 Material 
Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av inspelning och anteckningar. Ljudinspelningen är 
en viktig del av dokumentationen då det är väsentligt att få med respondenternas ord och åsikter. 
Om vi endast valt att anteckna är det lätt att missa viktig information och då inte fått ett lika 
trovärdigt empiriskt material. Vi nämnde för respondenterna att det endast är vi som kommer 
lyssna på inspelningarna och att de kommer ha möjlighet att lyssna på sin inspelning i efterhand 
vid intresse. Anteckningarna underlättade arbetet för att komma ihåg hur vi under 
intervjutillfällena tolkade respondenternas svar och kroppsspråk.  

2.4 Forskningsetiska principer 
Vid insamling av data har vi beaktat flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till för att uppnå 
de etiska krav som ställs på undersökningar.  De etiska krav vi har förhållit oss till är 
Vetenskapsrådet (2016) krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på att uppgifter och 
information hålls konfidentiellt och krav på nyttjande. Dessa etiska punkter har varit en grund 
för studiens genomförande.   

Det är väsentligt att beakta den bild insamlad data kommer att symbolisera då den kommer att 
finnas kvar över en längre tid. Detta behöver inte alltid vara positivt, scenariot kan undvikas 
genom att försiktighetsåtgärder följs vid identifiering av respondenterna som deltagit i 
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intervjuerna samt försäkran av att inte hänga ut någon (Dalen, 2011). Därför är insamlad data 
konfidentiell likaså respondenternas titel och namn.  

Det är viktigt att innan intervjuerna tydlig med studiens syfte. Innan intervjuerna har därför 
respondenterna informerats hur de skulle gå tillväga samt hur de senare kommer att användas, 
detta gjordes göras i ett tidigt stadie. Det belyses även att respondenten kunde avbryta sin 
medverkan när som helst och att medverkan var frivillig, vilket innebär att informationskravet 
uppfylldes. Vid det första intervjutillfället var vi tydliga med att respondenterna har möjlighet 
att påverka deras medverkan i studien vilket innebär att de hade möjlighet att bestämma vilka 
områden de ville eller inte ville delta i. Därmed uppfylldes kravet om samtycke då 
respondenterna själva fick bestämma vad de ville eller inte ville delta i. Information om att 
studien endast kommer att publiceras i vetenskapligt syfte och därmed inte bli kommersiell gavs 
för att säkerställa respondenterna att studien uppfyller nyttjandekravet.  

Då undersökning har utförts via kvalitativa intervjuprocesser var det krav som gäller 
konfidentiell hantering av respondenternas medverkan och information den punkt som vägde 
tyngst. Insamlat material och data har lagrats och handskats på ett vis som eliminerar 
möjligheten till identifiering och uppföljning av individerna som medverkat i studien. Därför 
har vi att tydliggjort för respondenterna att material och information som samlats in kommer 
att hållas konfidentiellt.  

2.5 Analys- och tolkningsmetoder 
Efter intervjutillfällena sammanställdes data från respondenterna som därefter bearbetats och 
analyserats. Sammanställningen har presenterats utefter frågornas ordningsföljd i 
intervjuguiden och jämförts mot varandra. Empirin som består av en sammanställning av 
samtliga intervjuer är en grund för analys och tolkning av respondenternas motivationsarbete 
på distans. Vid sammanställning av insamlad data har många citat använts för att öka studiens 
trovärdighet. Detta för att kunna presentera respondenternas svar på ett rättvist sätt och för att 
ge läsaren en rättvis bild av respondenternas och tankar. Detta har också underlättat vår analys 
av studiens insamlade empiri, då analysen grundar sig på respondenternas egna ord och tankar 
och inte vår tolkning av dem. Vetenskapliga artiklar har jämförts med det empiriska underlaget 
där teorin har fungerat som ett verktyg för att styrka empiriavsnittet. Då vi utifrån 
respondenternas svar har kunnat urskilja likheter och skillnader samt förbättringsområden 
utifrån befintlig teori inom området. Studiens forskningsfråga och syfte har legat som grund för 
tolkning och analys av empirisk data.  

2.6 Källkritik 
Konsultcheferna som har intervjuats har likadana arbetsuppgifter med undantag att de arbetar 
med olika kunder och ansvarar för varierande antal konsulter. Att vi intervjuat personer med 
samma befattning och inte några konsulter kan påverka det empiriska underlaget då 
datainsamlingen är hämtad från individer som kan tänkas se på studiens ämne ur ett liknande 
perspektiv. Då vi inte insamlat data från organisationens konsulter är vi medvetna om att det 
kan tänkas påverka studiens resultat. Emellertid var studiens syfte att få vetskap om hur ledare 
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arbetar med motivation och är skriven på uppdrag för Speed Group vilket resulterade i att vi 
endast använt oss av konsultcheferna för att samla in data.  

2.7 Tillförlitlighet och överförbarhet 
Då intervjuerna hölls inom en och samma organisation bidrog det till en samlad bild över hur 
ledarna arbetar med motivation. Det bidrog även till att skillnader och likheter kunde urskiljas 
samt ge ett helhetsintryck av respondenternas syn på vårt valda ämne. Trovärdigheten kan 
påverkas då vi endast intervjuat konsultchefer i organisationen och därmed inte får någon 
annans perspektiv på motivationsarbetet.  

Studien innehåller delvis egna tolkningar och tankar kring valt ämne. Det kan resultera i att 
pålitligheten förminskas och att vår analys revideras över tid. Dock har vi förminskat detta 
scenario och sett till att säkerställa att pålitligheten inte åsidosätts. Därför har empirin 
presenterats på ett detaljerat och utförligt vis vilket kommer möjliggör det för läsaren att återgå 
till studiens analys och resultat för att se om det ändrats sedan dess den genomförts. 

Studiens överförbarhet minskar då den endast omfattas av 10 stycken intervjuer som skett inom 
en utvald organisation, vilket är för lite data för att kunna dra en generell slutsats. Med 
överförbarhet menar vi hur studiens resultat skall kunna tillämpas av andra.   
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3. Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet har delats upp i tre underrubriker för få en struktur efter studiens fokusområden. 
Först presenteras teori inom motiverande ledarskap för en tydlig inblick i vad en detta begrepp 
kan innebära. Därefter har teori om ledarskap på distans sammanställs, där en beskrivning av 
vad det innebär att vara ledare på distans presenteras samt hur arbetet kan se ut. Slutligen 
presenteras avsnittet motiverande ledarskap på distans, där teori om vikten av motiverande 
ledarskap på distans belyses, hur en ledare kan motivera sina medarbetare samt vikten av att 
motivera sina medarbetare trots ett fysiskt avstånd. 

De vetenskapliga artiklar som valts ut har begränsats via årtal då vi vill använda oss av så 
aktuella artiklar som möjligt. Vid urval av artiklarna har vi haft ett antal sökord för att hålla 
oss till studiens ämne och för att lättare göra ett urval. Författarna som presenterats har nämnts 
i flera avseenden angående motivation, ledarskap och motiverande ledarskap på distans, 
artiklarna är även granskade och publicerade. Vi har valt bort artiklar som fokuserat på 
specifika yrken och arbetsområden, då resultatet från artiklarna ska vara så trovärdiga som 
möjligt och kunna appliceras av andra forskare till fortsatta studier inom samma ämne.  

3.1 Definitioner  
I denna studie benämns ledarrollen i Speed Group som konsultchef, då detta är en befattning i 
organisationen. I Speed Group innebär konsultchefsrollen en individ som leder medarbetare på 
distans. Därför i andra sammanhang definieras rollen konsultchef som ledare. Vid insamling 
av teori har vi därför använt begreppet ledare, då det är en person som har följare och inspirerar 
medarbetare.  

Det finns flera olika teorier och modeller som förklarar begreppet motivation och hur det 
uppkommer. Då studien skall undersöka motiverande ledarskap på distans vilket utspelar sig i 
ett arbetsrelaterat sammanhang riktas intresset bort från den allmänna förklaringen av 
motivation. Studien undersöker istället motivation som kan kopplas till arbetsrelaterade 
sammanhang. Med motivation menas därför motivation och engagemang på arbetsplatsen och 
en individs preferenser och förväntningar vilket kan beskrivas som attraktiva belöningar och 
mål där det även finns möjlighet att uppnå dessa. Förväntningar en individ har på sitt arbete är 
likaså inkluderat under begreppet där den anställde förväntas vilja ha resultat av sina 
arbetsinsatser och uppskatta eller värdera dessa resultat. 

I kapitlet beskriver vi både fysisk och psykisk distans. Med fysisk distans menar vi en geografisk 
distans mellan medarbetare och ledare och med psykisk distans menar vi brist på relation och 
kontakt mellan medarbetare och ledare.  

Med Virtuella hjälpmedel menar vi när ledare och medarbetare kommunicerar med hjälp av 
telefon, mail eller sms.  

3.2 Motivation 
Det finns flera olika synsätt och teorier vad gäller motivation och hur motivation kan påverka 
de åtaganden individer gör. Vi har valt att presentera forskning och teorier om motivation i 
denna studie som främst är kopplad till arbetsplatsen. 
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Det arbete som utlovats och hur det är kopplat till motivation är enligt Battistelli et al. (2013) 
starkt relaterat till hur organisationer i slutändan lyckas utföra ett arbete på ett tillfredsställande 
vis. Battistelli et al. (2013) menar att det ofta är individuella aspekter och egna motiv som 
påverkar individers uppträdande och handlingar i en organisation. Tidigare forskning inom 
motivation påvisar att individers motivation ändras beroende på om det finns utrymme och 
möjlighet till självstyrande idéer och tankar kontra en kontrollerande miljö. Individer som får 
möjlighet att tillgodose sina egna behov har möjlighet att utveckla en högre grad av motivation 
(Deci & Ryan 1985; Gagné & Deci 2005 se Battistelli et al. 2013, s.18) Enligt Battistelli et al. 
(2013) bör organisationer tillgodose de medel som krävs för sina medarbetare för att kunna 
möjliggöra individuell motivation på ett vis som är situationsanpassat. Det kan göras genom att 
förstå att det finns både organisatoriska- och individuella faktorer som påverkar motivationen. 
Genom att tillgodose och ta hänsyn till de faktorer som påverkar en individs motivation kan 
dess utlovade arbete öka samtidigt som en positivare organisationskultur kan bli en ytterligare 
värdefull effekt. 

En organisation som lyckas motivera sina anställda kan dra fördel av det både operativt och 
ekonomiskt vilket i sin tur kan resultera i utvecklad konkurrensfördel. Eftersom motiverade 
anställda arbetar av egen vilja, vill visa sina färdigheter och prestera extra bra för organisationen 
(Wright, Dunford & Snell, 2001). Detta innebär att organisationer som innehar motiverade 
medarbetare har en operativ fördel då motivation kan bidra till att lösa problem på egen hand 
och ge det lilla extra, inte endast göra det som krävs. Enligt Organ & Paine, 1999) kan motiverad 
personal även resultera i ett utvecklat innovativt tänk inom organisationen då medarbetarna den 
innefattar genom motivation utvecklar nya lösningar på problem och rådande arbetssituationer. 
I likhet till de operativa och ekonomiska fördelarna som Wright, Dunford, och Snell (2001) 
beskriver är ett ytterligare resultat av motiverad personal så menar Jiang, Lepak, och Baer 
(2012) att det även går att se ett samband mellan motiverade anställda och ekonomin i en 
organisation. Detta då motiverade anställda tenderar till att prestera bättre än icke motiverade 
vilket avspeglas i dess arbete och mer nöjda kunder. 

Gagné och Deci (2005) menar att inre motivation kan förklaras genom att en individ utför en 
arbetsuppgift eller gör något då det medför tillfredsställelse eller är intressant. Inre motivation 
är en drivkraft som får individer att genomföra en uppgift av fri vilja och som samtidigt 
tillgodoser det egna intresset, utveckling och glädje. Dessa aktiviteter beskrivs som intressanta 
och står utan påverkan från yttre motivationsfaktorer. I kontrast till de inre 
motivationsfaktorerna kan de yttre beskrivas som en drivkraft för att tillfredsställa behov, uppnå 
ett visst mål, undgå straff eller belönas för utfört arbete. Yttre motivation kan exempelvis vara 
informativ- eller ekonomisk belöning. Wright et al. (2001) beskriver i likhet till Jiang et al. 
(2012) den yttre motivation som en materiell belöning som är kopplad till likvida medel. Jiang 
et al. (2012) menar att en faktor som lön, i form av yttre motivation inte är av lika stor betydelse 
vad gäller graden av motivation hos anställda. Det är en faktor som utgör en liten del av 
tillfredsställelse och enligt Wright et al. (2001) har denna faktor inget med penningvärde att 
göra.  Jiang et al. (2012) menar att motivation hos majoriteten av anställda i organisationer 
istället kommer från motivationsfaktorer som består av inre faktorer som kan exemplifieras med 
ansvar, erkännande, meningsfullt arbete och möjlighet till lärande. För att skapa motivation på 
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arbetsplatsen bör ledaren ha i åtanke att ge möjlighet till personlig utveckling hos de anställda 
vilket kan göras genom utbildning, skapa effektiva kommunikationsmöjligheter, erkännande 
genom beröm och feedback och ta tag i problem så fort de uppstår. 

3.3 Ledarskap 
Det finns flera olika teorier om ledarskap, för att förklara begreppet har transaktionellt och 
transformellt ledarskap använts. Lee och Cummings (2008) nämner olika definitioner av 
ledarskap och att det därmed finns olika typer av ledarstilar. De menar att ledare som använder 
sig av yttre motivationsfaktorer, exempelvis genom att arbeta med belöningar av olika slag som 
stämmer överens med Gregory och Aarons (2006) förklaring av ett transaktionellt ledarskap. 
Lee och Cummings (2008) menar att en ledare även arbetar med inre motivationsfaktorer där 
fokus bland annat kan vara att inspirera och engagera sina medarbetare vilket kan sammanliknas 
med Wells och Peachey (2011) tolkning av transformellt ledarskap.  

Ett transaktionellt ledarskap menar Gregory och Aarons (2006) baseras på utbyten mellan 
medarbetare och ledare. Utbytet betyder att en medarbetare tilldelas och belönas med positiva 
handlingar av ledaren när särskilda prestandakriterier eller mål har blivit uppfyllda. En ledare 
som leder sina medarbetare effektivt med ett transaktionellt ledarskap är benägen att förutse ett 
problem och därmed vidta och ingripa åtgärder innan problem uppstår. En ledare som däremot 
använder sig av ett mindre effektivt transaktionellt ledarskap har inte samma möjlighet att 
förutse problem och därmed inte vidta några åtgärder förrän ett problem redan uppstått 
(Gregory & Aarons, 2006). Barbuto (2005) beskriver att denna typ av ledarstil passar bäst i 
stabila situationer. Organisationer som befinner sig i en mer instabil situation med snabba 
förändringar krävs ett mer transformellt ledarskap.  

Ett transformellt ledarskap menar Wells och Peachy (2011) är när en ledare arbetar för att 
tillgodose sina medarbetares värderingar, behov och intressen. En ledare som arbetar 
transformellt vill engagera de individer organisationen innefattar och gör detta på ett bestämt 
vis för att de gemensamt skall kunna nå organisationens uppsatta mål. Gregory och Aarons 
(2006) menar att det transformella ledarskapet är nära besläktat med karismatiskt ledarskap som 
handlar om att inspirera och motivera individer inom organisationen. Det transformella 
ledarskapet menar de kunna öka en medarbetares inre motivation då ledaren är tydlig med att 
utrycka värdet av uppsatta organisatoriska mål.  

Skillnaden mellan transaktionellt ledarskap och transformellt ledarskap menar Breevaart, et al. 
(2014) är att den karakteristiska transaktionella ledaren ska se till att anställda fullgör ställda 
förväntningar medan den karakteristiska tranformella ledaren arbetar för att motivera sina 
medarbetare till att utföra mer än vad som förväntas av dem. Ledare använder ofta de båda 
ledarstilarna, dock använder enligt Breevaart, et al. (2014) de mest effektiva ledarna sig av ett 
transformellt ledarskap mer än ett transaktionellt. Detta kan enligt dem bero på att det 
transformella ledarskapet innebär att medarbetarna få mer socialt stöd från sin ledare än om ett 
transaktionellt ledarskap hade nyttjats. Det sociala stödet anser Breevaart, et al. (2014) beror på 
att en transformell ledare använder sig av villkorad belöning och lyssnar på och 
uppmärksammar sina medarbetares åsikter och behov. Stödet från transformella ledare har även 
enligt Breevaart et al. (2014) visat sig ha positiva följder då det skyddar medarbetare från att 
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uppleva stress. Dock utesluter ledarskapsstilarna inte varandra utan en kombination av de båda 
kan enligt Breevaart et al. (2014) stärka och bidra till ett mer effektivt ledarskap.  

En viktig kontext för ledarskap är samspel. Ledare har en bestämd roll att inta för att främja och 
påverka hur arbetsgruppen fungerar. Virtuella sammansättningar av arbetsgrupper finns i 
många olika former, med olika mål, kriterier för medlemskap, kulturell mångfald, 
organisatorisk tillhörighet med mera. (Zigurs, 2003) 

3.3.1 Ledarskap och motivation  
Hudi (1992) belyser att en central uppgift för ledare är att motivera sina medarbetare. Ledares 
ansträngningar att motivera anställda är väsentliga för att medarbetare ska trivas på 
arbetsplatsen samt arbeta mot organisationens gemensamma mål. För att göra dessa 
ansträngningar behöver ledare fokusera på inre faktorer istället för yttre. Gagné och Deci (2005) 
beskriver att det är viktigt att skilja på inre och yttre motivation då det inte innefattar samma 
motivationsfaktorer. Inre motivation kan beskrivas som en individ som gör något för att denne 
ser att det är tillfredsställande och intressant. Denna typ av motivation kan ses som den drivkraft 
som får individer att genomföra en aktivitet av fri vilja samt den tillfredsställelse som 
understödjer det egna intresset. Gagne och Deci (2005) beskriver yttre motivation som en 
kontrast till den inre motivationen. Yttre motivation beskrivs som en drivkraft för att 
tillfredsställa behov, undvika straff, uppnå ett visst mål eller belönas för utfört arbete. 
Exempelvis en ekonomisk belöning som lön eller informativ belöning i form av erkännande. 
Hudi (1992) menar att ledare behöver hantera frågan om motivation på ett mer 
situationsanpassat sätt och se på vilka faktorer som påverkar varje enskild individ. Ledare skall 
lära sig att effektivt motivera medarbetare utan yttre motivation då detta långsiktigt har förmåga 
att resultera i omotiverade anställda. Istället bör de se åt medarbetarnas egenskaper och riktlinjer 
och därefter motivera dem på insidan. 

I ett organisatoriskt sammanhang har en ledare förmåga att övertyga och påverka andra i dess 
arbete och få dem att arbeta i en gemensam riktning vilket i många fall återspeglar hans eller 
hennes talang att motivera. En ledares förmåga att påverka sina anställda baseras dels på hans 
eller hennes skicklighet och dels på vad den enskilde medarbetaren motiveras av samt om 
ledaren kan tillfredsställa det behovet (Gilley, et al. 2009) Författarna menar att ledare har 
möjlighet att motivera medarbetare till att arbeta efter organisationens gemensamma mål. Detta 
innebär att ledaren har en inverkan på medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen samt hur 
motiverade de känner sig till att utföra sina arbetsuppgifter. Gilley, et al. (2009) beskriver vidare 
att motivationsarbete kräver kompetenta ledare som kan organisera och erbjuda sina 
medarbetare en motiverande miljö, kommunicera effektivt, svara på anställdas frågor, generera 
kreativa idéer, planera anställdas agerande, få anställda att utföra handlingar och tillhandahålla 
en uppföljning för att övervinna motiverande problem. Många ledare organiserar och utför 
arbetsprocesser i komplexa organisationer. Komplexiteten speglar kontinuerliga tekniska 
förändringar samt ett behov av snabbt beslutsfattande och en förmåga att ständigt anpassa och 
förändra sig. Gilley, et al. (2009) menar att det är under sådana förhållanden som ledare måste 
skapa en arbetsmiljö som framkallar motivation hos medarbetarna.  
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Motivation är idag en stor utmaning som många organisationer försöker möta. Under de senaste 
40 åren har det förekommit många undersökningar på vad som motiverar de anställda att utföra 
sitt arbete på bästa och mest effektiva sätt. För att organisationen ska uppnå höga nivåer av 
prestation är arbetsgivare beroende av att deras anställda presterar på nivåer som positivt 
påverkar organisationens resultat. För att en ledare ska kunna motivera medarbetarna måste de 
själva först förstå vad som motiverar dem. Denna förståelse är viktig då ledare inte kan motivera 
de anställda om ledaren inte vet vad som motiverar dem. Av denna anledning är det viktigt att 
ledare frekvent använder medarbetarundersökningar för att få en insikt i hur de anställda trivs 
på arbetsplatsen samt vad som motiverar dem. Om ledare adekvat och regelbundet utför sådana 
undersökningar, och på lämpligt sätt beaktar resultatet som undersökningarna genererar, skulle 
både organisationen och medarbetarna få ut mycket av detta arbete (Wiley 1997). Författaren 
menar att det är viktigt att ledare uppmärksammar vad samtliga medarbetare motiveras av och 
sedan anpassar motivationsarbetet utefter detta. Annars kan motivationsarbete vara något som 
endast kräver resurser och tar upp tid och samtidigt inte motivera medarbetarna. Alla motiveras 
av olika faktorer, därför är det väsentligt för ledare att i första steget ta reda på vad medarbetarna 
motiveras av.  

Ledarskap är en av de viktigaste faktorerna en organisation har för att nå framgång, därför är 
det viktigt att ledaren vet hur man ska leda sina medarbetare på rätt sätt. Genom ledning, 
motivation och övervakning kan organisationens mål nås, eftersom det ger förmågan att initiera 
struktur, tydliga anvisningar för hur arbetsuppgifterna ska utföras samt motivationen som gör 
att medarbetarna trivs på arbetsplatsen och på grund av detta arbetar flitigt för organisationens 
vinning. För att kunna ge tydliga anvisningar och motivera medarbetarna är det väsentligt att 
ledaren har goda kommunikationskunskaper. Detta för att undvika missförstånd mellan ledaren 
och medarbetarna vilket också kan minska dålig stämning på arbetsplatsen. Det är viktigt att 
kommunikationen mellan ledare och medarbetare ingiver en känsla av lojalitet och förtroende. 
Ledaren måste kunna inspirera medarbetarna att arbeta mot organisationens gemensamma mål 
samt inspirera samtliga att arbeta för en enhetlig och god arbetskultur. Rollen som ledare kräver 
osjälviska handlingar av motiverande och inspirerande art som i sin tur skall tillgodose olika 
sorters behov hos medarbetarna (Ayub, Manaf & Hamzah, 2014). Här belyser Ayub, Manaf & 
Hamzah (2014)  vikten av att ha en kontinuerlig och tydlig kommunikation med sina 
medarbetare. De menar då att det kan byggas upp en relation mellan ledaren och medarbetarna 
som kan generera trivsel på arbetsplatsen och motivation till att arbeta mot organisationens 
gemensamma mål.  

Keyworth och Leidner (2000) menar att en viktig faktor i organisationer som arbetar med 
virtuella hjälpmedel är tydlighet och kommunikation. Cummins (2008), menar likaså att 
regelbunden kommunikation gentemot sina medarbetare är särskilt viktig i situationer när det 
råder distans till dem. Det är viktigt att ledare formulerar tydliga förväntningar och mål samt 
delegerar ansvar till sina medarbetare för att ledarskapet på distans skall ha en motiverande 
effekt. En annan viktig aspekt i situationer där ledare leder på fysiskt avstånd är regelbunden 
kommunikation och kontinuerliga möten med medarbetarna som ledaren planerar och sätter 
upp regelbundna tidsscheman för. Cummins (2008) anser även att informell kontakt mellan 
ledare och medarbetare är viktigt i sammansättningar där det finns ett fysiskt avstånd mellan 
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dem då informell kontakt där medarbetare möts ansikte mot ansikte är en framgångsnyckel. 
Keyworth och Leidner (2000) belyser även att det är viktigt att ledaren skapar sociala 
sammanhang där relationer mellan ledare och medarbetare samt medarbetare emellan kan 
uppstå. Detta kan resultera i att förtroende lättare uppstår i arbetsgruppen. Sammanhållning och 
förtroende i en arbetsgrupp leder även till att de som den innefattar kan kommunicera på ett 
mer effektivt sätt med varandra. Keyworth och Leidner (2000) och Cummins (2008) menar att 
i sammansättningar där det inte finns möjlighet att anordna fysiska interaktioner vilket 
exempelvis kan bero på geografiska avstånd är det viktigt att ledaren har kontakt med 
medarbetarna mellan de schemalagda mötena. De är dock eniga om att det är viktigt att ledaren 
får möjligheten att anordna regelbundna sammansättningar, aktiviteter och möten som kan 
hållas ansikte mot ansikte för att öka motivationen hos samtliga medarbetare. 

3.4 Motiverande ledarskap på distans 
Organisationer blir allt mer komplexa, dynamiska och globala. Det finns ett växande behov av 
flexibla och anpassningsbara organisationssystem, strukturer och processer. Horisontella, platta 
organisationsstrukturer och lagbaserade arbetsenheter har blivit vanligare, vilket delvis tros 
vara ett resultat av teknikens framgång. I organisationer där arbetsuppgifter är mer komplexa 
och utmanande är det viktigt med en hög grad av interaktion och förutsättningar för att 
samarbete mellan arbetsgruppens medlemmar fungerar. De som innefattas av den virtuella 
sammansättningen där en ledare leder sina medarbetare på fysiskt avstånd, måste fungera i 
realtid och därför krävs det att tidigare uppsatta organisatoriska gränser blir mindre tydliga och 
att medlemmarna intar mer definierade roller. Dessa faktorer spelar en avgörande roll då 
nätverk mellan ledare och medarbetare görs samt underlättar integration och samarbete då 
komplexa uppgifter skall utföras (Bell & Kozlowski, 2002). Bell och Kozlowski (2002) menar 
att ledarskap på distans ska fungera är det väsentligt att både ledare och medarbetare har 
möjlighet att kommunicera med hjälp av tekniska kommunikationsmedel, såsom mail, telefon 
och sms.  

Zigurs (2003) belyser att ledarskap i organisationer påverkas av den geografiska distans som 
alltmer har börjat sätta sin prägel i företag. Ledarskap på distans kan ha olika betydelse 
beroende på vilken typ av distans som menas. Transformerande ledarskap har en stark koppling 
till prestation i virtuella sammansättningar i de situationer där ledare och medarbetare arbetar 
utan fysisk distans (Judge & Ferris, 1993). Enligt Antonakis och Atwater (2002) har likaså 
avståndet mellan ledare och medarbetaren en viktig betydelse när det gäller påverkbarheten av 
arbetsprocessen och hur tillit och identifiering av ledaren görs hos medarbetarna. Dem menar 
dock att distansen mellan ledare och medarbetare inte är en nödvändig förutsättning för ett 
effektivt ledarskap utan en ledares framgång utgörs av dess hantering av avståndet och hur 
denne klarar av att upprätthålla, motivera och tillfredsställa medarbetare trots kontextuella 
faktorer.  

Antonakis och Atwater (2002) har delat upp begreppet distans i tre dimensioner, upplevd 
social/psykologisk distans (psykosocial), fysisk distans och upplevd frekvens av interaktion 
mellan ledare och medarbetare. Den första dimensionen av distans är psykosocial och behandlar 
avståndet mellan medarbetare och ledare och menar att det till viss del kan bero på skillnader 
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och likheter mellan dem. Detta kan bero på demografi som hänvisar till exempelvis ålder, 
etnicitet och könsskillnader. Det kan likaså bero på distans som orsakas av makt, där 
medarbetaren accepterar den olikhet vad gäller arbetsfördelning och uppgifter som finns mellan 
dem båda på grund av titlar. Skillnader och likheter mellan ledare och medarbetare kan likaså 
bero på sociala skäl men även grundas i värderingar, och attityder där bägge parter kan ha svårt 
att identifiera sig med varandra. Den andra dimensionen är fysiskt avstånd och grundas i att det 
finns geografiska aspekter som direkt inverkar på distansen. Det kan likaså vara ett resultat av 
organisationsstruktur och tillsynsstrukturer. Vid definition av det fysiska avståndet är det viktigt 
att inte blanda ihop det med det sociala då det är en del av den psykologiska definitionen. Den 
sista dimensionen av begreppet distans behandlar upplevd interaktion mellan ledare och 
medarbetare. Dimensionen definieras som upplevd frekvens av ledarens interaktion med sina 
medarbetare och avser hur nära en ledare är utifrån sina medarbetares perspektiv. Detta innebär 
högre frekvens av interaktion vilket resulterar till att ledaren uppfattas som närmare till sina 
medarbetare. Dessa tre dimensioner av distans är oberoende av varandra och kan förekomma 
samtidigt i olika grad, dock poängterar Antonakis och Atwater (2002) att det är viktigt att se 
dimensionerna som åtskilda.  
 
Det fysiska avståndet skapar utmaningar för ledare i vissa situationer och att det kan vara 
negativt i samband med en ledares resultat. Samtidigt kan det fysiska avståndet mellan ledare 
och medarbetar vara en förutsättning för effektivitet inom en organisation. De tekniska framsteg 
som under de senaste decennierna utvecklats har resulterat i hjälpmedel som förminskat det 
fysiska avståndet och gjort det mindre betydelsefullt. Emellertid kan fysiskt avstånd ha en 
negativ effekt vad gäller kvalitet och utbyte av det dagliga samspelet individer mellan vilket 
kan minska en ledares inflytande. Det kan då innebära en reducering av informationsöverföring 
mellan ledare och medarbete. Det fysiska avståndet kan neutralisera effekterna av ledare som 
är ett resultat av en mindre social interaktion. Dock kan det därmed bli svårt för ledare att 
övervaka det arbete och beteende hos medarbetarna, då det resulterar i färre möjligheter för 
ledaren att följa utförda prestationer (Antonakis och Atwater, 2002). Bell och Kozlowski (2002) 
menar också att en av ledares viktiga roller är övervakning av arbetslagets prestationer och 
utveckling av teamets sammansättning och arbete. I organisationer som använder sig av 
virtuella hjälpmedel som en del av det dagliga arbetet, där fysisk interaktion uteblir och det 
finns ett utbyte av gruppens medlemmar krävs ett starkt ledarskap då dennes uppgift är att hålla 
ihop gruppen och skapa förutsättningar för dem den innefattar. Vid ledarskap på distans adderas 
därmed en arbetsuppgift för ledaren som inte behövs ta hänsyn till i tillfällen där fysiskt avstånd 
inte existerar. Virtuella sammansättningar är därför mer komplexa än de icke virtuella då 
ledaren ställs inför utmaningen att skapa nätverk för att underlätta sammanhållningen mellan 
gruppmedlemmarna. Nätverk kan åstadkommas genom att använda bra 
kommunikationshjälpmedel och hjälpa gruppens medlemmar att inta roller. Efter att en ledare 
har skapat effektiva och hållbara arbetsflöden blir ledningsuppgifterna mindre viktiga (Bell & 
Kozlowski, 2002). 

Antonakis och Atwater (2002) beskriver att det fysiska avståndet i organisationer kommer att 
bli allt vanligare, bland annat beroende på den ökade mängden anställda inom tjänstesektorn 
som numera har möjlighet att arbeta hemifrån. Det fysiska avståndet skapar villkor som inte 
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behöver vara gynnsamma för ledarskapet då det kan göra det svårt för ledare och medarbetare 
att interagera med varandra. Däremot kan framsteg inom kommunikationstekniken underlätta 
kommunikationen som sker mellan ledare och medarbetare och som tidigare har hindrats av det 
fysiska avståndet. I organisationer där ledaren är fysiskt avlägsen från sina medarbetare krävs 
regelbunden interaktion och att ledaren kan leverera det samspel med hjälp av virtuella 
hjälpmedel. Ledarens uppgift är även att se till att det finns lämpliga substitut för sitt ledarskap 
som kan tillåta medarbetaren att vara effektiv utan ledarens fysiska närvaro.  

Den tekniska miljön som växt fram och numera är en stor del av i synnerhet ledarskap på distans 
kan befria de den innefattar från sociala regler som vanligtvis förknippas med ansikte mot 
ansikte kommunikation. (Antonakis & Atwater, 2002). Tekniska hjälpmedel har potential att 
jämna ut statusskillnader och en virtuell sammansättning innebär att vilka som helst kan delta 
och ha lika stort inflytande (Zigurs, 2003). Virtuella hjälpmedel kan även eliminera individer 
från att agera partiskt i sammanhang. Detta då denna typ av hjälpmedel inte definierar en 
individs kroppsspråk, miner eller tonlägen. Emellertid kan det resultera i att missförstånd och 
oklarheter uppstår och det kan även vara svårt för individer att identifiera sig med eller lita på 
virtuella ledare på grund av den fysiska avsaknaden. Kommunikation på avstånd kan göra det 
svårt för ledare att vara inspirerande, detta då medarbetare inte kan se eller höra ledaren vilket 
kan påverka medarbetarnas förtroende gentemot ledaren, då handlingar, symboliska gester och 
föredömen uteblir Antonakis och Atwater (2002). 

Story et al. (2013) frågar sig om en positiv och inspirerande ledare kan sända denna positivitet 
via elektroniska diskussionsforum, som sedan skall tas emot och tolkas av flera olika anställda. 
Information som sprids via elektroniska diskussionsforum kan misstolkas eller överses. Detta 
kan då innebära att medarbetare missar viktig information som de behöver ta del av. Det kan 
vara svårt att överföra den positiva och motiverande känsla när ledaren och medarbetarna inte 
träffas fysiskt. Det kan göra det svårare för medarbetarna att tro på ledarens äkthet i budskapet, 
och därmed kan det kännas svårt för medarbetarna att känna sig motiverade av ledaren. Avolio 
et al. (2013) skriver dock att ledarskap på distans kan påverka relationens transparens alltså 
relationens öppenhet och ärlighet, då relationen kan kännas mer anonym och säker. De menar 
att fysiskt avstånd kan stärka relationen mellan medarbetare och ledare då det är lättare att öppna 
upp sig samt kommunicera om man inte har en fysisk interaktion. Ledare och medarbetare som 
är geografiskt utspridda har visats genom forskning vara starkare, då ledare och medarbetare 
som använder virtuella hjälpmedel ofta upplever att kommunikationen är lättare och att de delar 
samma språk. 

Det fysiska avståndet påverkar ledarens tillgänglighet och möjlighet att övervaka medarbetarna. 
Detta innebär att ledaren måste finnas tillgänglig på andra sätt för att medarbetarna ska känna 
sig sedda av ledaren och trygga på sin arbetsplats. För att motivera medarbetarna krävs därför 
en god och stabil kommunikation mellan både parter. Det är även lätt att motivationsarbetet bli 
sekundärt och att de administrativa arbetsuppgifterna prioriteras. Det är viktigt att ledaren inte 
glömmer av att fokusera på att motivera sina medarbetare trots det fysiska avståndet. Erskine 
(2012) 
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När avstånd mellan ledare och medarbetare karaktäriseras av en fysisk distans skapas hinder 
som gör det svårt för ledaren att bygga upp en relation med medarbetarna och utöva 
motiverande ledarskap. Den fysiska distansen innebär ofta svårigheter för ledaren och 
medarbetarna att interagera med varandra. Dock har utvecklingen inom 
kommunikationsteknologin medfört att problemet kunnat överbyggas och den negativa 
påverkan på relationen minskas. Det största problemet med ledarskap på distans är att det blir 
svårare att skapa en nära relation och bygga upp ett förtroende med medarbetarna, då bristen på 
fysisk kontakt gör att ledaren uppfattas distanserad. Medarbetarna kan även uppfatta ledaren 
som mindre aktiv då arbetet som utförs inte blir synligt och möjligheten för både ledaren och 
medarbetarna att ge återkoppling på utfört arbete och arbetssituationen minskar (Antonakis & 
Atwater, 2002). Erskine (2012) belyser dock att situationer där ledarskap på distans krävs oftare 
i dagens samhälle, har resulterat i att allt fler organisationer har blivit tvingade till att reflektera 
över vad ledarskap på distans innebär och hur ledare kan motverka distansen för att frambringa 
motivation. Alltså att ledare måste komma fram till arbetssätt som motiverar och tillfredsställer 
medarbetarna trots det geografiska avståndet. Carter (2013) beskriver att en ledare kan genom 
att anpassa sitt ledarskap förbättra och styra sina medarbetare istället för att medarbetarna skall 
anpassa sig efter ledaren. För att det skall fungera krävs det att rätt hjälpmedel används, detta 
är ledarens uppgift inte medarbetarnas. Ledarskap innebär användning av erfarenheter, 
färdigheter och ledning med målsättning att hjälpa medarbetarna förbättra sina prestationer. 
Ledarskap handlar om att skapa gemensamma mål och tillsammans nå dem samt påverka och 
inspirera andra till engagemang. 

3.4.1  Tillvägagångssätt för att motivera på distans 
I situationer där ledarskap utförs med en fysisk distans finns olika aspekter som bör beaktas. En 
viktig aspekt är att skapa en sammanhållning bland medarbetarna. En ledare bör därför skapa 
sammanhållning vilket kan göras genom att samla medarbetarna fysiskt och genomföra 
aktiviteter som främjar teamkänslan. Genom att göra det kan medarbetarna utveckla en relation 
till varandra vilket är viktigt i organisationer där medarbetarna är utspridda geografiskt. Det är 
likaså väsentligt att utveckla standarder för hur kommunikationen skall ske och genomföras i 
organisationen, det kan ledaren skapa genom att utveckla regler och riktlinjer för hur och när 
kommunikation skall ske. Detta kan bidra till att eventuella missförstånd minskas (Zigurs, 
2003). Sammanhållning och tillit i en organisation är väsentligt för att generera en effektiv 
kommunikation. Det är grundläggande enligt Zigurs (2003) för att medarbetarna skall prestera 
på ett tillfredsställande sätt på distans. För att lyckas med detta är en viktig förutsättning att 
genomföra regelbundna fysiska möten mellan medarbetare och ledare (Kayworth & Leidner, 
2000) 

I organisationer där ledarskap på distans utövas krävs det att ledaren ger medarbetarna tydliga 
mål och ger feedback kopplat till deras prestationer och organisationens mål (Kayworth & 
Leidner, 2000). Genom att en ledare använder sig av feedback resulterar det i möjlighet att 
bekräfta medarbetarna när de presterat bra och även ge återkoppling på förbättringar (Cater, 
2013). Används ett systematiskt tillvägagångssätt av återkoppling av ledare kan feedback 
användas på ett stöttande vis som samtidigt är konsekvent (Cooper & Sigmar Stretcher, 2012). 
En ledare som klarar av att använda sig av konstruktiv feedback kommer att ha mer produktiva, 
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effektiva, nöjda och mer motiverade medarbetare (Carter, 2013). Enligt (Wiley, 1995) fungerar 
feedback och uppskattning för väl utfört arbete som en av de främsta motivationsfaktorerna för 
en medarbetare.  
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4. Empiri 
Empiriavsnittet introduceras med en presentation av de observationer som tillkommit under 
tiden vi samlat in data till studien. Sammanställning av intervjuerna presenteras under 
underrubriker som följer intervjuguidens ordning för att få en bra struktur på insamlad data.   

4.1. Företagsbeskrivning 
Speed Group grundades 2004 i Borås och är idag etablerat i sydvästra Sverige. Bolaget har fem 
olika inriktningar där de arbetar med rekrytering och bemanning inom både tjänstemanna- och 
kollektivsidan, produktion, logistik och utbildning. Speed Group har sedan uppstart haft en 
stabil tillväxt och idag är det ca 1400 medarbetare totalt i organisationen.  

Till denna studie fick vi i uppdrag av Speed Group Competence att undersöka hur deras 
konsultchefer kan bli bättre på att motivera sina konsulter på distans. Speed Group Competence 
är ett av företagets underbolag som arbetar med bemanning och rekrytering av 
kollektivanställda. De är främst inriktade inom genrerna logistik, produktion och elektronik där 
tjänster som truckförare, fordons- eller elektronikmontör är de mest vanliga Speed Group 
(2016). 

4.2 Observationer 
Under studiens gång har Speed Groups kontor i Göteborg besökts. Detta har givit oss en 
möjlighet att få intryck av hur bemanningsföretagets arbetsplats ser ut och observera kulturen 
och miljön i organisationen. Speed Groups kontor ligger på Hisingen i Göteborg beläget i ett 
industriområde. På Göteborgskontoret arbetar det 10 anställda, varav två personer arbetar extra 
vid sidan av studierna. Kontoret var stilrent inrett med flera konferensrum och intervjurum. 
Personalutrymmet var ljust och hemtrevligt där samtliga äter lunch och fikar. Kontoret är 
uppdelat i flera mindre rum där de anställda sitter i två personer i respektive rum, de hade alltså 
inget öppet kontorslandskap.  

Klädkoden på kontoret var affärsmässig med en avslappnad betoning. Några hade jeans och 
kavaj på sig, chinos och skjorta eller jeans och en topp. Organisationen har ingen uttalad 
klädkod men som besökare märker man att organisationskulturen är välkomnande, 
professionell men även lättsam. Observationerna hjälpte oss att få en helhetsbild över 
organisationen, de blev ett komplement till utförda intervjuer. På detta sätt fick vi en känsla 
över vilken arbetsmiljö respondenterna befinner sig i varje dag, hur organisationskulturen 
upplevs och hur arbetsplatsen såg ut.  

4.3 Intervjuer 
Intervjusammanfattningen redovisar ett sammanställt resultat av intervjuer med 10 av Speed 
Groups konsultchefer. Intervjuguiden återfås som bilaga till studien (se bilaga 1). 

Vi har valt att dela in sammanställningen av intervjuer i tre underrubriker för att få en tydlig 
överblick och struktur av datainsamlingen. Rubrikerna har delats in efter frågornas karaktär och 
innebörd. Vi har valt att förtydliga en del av respondenternas synpunkter och svar med citat, 
detta har också gjorts för att öka studiens trovärdighet. 
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4.3.1 Motivation 
Konsultcheferna fick frågan om vad motiverande ledarskap innebär för dem. Det som var 
gemensamt för samtliga var att de försökte se varje individ individuellt och förstå deras inre 
motivator.  

Att se varje individ och förstå dess behov och sätta individuella krav för att personen skall 
kunna prestera bra. För lätta arbetsuppgifter är omotiverade och för svåra arbetsuppgifter 
är omotiverade.  

För mig handlar det om att man ser varje person som arbetar hos oss. Som chef räcker det 
är säga ´bra jobbat, tack för denna vecka. Jag försöker tänka på vad som motiverar mig 
själv och bete mig likadant åt mina konsulter. En liten belöning eller uppskattning tycker 
jag också att man kan ge sina konsulter, exempelvis i form av biobiljetter eller köpa pizza. 
Det handlar om att man ska vara duktig på att säga det man tänker och får höra från 
kunden.  

För mig handlar det om att hitta vad varje person blir motiverad av snarare än att göra en 
stor gemensam belöning eller sätta upp ett mål och hoppas att alla uppskattar det. Både 
för mig och så som jag blir motiverad av min chef och så som jag försöker arbeta, är att 
alltid göra det som jag går igång på. Är jag motiverad kan det smitta över på mina 
konsulter. Sedan handlar det om att hitta varje anställds drivkraft och förstå att alla inte 
exempelvis arbetar mot ett konkret mål och blir motiverade av det, vissa vill ha eller 
behöver något annat för att hålla sig motiverade. För mig handlar det om att lära känna 
personalen och därmed lära känna deras inre drivkrafter.  

En av respondenterna lyfte hur viktigt det är med kommunikation och hur det påverkar en 
anställds motivation. Genom att dela med sig av sina egna tankar kan det öka tillfredsställelsen 
hos konsulterna. 

Motivation är mycket lättare när man arbetar med intern personal, det är en väldigt stor 
skillnad jämfört med att ha dem på avstånd. Om man ser till personal på distans så tror 
jag att det handlar mycket om att visa uppskattning och att det finns en plan för personen. 
Många av våra konsulter kommer in på korta uppdrag, sedan förlängs det i vissa fall och 
i andra fall finns det en annan kund som vill överta konsulten. Jag har exempelvis en kille 
nu som är inne på ett uppdrag som är 4 veckor långt och han vill gärna fortsätta arbeta 
inom Speed, han undrar nu vad som kommer att hända med honom när hans uppdrag tar 
slut. För mig är det självklart att han ska fortsätta fast på ett annat uppdrag eftersom han 
är duktig och har gjort ett väldigt bra jobb. Men det är mina egna tankar, jag tror att det 
är viktigt att dela med sig av dem till konsulten, utan att lova något. I bemanningsbranschen 
kan man aldrig lova något.  Men genom att visa att man har en plan för personen, en 
långsiktig plan kan man öka motivationen hos dem.  

Vi frågade även konsultcheferna hur Speed Group arbetar med motivation hos konsulterna i 
dagsläget. De svarade att det är viktigt att vara med vid konsultens uppstart och 
upplärningsperiod, att finnas där om det finns några oklarheter samt följa upp arbetet de närmsta 
veckorna för att se till att allting fungerar som det ska.  
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Jag satsar mycket på trivsel, jag tycker att det är oerhört viktigt att man trivs på sin 
arbetsplats. Jag försöker få en personlig kontakt så att jag kan fånga upp om det är något 
som är fel eller om det är något som gör att konsulten inte trivs, och även på det sättet 
försöka fånga upp vad som fungerar bra och dåligt. 

Samtliga konsulter tycker att motivationsarbetet fungerar bra internt, då de har en god kontakt 
med cheferna och huvudkontoret. Dock anser en konsultchef att motivationsarbete med 
konsulterna kan glömmas av och bortprioriteras. /../”Motivationsarbete med konsulterna tycker 
jag kan glömmas av och vi pratar inte så mycket om motivation och hur konsulterna ska 
motiveras. Ibland kan vi ge ut belöningar till konsulterna i form av biobiljetter eller liknande, 
för att uppmärksamma ett bra utfört arbete.”  

För att motivera konsulterna fokuseras det mest på att försöka ha en bra kontakt med dem samt 
att försöka vara tillgänglig för frågor om något är oklart eller inte känns bra. Därefter blev 
respondenterna frågade vad de gör för att motivera sina konsulter. Svaren var väldigt blandade 
vilket tyder på att det inte finns ett gemensamt sätt att motivera på och att motivationsarbetet 
skiljer sig från ledare till ledare.   

Jag försöker vara en av dem. Med tanke på att jag arbetar med dem på avstånd så har jag 
som chef ett så pass litet fönster att utföra mitt ledarskap på. Därför försöker jag vara 
effektiv, ett föredöme, tydlig, glad och trevlig och att det tillsammans kokas ihop till en 
person som mina konsulter gärna ser upp till och vill ställa upp för.  

Jag försöker synas så mycket som möjligt och visa för mina konsulter att jag även ser dom. 
Så fort jag får möjlighet ser jag till att ta ett varv hos dem så jag kan hälsa på alla i loppet 
av dagen. Detta för att visa att jag finns där om de är något som de vill prata om eller fråga 
efter. Det finns naturligtvis dem som är mer svårmotiverade än andra och dem får man 
arbeta med på ett lite annat sätt. För dem kanske det inte räcker med att bli sedda, det kan 
istället exempelvis vara hjälp med ledigheter eller annat liknande. För mig handlar det 
därför om att lära känna mina konsulter och finna ut vad som motiverar dem. 

Vi frågade respondenterna varför de tycker att motivationsarbete är viktigt. I svaren kunde vi 
tydligt urskilja vad som händer med konsulter som inte är motiverade och hur det kan påverka 
organisationen och relationen gentemot kunden. Det blev likaså påtagligt att respondenterna 
omges av en konkurrensutsatt miljö.  

Jag hade en gång en arbetsgivare som sa, jag ska inte behöva motivera er, ni får ju lön för 
att vara här. Men så fungerar det ju inte, vi är ju människor. När man inte är motiverad, 
börjar man må dåligt och då presterar man dåligt och sedan finns det risk att man blir 
sjukskriven. Det kan medföra stora kostnader och ineffektivitet. Det kan även gå illa när 
ledare arbetar med motivation på fel sätt och har allt för stora planer och ambitioner för 
sina medarbetare så att de som egentligen skall bli motiverade inte kan ta till sig det. Målet 
eller belöningen kan till exempelvis vara för långt borta samtidigt är det omotiverade när 
allt går i samma hjulspår hela tiden.  

På lång sikt tappar man lusten om det inte finns någon motivation. Man tröttnar till slut, 
gör ett okej jobb men inget mer”. 
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”För mig är det viktigt att vår personal känner sig motiverade. Dels för att dom skall trivas 
men också för att göra våra kunder nöjda. Och jag tänker att om man inte har någon 
motivation gör man kanske inte heller så bra ifrån sig. Därför tycker jag att det är viktigt. 
En person som är väldigt motiverad kan smitta av sig på sina kollegor och därigenom får 
man teamande och ett lag.  

Om man tittar på hur Göteborg ser ut just nu så handlar det för oss om att kunna attrahera 
de bästa medarbetarna. Man måste vara närvarande i sitt ledarskap för att kunna arbeta 
långsiktigt med våra anställda och för att de ska vara nöjda och inte söka sig vidare till 
konkurrenter.  

Som en följdfråga till varför konsultcheferna tycker att det är viktigt med motivationsarbete var 
vi intresserade av att få en uppfattning om vad konsultcheferna anser att de gör annorlunda 
jämförelsevis med andra företag i bemanningsbranschen. Konsultcheferna ansåg sig vara 
införstådda med att tid tillsammans med kunder och konsulter var väl investerad tid och då det 
är ett genomgående tema i organisationen om hur organisationen kan arbeta för att få sin 
personal så tillfredsställd som möjligt. Dock anser en konsultchef att motivation är ett ämne 
som inte diskuteras inom organisationen, varken externt eller internt.  

Det pratas väldigt mycket internt i organisationen om hur vi kan få vår personal att må bra 
och trivas. Vi arbetar kontinuerligt med hur vi skal få vår personal att känna sig stolta över 
att arbeta på Speed och få dem att förstå hur duktiga dem är. Det tycker jag sticker ut 
likegran i jämförelsevis med hur jag har arbetat tidigare. Vi har en väldigt god ton 
gentemot våra konsulter och jag tycker vi har ett stort fokus på att ta hand om dem. Det 
gäller inte enbart genom att förse dem med motivation och information. Vi har 
inställningen om att man ska må bra när man jobbar hos oss och om man inte gör det skall 
vi hjälpa personen i fråga att må bra.  

Det blir tydligt att vi arbetar med motivation då vi konsultchefer får mycket tid till att 
besöka våra konsulter. Då får vi en chans att vara på plats, vara tillgängliga och synas. 
Det kan även handla om att lägga 10 minuter extra vid en kontraktsskrivning för att 
konsulten ska känna sig nöjd. Detta ifrågasätts aldrig ifrån våra chefer. För oss är det väl 
investerad tid att vara ute hos konsulterna, då visar vi att vi finns tillgängliga och gör det 
enklare för dem att ta upp frågor eller prata om något helt annat som kanske inte alls är 
arbetsrelaterat. Internt pratar vi också om hur vi ska göra för att kunna vara ute mer, dels 
för att kunna träffa personalen men också för att träffa kunden och få en bättre relation till 
dem. 

Jag tror att vi är duktiga på att vara närvarande. Sedan är det nog väldigt mycket upp till 
varje chef och ledare inom organisationen, gällande hur man väljer att driva sina uppdrag.  

4.3.2 Ledarskap 
Samtliga respondenter beskrev en konsultchefs arbetsuppgifter som en blandning mellan 
personalansvar för konsulter, kundansvarig, kontraktsskrivning, ordna arbetskläder, besvara 
frågor, kundbesök, arbeta med urvals- och rekryteringsprocesser samt se till att personal lever 
upp till kundens behov. En av konsultchefernas arbetsuppgifter skiljde sig från de andras, då 
denna persons tjänst innebär också en säljroll, vilket innebär inbokningar med nya potentiella 
kunder och säljmöten.  
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En arbetsdag kan variera väldigt mycket, vissa dagar innebär kundbesök och möten medan 
vissa dagar innebär administrativt arbete, arbeta med rekryteringsprocesser eller ha 
samtal med konsulter. Det går ganska fort i denna bransch så det gäller att man kan 
hantera snabba förändringar och oförväntade situationer. 

Man önskar att arbetsuppgifterna kunde tillåta mer kontakt och arbete med konsulterna, i 
många fall hinner man inte med så mycket av sådant arbeta som man hade velat. 

Därefter ställdes frågan om hur många konsulter respondenterna ansvarade för. Detta antal 
kunde variera stort då någon ansvarade för 30 konsulter medan en annan konsultchef ansvarade 
för 130 konsulter. Anledningen till att det skiljer sig mycket mellan antalet konsulter är för att 
några av konsultcheferna har ansvar för fler antal kunder där de har mindre antal konsulter på 
plats. Några konsultchefer har ansvar för en stor kund, där de har fler antal konsulter på plats.  

Arbetet med konsulterna kan se oväldigt olika ut, då jag ansvarar för ca 30 konsulter 
medan min kollega ansvarar för 130, detta är för att jag arbetar med flera mindre 
kunder vilket tar tid, och vissa konsultchefer arbetar med en stor kund med stora 
beställningar vilket innebär att de har möjlighet att ansvara för flera konsulter. 

Vidare frågade vi hur ofta respondenterna har möjlighet att träffa sina konsulter. Detta variera 
mycket mellan konsultcheferna, på grund av geografiska skäl, hur många kunder man ansvarar 
för och även hur många konsulter de ansvarar för. Några av konsulcheferna är ute på kundmöte 
varje dag då kunden ligger nära, dock innebar inte detta att de hinner träffa alla konsulter.  

Det är svårt att hinna träffa alla konsulter, då det är nästan 100 personer på plats och 
olika skift, jag försöker självklart finnas tillgänglig. Dock tycker jag att det är svårt att 
hinna träffa alla konsulter och få en personligare kontakt. Det är många ansikten man 
träffar varje dag och har inte alltid möjlighet att spendera någon längre tid med dem, det 
gäller oftast kortare praktiska frågor som blir prioriterat. 

Vissa kunder måste konsultcheferna boka in kundbesök med, vilket kan innebära att besök inte 
sker lika frekvent till den kunden. Detta innebär att man inte heller träffar konsulterna hos denna 
kund lika ofta. Oftast gäller detta mindre kunder där de inte har många konsulter på samma 
plats. En av konsultcheferna som ansvarar för en stor kund har kunden i samma byggnad vilket 
ger konsultchefen möjlighet att visa sig på arbetsplatsen bland konsulten och vara tillgänglig. 
Detta tillhörde ovanligheterna då kunderna är utspridda i Västra Götalands län och Halland.  

Storkunder är jag ute och besöker minst en gång i veckan. Dock hinner jag aldrig träffa 
alla konsulter, vilket är tråkigt. Då jag inte endast ska träffa konsulterna utan även kunden 
och arbetsledarna på plats. Tiden räcker inte till för att träffa alla konsulter som jag hade 
velat. 

Därefter frågade vi hur ofta konsultcheferna har kontakt med sina konsulter. Där det framgick 
att den mesta kontakten mellan konsultchef och konsult sker via sms, mail eller telefon. Där 
kontakten förekommer några gånger i veckan med olika konsulter. Kontakten innebär oftast 
arbetsrelaterade frågor med initiativ både från konsultchefen eller konsulten. /../”Mail eller sms 
går ofta smidigast för både parter, då vi har informationen skriftligt och det blir lättare att 
komma ihåg ärendet, det är även tidseffektivt för oss båda.”  
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Kontakten faller sig ofta naturligt då det oftast finns olika ärenden att klara upp eller frågor 
att svara på. Därför handlar kontakten med konsulter oftast om arbetsrelaterade ämnen. 
Ibland kommer privata ärenden upp, oftast för att det kanske kan gå ut över arbetet eller 
behöver ansöka om ledighet eller liknande. 

Undantaget var den konsultchef som hade sin kund samt konsulter i samma byggnad som 
kontoret. På grund av det geografiska läget gav detta konsultchefen möjlighet att besöka 
konsulternas arbetsplats en gång per dag /../”Då kan jag visa upp mig för mina konsulter, det 
ger mig möjlighet att hälsa och även haffa tag i någon för att hålla en konversation.”  

Jag har märkt att många konsulter tycker att det är smidigt att hålla kontakt via sms, mail 
eller telefon. De tycker att det går fort och är smidigt och det tycker även jag. Sen blir det 
svårare att få en mer personlig relation till konsulterna då vi inte träffas så mycket. Men 
jag kan bara hoppas att de känner sig bekväma med att vända sig till mig även vid 
personliga frågor och inte bara arbetsrelaterade frågor. 

Samtliga konsultchefer önskar att de hade mer tid för att träffa sina konsulter, för att kunna 
bygga upp en mer personlig relation. För att det ska bli mer naturligt för konsulterna att deras 
chef finns där och att de kan vända sig till konsultcheferna direkt när något uppkommer på 
arbetsplatsen.  

Tyvärr har jag inte så mycket tid som jag hade velat att lägga på att besöka mina konsulter 
ute på arbetsplatserna. Eftersom det ingår mycket annat i mina arbetsuppgifter som många 
gånger måste prioriteras, såsom tidrapportering, administrativa arbetsuppgifter, möten, 
och rekryteringsarbete Det är ibland lätt att glömma av kontakten med konsulterna för att 
jag ska hinna med allt arbete runtomkring. 

Därefter frågade vi hur många gånger per år Speed Group anordnar aktiviteter utanför 
arbetsplatserna för konsulterna. Det anordnas en aktivitet per år som är för samtliga konsulter. 
Dock kan en del av kunderna ha egna aktiviteter för samtliga anställda och då betalar Speed 
Group för att konsulterna ska kunna delta. /../Vi tycker det är viktigt att konsulterna får 
möjlighet att vara med när organisationerna håller i egna aktiviteter så att de inte känner sig 
utanför eller annorlunda än de medarbetare som är anställda direkt av företaget.” 

4.3.3 Motiverande ledarskap på distans 
Distans är det som skiljer konsultchefernas arbete jämförelsevis med andra typer av ledare. 
Därför var vi intresserade av att få reda på hur de anser att distansen påverkar deras ledarskap 
och motivationsarbete. När vi ställde frågan fick vi utvecklade svar från samtliga konsultchefer. 
I svaren kunde vi även urskilja hur stor roll virtuella hjälpmedel har för att de ska kunna utföra 
sitt arbete och kunna motivera konsulterna. De virtuella hjälpmedlen ansågs i vissa fall även 
som ett hinder i vissa fall då det inne innebär direkt kontakt med varken konsult eller kund. Av 
respondenterna var det endast en som inte ansåg att distansen hade någon inverkan på 
ledarskap- och motivationsarbetet. 

Det försvårar det jättemycket. Det finns saker som händer, exempelvis så kan en av mina 
konsulter meddela mig något på sms, exempelvis en sjukanmälan. I sms-et kan jag fort 
märka om något verkar skumt eller känns misstänksamt. Med tanke på att jag inte har mött 
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personen den dagen så har jag ingen aning om sammanhanget. Då jag kanske inte träffade 
honom eller henne dagen innan och såg hur han eller hon mådde, jag träffar heller inte 
alltid personen när han eller hon aktivt kommer tillbaka till arbetsplatsen efter 
sjukfrånvaron. Jag har naturligtvis en möjlighet att söka upp dom men i en sådan situation 
blir det mer tydligt att vi fysiskt inte är på samma plats vilket innebär att jag måste planera 
mitt ledarskap på ett annat sätt. Handlingar som kanske för mina konsulter ser ut som en 
slump måste jag ha planerat in. Detta för att följa upp på ett annat sätt då jag fysiskt inte 
är på plats hela tiden. När jag är ute hos kunden har jag heller inte möjlighet att hälsa på 
alla, därför har jag en plan där jag innan varje besök bestämmer mig för vilka jag behöver 
prata lite extra med.  

Distansen innebär för konsultchefen ovan att ledarskapet måste planeras. Det som kanske ser 
ut som en tillfällighet är utstuderat och bestämt på förhand. Detta för att kunna följa upp 
konsulters handlingar. 

Avståndet är det som jag tycker är den svåraste delen av mitt ledarskap. Det har framförallt 
blivit tydligt eftersom jag kommer från en annan bakgrund, jag är van vid att se mina 
medarbetare i arbete och hur de är när de jobbar. Här har jag ingen aning om hur duktiga 
mina konsulter är. Det enda jag vet är det jag får till mig, exempelvis kan en arbetsledare 
komma och säga att någon har varit duktig och gjort ett bra skift. Det är inget jag vet själv 
utan något jag får till mig. De skulle också kunna vara så att de påpekar på att någon har 
misskött sig, det vet jag på samma sätt inte heller och detta är det som jag har haft mest 
svårt för att anpassa mig till, det är svårt att hitta en balans. Jag tror att jag behöver bli 
bättre på att inte veta allt och kunna lägga mitt förtroende i någon annans händer. Jag 
måste även träna mig på att jag inte behöver veta allt. 

Ledarskap på distans innebär att konsultchefen även behöver skapa en relation gentemot 
beställaren i kundorganisationen då det är denne som är konsultchefens ögon på arbetsplatsen. 
Ett bra samarbete innebär en väl fungerande dialog mellan parterna vilket kan avspeglas på den 
återkoppling konsulten senare får från sin konsultchef. 

Det handlar mycket om att man inte finns med i vardagen. Det är även väldigt svårt att 
arbeta med personalen om man inte arbetar med kunden. För att kunna vara en bra ledare 
på distans så är det viktigt att ha en bra kontakt med ledaren på palts. Det tror jag är 
nyckeln till att lyckas. Skapar man en bra dialog får man veta när något är lite lurigt i ett 
tidigt stadie, då får man veta det i god tid innan kunden säger att de måste avboka konsulten 
för att han eller hon inte klarar av att utföra sitt uppdrag. Frågar man kunden då vad det 
var som inte fungerar och får höra att konsulten varit sen i ett halvår, kanske två gånger i 
veckan. Då blir min följdfråga, vad har du gjort åt det med tanke på att jag inte har fått 
informationen? Då kan de i de flesta fall inte svara på det. Förhoppningsvis hade vi kunnat 
sätta in en åtgärd i god tid som hade förhindrat att konsulten inte blivit sen flera dagar i 
veckan i ett halvt år. Jag tror därför att det handlar om att kunna uppfostra sina kunder. 
Just att våga vara kravställande åt kunderna också, precis på samma sätt som vi är det mot 
våra konsulter. I bemanningsbranschen ser kunderna oss som leverantörer, du skall 
leverera en person till mig och personen skall leverera till oss prickfritt. Men det är faktiskt 
människor som vi arbetar med, och det är viktigt att kommunicera ut till det kunden. Jag 
inte kan, oavsett hur bra kandidat jag än hittar till deras uppdrag garantera något så länge 
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de inte sköter sitt ledarskap på plats. Det är kunden som har möjlighet att fånga upp när 
något inte fungerar.  

Konsultchefen som svarade att avståndet inte påverkade ledarskapet eller motivationsarbete har 
sin kund inom ett kortare geografiskt avstånd vilket delvis kan påverka svaret på frågan om 
möjligheten till att vara närvarande fysiskt möjliggörs på att annat sätt i likhet till de andra 
respondenterna. I svaret framgick det likaså tydligt att användningen av virtuella hjälpmedel 
inte var något som hindrade kommunikationen gentemot konsulterna. 

Jag har väldigt tur eftersom min personal finns nära och jag därmed kan träffa dem väldigt 
ofta. Det är något jag inte hade haft om vi hade haft ett längre avstånd mellan vårt kontor 
och kunden, då hade det tagit för mycket tid att åka fram och tillbaka. Jag har haft andra 
kunder tidigare där distansen varit längre och jag tycker inte att det påverkar mitt 
ledarskap så mycket, man kan få en väldigt personlig kontakt även om man inte träffas på 
samma sätt. Jag tycker exempelvis att sms fungerar väldigt bra och jag att jag får en bra 
relation till mina konsulter via det men också för att sms är det som används idag av de 
flesta. Samtidigt har jag konsulter som inte gillar det och med dem kan jag anpassa 
kommunikationen och ha kontakt via telefon istället.  

Som en följdfråga till hur avståndet påverkar konsultchefernas ledarskap och motivationsarbete 
var vi intresserade av att få reda på om deras arbete hade sett annorlunda ut utan det fysiska 
avståndet. I svaren framgick det att avsaknad av fysisk kontakt vid exempelvis vardagligt 
småprat var det som hade kunnat påverka arbetet. Konsultcheferna får inte med sig vad som 
händer ute på arbetsplatserna vilket resulterar i att de måste lära sig att hantera hur de skall 
arbeta med hur de ska kunna bearbeta information gällande konsulterna. Åter igen var det en 
konsultchef vars svar urskilde sig från de övriga. 

Ja, det hade det. Det beror framförallt på att vi arbetar inom bemanningsbranschen vilket 
innebär att mina konsulter är utspridda. Jag kan till exempel inte kalla in till ett 
avstämningsmöte med mina konsulter när som helst. Det då det skulle betyda att de skulle 
komma till mig på sin fritid. Jag kan heller inte stämma av med dem i grupp vilket jag hade 
kunnat göra om jag var på plats. Då hade jag kunnat samla mina konsulter i bara fem 
minuter och lyft fram saker med dem i grupp. Det hade underlättat mitt motivationsarbete 
och även gjort dem mer delaktiga. 

Nja, inte egentligen. Jag hade nog försökt att arbeta på samma sätt. Men det hade kanske 
varit lite lättare med tanke på att vi hade sett varandra mer.  

Man ser, man hör och man vet allt när man arbetar ute i en verksamhet. Man leder och 
fördelar arbetet när man arbetar utan fysiskt avstånd till sina konsulter och det är det som 
saknas i konsultchefsrollen och då är det därmed väldigt mycket information som man 
saknar. Mycket som man inte får se.  

En av respondenterna svarade att arbetet vad gäller ledarskap och motivation inte hade sett 
annorlunda ut utan det fysiska avståndet.  

Det hade naturligtvis blivit mer muntlig kontakt men jag tror att jag hade sagt samma saker 
till mina konsulter. De hade sett mig mer fysiskt men jag tror inte att det hade påverkat hur 
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jag coachar dem. Det som inte syns när man är på distans är hur själva personen faktiskt 
utför sitt jobb. Vi får en jättebra kontakt mellan konsultchef och konsult men det blir inte 
så mycket coachande av arbetsuppgifterna vilket kanske inte heller alltid är 
bemanningsansvarigs roll. Är man på plats som ledare får man en större inblick i hur det 
ser ut för vår personal, hänger alla med, lyssnar alla, följer dom alla regler? Får man med 
sig det får man även större förtroende hos kunden och det blir även enklare att prata med 
personalen när man faktiskt fått med vad som hänt på plats. Det blir annars fort så att man 
som konsultchef blir den tredje parten. Kunden säger exempelvis en sak och konsulten en 
annan, och så ska man försöka få ihop två meningar och förhålla sig till det. Har man sett 
det själv blir det lite enklare att ta beslut. Coachningen av arbetsuppgifterna hade blivit 
enklare men själva kontakten och motivationsarbetet tror jag inte hade påverkats 
jättemycket om jag var fysiskt på plats eller inte.  

För att få en uppfattning om hur ofta konsultcheferna är i kontakt med konsulterna ställda vi 
frågan hur ofta de träffar sina anställda. Svaren varierade kraftigt vilket likaså kan bero på 
avståndet till kunderna. De konsultchefer som har kunder på ett geografiskt längre avstånd har 
inte lika ofta kontakt med sina beställare.  

Produktionsledarna träffar jag i snitt varannan dag. Teamledarna, på de stora 
avdelningarna träffar jag varje dag.  

Jag har kontakt med dem kanske 5-7 gånger om dagen. Vi har ett ärligt och öppet 
förhållande till varandra.  

Varje dag. 

En gång i veckan minst, lite beroende på vilken kunde det gäller.  

Då kunden och beställaren är en konsultchefs tredje öga var vi intresserade av att veta vilken 
återkoppling konsultcheferna får från dem vad gäller konsultens arbete och trivsel på 
arbetsplatsen. Det fanns ingen fast rutin på återkoppling utan detta var något som antingen vid 
förfrågning kom till känna eller vid de tillfällen konsulterna gjort några bre eller mindre bra. 
Konsultcheferna använder sig därefter återkopplingen till att ge feedback och motivera 
konsulterna. 

Jag får mest höra från produktionsledarna att det fungerar bra bortsett från enstaka fall 
när de påpekar på att det är konsulter som har mycket sjukfrånvaro. Med tanke på att jag 
är ganska så ny i min anställning tror jag att det kommer att bli mer feedback ju längre 
tiden går och ju bättre relation jag får till dem. Det handlar om förtroende. Det kan vara 
ganska känsliga saker man pratar om med tanke på att det handlar om individer. Det är ju 
dessvärre så att det är enklare att prata om något som fungerar mindre bra, självklart 
kommer positiva grejer upp också och det vill jag alltid att konsulten ska få ta del av. 

Sporadiskt, det skulle kunna bli mycket bättre. Har någon av konsulterna gjort något 
väldigt bra eller mindre bra blir det ett ämne vi diskuterar. Däremot blir det mindre samtal 
om de konsulter som hamnar i zonen där mellan. De kan fort glömmas bort. 

Får jag information om att någon har gjort något bra så brukar jag ta upp det med en gång 
med dem, antingen genom ett fysiskt möte eller genom att skicka iväg ett sms. Är det något 
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dåligt som har uppstått tycker jag mer om att processerna informationen lite först, jag 
gillar inte att ge besked eller kritik på direkten.  

Det får vi egentligen så fort vi ber om det. Då får vi all typ av återkoppling, hur konsulten 
uppför sig, hur hen eller hon är på plats, vilken roll personen tar i teamet, hur många 
gånger den har varit borta. Egentligen allt man ber om. 

Ja, om inte annars får man begära det. Det är också väldigt stor skillnad från kund till 
kund och vilken person som man har kontakt med där ute. Jag har en som jag arbetar super 
tätt med, en av mina beställare involverar mig i allt och är väldigt duktig på att återkoppla. 
Han ringer gärna och de andra har jag mer kontakt med via mail, men han ringer gärna 
och pratar och då blir det att man pratar om mer saker än det som kanske hade framgått i 
ett mail så det handlar också om hur människoorienterad beställaren är. 

Som inhyrd konsult på ett företag ingår samma arbetsuppgifter som det gör för den ordinarie 
personalen. Det som urskiljer bemanningsanställda är arbetsgivaren. Därför var vi intresserade 
av att veta vad konsultcheferna gör tillsammans med kundföretaget för att optimera trivsel och 
motivation för konsulterna. Konsultcheferna anordnar ingen aktivitet som är kundbaserad utan 
ger bidrag till sina konsulter som gör att deras anställda kan vara med på samma aktiviteter som 
den ordinarie personalen. Detta för att skapa mindre ”vi och du” faktor.  

Vi försöker tillsammans hitta morötter. Sedan kan det vara att vi tillsammans pratar med 
en del av konsulterna. Hur vi kan bli bättre på detta är något som jag och kundföretaget 
har en god dialog om. I år får våra konsulter Lisebergskort som vi på Speed tillsammans 
med kundföretaget delar på kostnaden för. 

Vi anordnar inga aktiviteter tillsammans med kunden. Vår kund anordnar aktiviteter också 
betalar vi för våra konsulter så att de också kan vara med. Dessa aktiviteter kallas för 
trivselaktiviteter, kunden har en trivsel-peng för sin personal och vi ger samma trivsel-
peng till våra konsulter så att alla kan göra samma sak. I avstämningarna som vi har 
tillsammans med kunden så får vi reda på om det är någon konsult som kanske inte har det 
så bra eller som inte riktigt helt är med på banan och då pratar jag tillsammans med kunden 
om hur vi kan göra för att förbättra situationen. Tillsammans framarbetar vi en plan till 
hur vi ska gå till väga. Kunden vill lika mycket som oss att vår personal, precis som deras 
egna ska må bra på arbetsplatsen och göra ett bra jobb.  

Det som jag tycker är viktigt är att mina konsulter får vara med på samma aktiviteter som 
kunden har för sina fastanställda. Och det allra flesta kunderna är bra på det, de bekostar 
aktiviteter även för våra medarbetare men att det i dem fallen som de inte har möjlighet att 
göra det så kan vi gå in och hjälpa till.  

Avslutningsvis var vi intresserade av att få reda på vad som hade motiverat konsultcheferna om 
de hade varit konsulter hos Speed Group för att kunna se om det fanns några likheter till hur de 
arbetar med att i sin tur motivera sina konsulter. Svaren skilje sig från varandra. 
Konsultcheferna värdesatte bland annat konkreta mål att sträva efter, känna sig som en del av 
kundföretaget och återkoppling från ledare. 
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Är man exempelvis konsult hos oss hade jag hade velat känna mig som en fastanställd hos 
kundföretaget, bortsett från kunskapen att jag får pengarna från ett annat håll och bär 
andra kläder. Man vill känna att man tillhör arbetsplatsen man är på.  

Jag hade velat bli ordentligt uppmärksammad och få återkoppling av mina ledare på 
Speed. Så att man känner, okej, även om jag hänger lös hos denna kund så kan jag känna 
mig trygg hos Speed. Man ska ha känslan av trygghet och veta att företaget håller en lite 
om ryggen.  

En chans att visa upp mig. Inte för min konsultchef kanske, med för kundföretaget. 

Jag älskar mål. Det spelar inte roll i vilket bolag jag är anställd i. Jag vill veta tydligt vad 
som förväntas av mig och vilka mål jag har. Jag vill alltid ha något att sträva efter och när 
jag har det så ger jag mig aldrig.  

Snabb återkoppling när man har frågor och att man känner uppskattning och närhet från 
bemanningsföretaget.  
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5. Tolkning 
I tolkningen har vi analyserat och redovisat empirisk data och kopplat det till tidigare forskning 
för att säkerställa respondenternas svar. Kapitlet är indelat i följande avsnitt: motivation, 
ledarskap och motiverande ledarskap på distans.  

5.1 Motivation 
Utifrån intervjumaterialet kunde vi urskilja att konsultcheferna i de flesta fall använde sig av 
inre motivationsfaktorer för att belöna och motivera sina konsulter. I enlighet Jiang et al. (2012) 
motiveras majoriteten av anställda i en organisation av inre motivationsfaktorer som 
exempelvis kan komma från ansvar, meningsfullt arbete, erkännande och möjlighet till lärande. 
För att skapa motivation hos de anställda användes i huvudsak hjälp från virtuella hjälpmedel 
vilket vi anser är ett resultat av brist på daglig interaktion. Med hjälp av virtuella hjälpmedel 
kan konsultcheferna effektivt och enkelt motivera sina medarbetare trots det fysiska avståndet. 
Ett sms eller ett telefonsamtal kan visa på att konsulten blir sedd trots brist på fysisk närvaro 
ute på arbetsplatsen och därmed förminska det psykologiska avståndet som annars kan vara ett 
resultat av fysisk distans. Det var likaså det sätt som användes allra mest, i tillägg till mail, för 
att kommunicera med medarbetarna inom Speed Group. Enligt respondenterna användes inre 
motivationsfaktorer för att ge möjlighet till personlig utveckling hos de anställda, erkännande 
och feedback samt för att kunna ta tag i problem så fort de uppstår. Denna typ av motivation 
menar vi kräver ett väl fungerande samarbete mellan konsultchef och kundorganisationen då 
återkoppling av konsultens arbete är avgörande och grundläggande för feedback och 
motivation.  

I de tillfällen där en konsultchef ansvarar för ett stort antal individer anser vi det finns de risk 
för att någon blir bortglömd eller inte lika uppmärksammad vilket kan resultera i utebliven 
återkoppling till de konsulter som gjort sitt arbete utan att missköta det eller briljera. Utebliven 
återkoppling från kundorganisationen till konsultchefen kan resultera i minskad feedback till 
konsulten och därmed innebära utebliven motivation. Utebliven feedback från konsultchefen 
påverkar inte bara konsultens motivation utan kan även påverka företaget operativt. 

Enligt Jiang, Lepak och Baer (2012) tenderar motiverade anställda att prestera bättre än icke 
motiverade vilket avspeglas i dess arbete och mer nöjda kunder. Då bemanningsbranschen 
under de senaste åren fått ett rejält uppsving (Konjunkturinstitutet, 2012) resulterar det i en mer 
dynamisk tillvaro inom branschen. Detta innebär att ett bemanningsföretag snabbt kan bli utbytt 
då kunden alltid är på jakt efter det företag som klarar av att leverera de bästa konsulterna. 
Därmed menar vi att behovet av motiverade konsulter ökar som genom återkoppling och 
feedback från sina konsultchefer kan hållas motiverade och därmed arbetar av egen vilja, vill 
visa sina färdigheter och presterar sitt bästa för organisationen. För respondenterna var det 
väsentligt att vara närvarande i sitt ledarskap för att kunna tillfredsställa sina konsulter. Detta 
för att på lång sikt kunna skapa långsiktiga relationer med sina konsulter och därmed kunna 
säkerställa sig nöjda kunder som inte vänder sig till någon av deras konkurrenter. Vi anser 
genom att skapa långsiktiga relationer med sina konsulter och öka trivseln på arbetsplatsen 
vilket kan resultera i personal som känner sig motiverad och presterar sitt bästa under arbetstid. 
Detta kan i sin tur generera i nöjda kunder som vill behålla Speed Group som leverantör.  
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En anledning till att yttre motivation inte används i lika stor utsträckning som inre av 
konsultcheferna i Speed Group anser vi beror på att företaget har konsulter som i sin tur hyrs ut 
till externa företag. I kundorganisationerna finns det i de flesta fall en blandning av konsulter 
och fastanställda och att belöna eller motivera vissa av medarbetarna med yttre motivation som 
enligt Wright et al. (2001) oftast är kopplat till materiella ersättningar och likvida medel skulle 
kunna skapa segregeringar i kundorganisationen. Skulle Speed Groups konsulter bli 
särbehandlade gentemot kundens interna medarbetare skulle detta kunna skapa en ”vi och dem” 
känsla vilket kan resultera i grupperingar och därmed påverka arbetet. Vi anser att detta även 
skulle kunna resultera i minskad tillfredsställelse på arbetsplatsen och därmed minskad 
motivation. Vi menar att konsultcheferna på Speed Group kan göra detta genom att använda sig 
av ett transformellt ledarskap genom att tillgodose konsulternas värderingar, behov och 
intressen. Vilket innebär att konsulterna blir motiverade till att utföra mer än vad som förväntas.  

Enligt Battistelli et al. (2013) bör organisationer tillgodose de medel som krävs för sina 
medarbetare för att kunna möjliggöra individuell motivation på ett vis som är situations 
anpassat. Detta gör konsultcheferna på Speed Group genom att förstå att det finns både 
organisatoriska- som individuella faktorer som påverkar motivationen. Konsultcheferna har 
som ambition att i så stor utsträckning som möjligt förstå varje medarbetares inre motivator och 
därefter anpassa ledarskapet och motivationsarbetet efter det. Dock anser vi motivationsarbetet 
påverkas då det görs på avstånd och i tillägg med hjälp av virtuella hjälpmedel. Vi menar att 
det är svårt att lära känna och förstå vad samtliga medarbetare motiveras av på grund av brist 
på fysisk interaktion och resurser. Därmed finns en möjlighet att någon av de konsulter som 
inte motiveras av inre motivationsfaktorer eller är mottaglig för motivation via mail, sms eller 
telefon hamnar i någon slags gråzon, vilket kan resultera i utebliven motivation. Batistelli et al. 
(2013) menar även att ledare kan, genom att tillgodose och ta hänsyn till de faktorer som 
påverkar en individs motivation öka dess utlovade arbete samtidigt som en positivare 
organisationskultur kan bli ett ytterligare värdefullt resultat. Vid intervjutillfällena belystes det 
att konsultcheferna återkopplar sina medarbetare efter mottagen feedback från kunden. Då 
konsultchefen fysiskt inte är på plats blir han eller hon åter igen beroende av kommunikationen 
till beställaren. Är kommunikationen bristfällig finns risk för utebliven motivation. Det är likaså 
möjligt att missa mindre prestationer som annars skulle ha blivit uppmärksammat av ledaren.  

Användning av virtuella hjälpmedel behöver nödvändigtvis inte innebära begränsningar i 
motivationsarbetet. Bortsett från att det är tids- och kostnadseffektivt för konsultchefen 
möjliggör det snabb återkoppling och feedback. Genom att ha kontakt med sina konsulter via 
virtuella hjälpmedel anser vi de kan visa tillgänglighet från konsultchefens sida och därmed 
minska det psykiska avståndet mellan konsult och konsultchef. Vid minskning av det psykiska 
avståndet kan en känsla av att det fysiska avståndet inte har lika stor betydelse uppstå, då ledaren 
känns närvarande och tillgänglig trots utebliven interaktion. Det kan även synliggöra 
konsultchefen trots utebliven fysisk kontakt och därmed en ökad möjlighet till att nå ut till 
organisationens samtliga anställda. Därmed behöver det fysiska avståndet och antalet 
kundbesök inte ha någon avgörande roll för motivationsarbetet.  
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Från respondenterna fick vi reda på att det internt pratas mycket om hur de på bästa möjliga vis 
kan arbeta för att få sina konsulter att må bra och trivas. De eftersträvar en familjär känsla och 
arbetar för att få sina konsulter till att känna sig som stolta ambassadörer för företaget. Det 
framgick tydligt att företaget satsar på detta då det inte sker några besparingar vad gäller tid 
tillsammans med konsulterna. För att kunna skapa starka band mellan konsultchef och konsult 
menar vi att det är viktigt med interaktion.  Vi anser även att detta är viktigt för att ledaren skall 
klara av att motivera sina konsulter på distans på bästa vis, då de vid interaktion får en förståelse 
för konsultens värderingar, tillvägagångssätt och inre motivatorer. Genom att konsultchefen i 
ett tidigt stadie i relationen interagerar med konsulten kan det innebära att information gällande 
inre motivatorer tillkännages.  

5.2 Ledarskap 
Under intervjuerna framgick det att antalet konsulter respektive konsultchef ansvarar för kunde 
variera mellan 30 till 130 personer. Antalet konsulter berodde på hur många kunder 
konsultchefen ansvarade för och hur stora dessa kunder är. Vi anser det är många konsulter att 
leda och ansvara för, speciellt när det är på distans. Den geografiska distansen innebär att 
ledaren inte träffar sina medarbetare lika ofta som dem hade gjort om de befunnit sig på samma 
arbetsplats. När ledaren då ska leda ca 130 personer blir det inte mycket tid för att skapa en 
relation till medarbetarna. Keyworth och Leidner (2000) belyser att ledarskap är en av de 
viktigaste faktorerna en organisation har för att nå framgång, därför är det viktigt att ledaren 
leder medarbetarna på rätt sätt. För att en ledare ska kunna göra detta anser vi att en relation 
måste byggas upp med medarbetarna, då det är svårt att leda och inspirera om medarbetarna 
inte har någon kontakt eller har respekt för sin ledare. Flera av konsultcheferna nämner i 
intervjuerna att det är svårt att hinna med att träffa alla konsulter, trots att flera av 
konsultcheferna gör kundbesök varje dag. Den korta tid besöken omfattar hinner inte 
konsultchefen prata eller hälsa på alla 130 konsulter. Detta kan innebära att konsulterna känner 
att den geografiska distansen påverkar ledarskapet och saknar fysisk kontakt med sin ledare.  

I intervjuerna nämner samtliga konsultchefer att nästan all kontakt med konsulterna sker via 
sms, mail eller telefon. Detta innebär att det är viktigt att konsultcheferna är tydliga i sin 
kommunikation trots att den sker med virtuella hjälpmedel. Keyworth och Leidner (2000) 
belyser vikten av ledarens förmåga att initiera struktur, ge tydliga anvisningar för hur 
arbetsuppgifterna ska utföras och motivera medarbetarna så att de trivs på sin arbetsplats. För 
att kunna göra detta är det väsentligt att ledaren har goda kommunikationskunskaper. Vi menar 
att en del människor trivs med att få instruktioner och hålla en konversation via virtuella 
hjälpmedel. Dock menar vi även att det finns personer som inte trivs med att inte ha någon 
fysisk kontakt med sin ledare. Då dessa personer kan känna att något saknas, att de sker 
missförstånd eller att det känns distanserat och opersonligt av ledaren. Konsultcheferna ansåg 
att kontakt via mail, telefon eller sms fungerar smidigt och effektivt. Denna fördel tror vi att 
flera av konsulterna också ser med den typen av kontakt. Det som är positivt för båda parter är 
att all kommunikation finns dokumenterad, ifall missförstånd uppstår eller om någon av 
parterna glömt av vad som sagts eller bestämts kan de gå tillbaka i historiken för att kolla upp 
det. Vi har kommit fram till att det kan vara svårt att vara en inspirerande ledare för flera 
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medarbetare via mail eller sms, då ledaren inte finns fysiskt på plats för att följa upp eller se 
över medarbetarna.  

Konsultcheferna måste förlita sig på arbetsledarna som finns ute hos respektive kund och den 
återkoppling dem får om konsulterna, då de inte själva är på plats. Respondenterna sa att de 
oftast får regelbunden återkoppling om konsulterna och deras arbete. Dock handlar mestadels 
av denna återkoppling om negativa händelser eller åsikter, vilket är viktiga delar för en ledare 
att veta. Vi anser att för att kunna vara en bra ledare är det lika viktigt att veta det positiva som 
sker på arbetsplatserna, för att sedan kunna återkoppla och ge feedback till konsulten. Det kan 
bli tråkigt som medarbetare att endast får höra från sin ledare när man gjort något fel eller när 
ledaren inte är nöjd. För att bygga en relation och öka motivation och på detta sätt trivseln hos 
medarbetarna anser vi att det är väsentligt att ledaren även ger återkoppling angående positiva 
händelser. Detta menar vi kan öka medarbetarnas respekt till ledaren och bygga upp en relation 
mellan ledare och medarbetare som inte har en negativ betoning. Vi menar även att det är lättare 
för en ledare att ge konstruktiv kritik eller ge en tillsägelse om ledaren även brukar ge feedback 
angående de positiva händelserna. Det kan göra att medarbetarna tar kritiken på större allvar 
och förstår att det är något som måste förbättras eller utvecklas.  

Då konsultcheferna beskrev att det är svårt att hinna träffa alla konsulter är det viktigt att de 
upprätthåller kontakt med sina konsulter på andra sätt. Kommunikation via mail, sms eller 
telefon, kan vid ledarskap på distans minska det psykiska avståndet mellan konsultchefen och 
konsulterna. Cummins (2008) beskriver att det är viktigare med regelbunden kommunikation 
mellan ledare och medarbetare när det råder en fysisk distans mellan dem. Vi instämmer, då 
den fysiska distansen innebär att de inte träffas lika ofta eller i vissa fall träffas alls. Ledaren 
kan kännas närvarande och tillhands trots det fysiska avståndet om konsulten känner att det är 
enkelt att hålla en konversation med sin konsultchef. Cummins (2008) menar även att informell 
kontakt mellan ledare och medarbetare är viktigt i sammansättningar där det finns fysiskt 
avstånd mellan dem, då denna informella kontakt kan innebära att ledaren och medarbetaren 
får möjlighet att mötas ansikte mot ansikte då det inte alltid finns möjlighet att mötas under 
arbetstid. Vi anser att det är viktigt för konsultchefer och konsulter att mötas utanför 
arbetsrelaterade tillfällen. Detta kan möjliggöra att en relation byggs upp mellan konsultchef 
och konsulter och det ger även konsultchefen tillfälle att lära känna sina konsulter samt få 
ansikten på alla namn som konsultchefen mailar, smsar och pratar i telefon med.  

Konsultchefsrollen innebär inte mycket delegerande av arbetsuppgifter eller ansvarsområden 
för konsulterna. Detta sköter respektive arbetsledare på arbetsplatserna då de vet vad för 
arbetsuppgifter som ska göras och hur de ska utföras. Cummins (2008) belyser vikten av att 
ledare formulerar tydliga förväntningar och mål samt delegerar ansvar till sina medarbetare för 
att ledarskapet på distans skall ha en motiverande effekt. Därför anser vi att det är viktigt att 
konsultchefen förmedlar tydliga direktiv angående vad det innebär att vara en konsult, hur de 
ska representera Speed Group på arbetsplatserna samt förklarar tydligt vad som förväntas av 
konsulten. Detta kan göras med hjälp av god kontakt med arbetsledaren. Om en medarbetare 
inte vet vad som förväntas presteras kan det kännas osäkert och otryggt då personen inte fått 
tydliga direktiv från sin ledare. Denna kommunikation är väsentlig att konsultchefen 
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upprätthåller då det ger konsulten en trygghet att få tydliga direktiv och instruktioner.  Att känna 
sig trygg och säker på sina arbetsuppgifter anser vi kan leda till att medarbetaren trivs och 
känner sig motiverad på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ledaren är duktig på att 
kommunicera och förmedla organisationens förväntningar och arbetsuppgifter till 
medarbetaren.  

5.3 Motiverande ledarskap på distans 
Som konsult i ett bemanningsföretag är man uthyrd till en kundorganisation. Speed Group har 
som vision att deras konsulter ska känna sig som en del av kundorganisationen vilket framgick 
tydligt under intervjuerna. Det som emellertid skiljer konsulterna från de som är anställda 
internt i företaget är att allt administrativt arbete och annat personalansvar sköts av 
bemanningsföretaget. Det innebär att Speed Group ansvarar för frågor som exempelvis kan 
gälla ledighet, sjukfrånvaro, lön och semester. Frågor som handlar om det dagliga arbetet och 
tillvaron på arbetsplatsen sköts av kunden. Genom att få konsulterna att känna sig som en del 
av kundorganisationen kan ”vi och dem” känslan på arbetsplatsen förminskas. Vi anser även 
att detta kan öka arbetstillfredsställelsen hos konsulterna och därmed motivationen. För att öka 
motivationen och ”vi-känslan” ute i kundorganisationerna betalar Speed Group för att deras 
konsulter kan följa med kundorganisationens anställda på team-dagar och personalfester. Detta 
anser vi är positivt då detta kan väcka en känsla av att Speed Group bryr sig om sina konsulter 
och de får även möjlighet att delta i aktiviteter med sina medarbetare som inte är anställda av 
Speed Group. Detta menar vi är viktigt då detta är konsulternas dagliga arbetsplats och därför 
är det väsentligt att konsulterna inte känner sig utanför.  

För att öka ”vi-känslan” internt bland Speed Groups samtliga medarbetare anordnar företaget 
årligen en personalfest. Genom att samla medarbetare och genomföra fysiska aktiviteter kan 
teamkänslan främjas och medarbetarna kan utveckla en relation till varandra trots att de är 
utspridda geografiskt (Zigurs, 2003). Då det endast anordnas en gemensam träff bland 
organisationens anställda per år är det dock anser vi att det är troligt att den känslan som 
organisationen eftersträvar uteblir och att konsulterna istället utvecklar en starkare relation 
gentemot kundorganisationen. Vi menar att Speed Group borde utföra fler gemensamma 
aktiviteter per år, aktiviteterna behöver inte innebära stora kostnader för Speed Group. Dock 
anser vi att detta hade ökat gemenskapen och därmed motivationen. Vi menar att detta hade 
uppskattats av konsulterna då det indikerar på att organisationen bryr sig om sina medarbetare. 
Keyworth och Leydner (2000) belyser väsentligheten av att ledaren skapar sociala sammanhang 
utanför arbetsplatsen där relationer kan uppstå. Det kan resultera i ökat förtroende och bättre 
sammanhållning vilket även kan skapa bättre kommunikationsmöjligheter mellan konsult och 
konsultchef.   

En av påföljderna till att konsultcheferna inte är i daglig interaktion med konsulterna är att 
kommunikationen som annars kanske är en naturlig del av tillvaron på arbetsplatsen uteblir. 
Utifrån intervjuerna kunde vi urskilja att antalet kundbesök varierade mellan de olika 
konsultcheferna. I de fall där konsultchefen inte spenderar lika mycket tid ute hos kunderna 
finns det risk att konsultchefen i samband med den fysiska distansen upplevs distanserad vilket 
vi anser kan hämma motivationsarbetet. Antonakis och Atwater (2002) menar i likhet att 
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medarbetare kan, i situationer där fysisk interaktion sällan förekommer uppfatta ledaren som 
mindre aktiv då hans eller hennes arbete inte är synligt vilket påverkar deras inre 
motivationsarbete. Vid användning av virtuella hjälpmedel, i synnerhet sms och mail kan 
kommunikationen även förvridas. För en väl fungerande kommunikation gäller det därför att 
det finns ett nära band mellan konsult och konsultchef då det annars är lätt att missbruka 
användningen av hjälpmedlen. Det är exempelvis enklare att skriva att man är sjuk via sms än 
att ringa och meddela det. Detta anser vi kan påverka ledarskapet och konsultchefens 
återkoppling till konsulten. En annan konsekvens är även att konsultchefen får planera sitt 
ledarskap vilket inte hade varit nödvändigt utan den fysiska distansen. Konsultcheferna på 
Speed Group planerar sitt ledarskap inför kundbesöken för att kunna fånga upp de konsulter 
som är i behov av feedback. Det kan exempelvis gälla återkoppling till en konsult som haft 
återkommande frånvaro. Genom att konsultchefen på förhand bestämt sig för att han eller hon 
vid besöket ska lägga ett par extra minuter på att konversera med konsulten kan det resultera i 
att anledning till frånvaron framkommer och att åtgärder kan vidtas. Vi menar att det även kan 
öka konsultens motivation.  

Utifrån insamlad data från intervjutillfällena framgick det att konsultcheferna antog att 
användning av virtuella hjälpmedel kunde framhäva kommunikationen gentemot konsulterna. 
Detta i likhet till Antonakis och Atwaters (2002) som menar att ledarskap på distans där 
kommunikationen sker via virtuella hjälpmedel avdramatiserar befintliga sociala regler som 
annars är ett resultat av fysiska interaktioner. Det håller vi med om då vissa frågor och 
tillkännagivanden kan vara besvärliga eller ångestladdade att ta upp med sin konsultchef ansikte 
mot ansikte. Enligt respondenterna kunde användningen därför uppmuntra till kommunikation. 
Dock anser vi att det finns många konsulter som inte föredrar kommunikation via virtuella 
hjälpmedel, då det kan uppkomma missförstånd, de kan sakna det fysiska mötet och det kan 
även ge en känsla av att ledaren är distanserad från medarbetarna. Förslagsvis skulle Speed 
Group kunna använda sig av någon form av videosamtal där konsultchefen och konsulten får 
möjlighet att se varandra samtidigt som de för en konversation. Detta hade även bidragit till att 
konsultchefen får ett ansikte på sina medarbetare vilket vi anser skulle kunna utveckla 
relationen mellan dem.  

Då konsultchef och konsult arbetar med fysisk distans innebär det att vardagligt småpratat som 
annars uppstår vid interaktion uteblir. Enligt Antonakis och Atwater (2002) kan avsaknaden av 
den fysiska interaktionen innebära minskat inflytande för ledaren då det dagliga samspelet 
påverkas. Konsultcheferna i Speed Group menade i likhet att Antonakis och Atwater (2002) att 
den fysiska distansen påverkade dem då de stundtals gick miste om värdefull information om 
hur konsulterna utfört sitt arbete och möjligheten till att skapa en personlig relation. Vi menar 
att det fysiska avståndet påverkar ledarens tillgänglighet och möjlighet till att påverka 
medarbetarna. Därför anser vi att ledaren som en konsekvens av avståndet måste finnas 
tillgänglig på andra sätt för att de ska känna sig sedda. För ett effektivt ledarskap anser vi därför 
att det är viktigt att konsultchefen skapar normer för hur kommunikationen skall ske med både 
konsult och kundorganisation. Det kan i likhet till Zigurs (2003) eliminera eventuella 
missförstånd. Därför är kundens återkoppling till konsultcheferna av högsta väsentlighet och 
att användningen av hjälpmedel för kommunikation nyttjas på rätt vis. Eftersom återkoppling 
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sker från kundorganisationen innebär det även att konsultchefen behöver reflektera över 
information som mottas då den kommer från en tredje part. Detta i synnerhet om informationen 
gäller konstruktiv feedback då den i sin tur skall återkopplas till konsulten. Därav menar vi att 
relationen gentemot kundorganisationen är en avgörande faktor för konsultchefernas arbete 
gentemot konsulterna, då nästan all återkoppling baseras på kundens omdöme.  

Genom att respondenterna fick svara på frågan om vad som motiverar dem i arbetet kunde vi 
urskilja att alla motiveras av olika saker. Här kunde vi dra slutsatsen att alla motiveras av olika 
saker och detta gäller även konsulterna. Respondenterna klargjorde vid intervjutillfällena att 
motivationsarbetet grundar sig på hur de själva blir motiverade. Vi menar att när en ledare skall 
motivera sina medarbetare på distans och de inte har möjlighet till att lära känna samtliga 
medarbetare, är det lättare att utgå ifrån vad man själv blir motiverad av och sedan applicera 
detta på andra. Vi anser för att kunna motivera sina medarbetare anser vi att det krävs att ledaren 
är medveten om vad medarbetarna motiveras av och inser att de alla kan motiveras av olika 
saker. Vi förstår att det är svårt för en ledare att lära känna alla medarbetare på grund av det 
fysiska avståndet. Dock menar vi att ledaren kan variera sitt motivationsarbete för att kunna 
motivera så många som möjligt. Chanserna blir då större att tillfredsställa flera medarbetare än 
om ledaren endast utgår ifrån ett sätt att arbeta med motivationsarbete.  
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6. Slutsats 
Studiens forskningsfråga är hur ledare motiverar anställda på distans? och vad finns det för 
möjlighet till förbättring? Idag arbetar inte Speed Group aktivt med att motivera sina konsulter 
och konsultcheferna har inga uttalade strategier eller planer för motivationsarbete. De använder 
sig mest av inre motivationsfaktorer genom att skicka sms, mail eller prata i telefon där 
konsulten får feedback och återkoppling. Konsultcheferna använder sig av inre 
motivationsfaktorer då det är lättast att applicera vid geografisk distans. Det är tidseffektivt och 
det enda sätt konsultcheferna har möjlighet att motivera sina anställda på, då kontakten mellan 
konsultchef och konsult sker via virtuella hjälpmedel.  

Vi har kommit fram till att motiverande ledarskap på distans i bemanningsföretag kräver 
resurser och tid på grund av det geografiska avståndet. Att motivera sina medarbetare kräver av 
ledaren extra ansträngningar då daglig interaktion uteblir. Därför har vi kommit fram till att 
motivationsarbete är något som måste planeras in i arbetet tillsammans med de dagliga 
rutinerna. Annars finns det risk för att motivationsarbetet bortprioriterat bland administrativa 
uppgifter. 

på Speed Group kan en konsultchef ha ansvar om upp till 130 konsulter. Vi anser att detta är 
för många personer att ansvara för, då det kan leda till utebliven återkoppling och kontakt för 
en del av konsulterna som vidare kan påverka motivationen. Det kan även vara svårt för 
konsultchefen att bygga upp en relation och vara tillgänglig för alla konsulter. Vi anser att en 
god kontakt och en tillgänglig ledare kan minska det psykiska avståndet mellan ledare och 
medarbetare trots det fysiska avståndet. Det är svårt för en ledare att upprätthålla en god kontakt 
och kunna vara tillgänglig för ett stort antal konsulter. Speciellt när ledaren har andra 
arbetsuppgifter än att vara tillgänglig för sina medarbetare. Att ansvara för så många personer 
kan då innebära utebliven återkoppling och kontakt för många av medarbetarna. Vilket vi anser 
påverkar medarbetarnas motivation då ledaren kan verka distanserad och medarbetarna kan få 
en känsla av att de försvinner in i mängden.  

6.1 Rekommendationer 
Vi rekommenderar Speed Group att minska antalet konsulter per konsultchef. Vi anser att 130 
konsulter är för många personer att ansvara för då detta inte ger konsultchefen tillräckligt 
mycket tid för att kunna återkoppla och hålla kontakt med samtliga konsulter. Vi menar att 
motivationsarbete ska vara något organisationen skall arbeta aktivt med och utveckla. Alltså 
planera in motivationsarbete i deras vardagliga arbetsuppgifter. På detta sätt kommer detta 
arbete inte glömmas bort eller bortprioriteras. Detta innebär även att konsultcheferna måste 
avsätta mer tid för att kunna arbeta med detta. Vi anser även att Speed Group bör satsa på att 
ha någon mer aktivitet för konsulterna än vad de har idag, det behöver inte vara någon stor 
påkostad aktivitet. Vi menar att det kan vara uppskattat från medarbetarna och det ger även 
konsultcheferna och konsulterna en möjlighet att träffas och lära känna varandra utanför 
arbetsplatsen. Vi rekommenderar även Speed Group till att använda sig av videosamtal för att 
skapa en närmare relation med konsulterna.  
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6.2 Reflektion över studiens genomförande  
Kontakten med Speed Group har varit tillfredsställande under hela studiens gång. Vi har haft 
en god kontakt med organisationen, det gick smidigt att boka in intervjuer, respondenterna var 
tillmötesgående och gav oss den information och hjälp vi behövde. För att få en tydligare bild 
om Speed Groups motivationsarbete hade vi kunnat utföra en pilotintervju innan intervjuerna, 
för att sedan ändra och utforma frågorna på bästa sätt. En pilotintervju hade gett oss möjlighet 
att avgöra om frågorna ger oss de svar vår studie kräver och om vi det är något som saknas i 
intervjuguiden.  

Studien har endast berört konsulchefernas syn på motiverande ledarskap. Vi anser det hade varit 
intressant att intervjua konsulter för att få bådas syn på motiverande ledarskap. Genom att 
intervjua både konsultchefer och konsulter hade vi fått möjlighet att jämföra och analysera 
parternas svar mot varandra. Då hade vi kunnat se hur synen på motiverande ledarskap skiljer 
sig och vad konsulterna saknar och uppskattar gällande motivation på arbetsplatsen. Tidigare 
forskning som valts att ta med i studien om motiverande ledarskap på distans har gett oss en 
bra grund med kunskap som hjälpt oss analysera vår insamlade data.  

6.3 Förslag till vidare forskning  
Om vi hade haft möjlighet att fördjupa oss ytterligare i studien hade vi velat studera hur 
konsulterna såg på motivationsarbetet i organsationen, ledarskap på distans och vad som 
eventuellt kunnat förbättras.  Detta hade krävt fler intervjuer och besök på olika arbetsplatser 
då konsulterna arbetar i olika organisationer. Studien hade även kunnat utföras med en 
kvantitativ metod, för att nå ut till fler individer och på så sätt grunda analysen på flera 
konsultchefers och konsulters åsikter. En närmre studie på hur ledarna praktiskt kan motivera 
sina medarbetare hade även varit av intresse. Där man i studien kunnat ge förslag på hur de 
praktiskt kan gå tillväga för att på bästa sätt nå ut till sina medarbetare. Förslagsvis hade en plan 
kunnat läggas fram för hur motivationsarbetet ska se ut.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide: 
Tio konsultchefer med personalansvar över olika kunde och konsulter skall intervjuas från 
Speed Group. För att få en bredare bild av hur organisationen arbetar med motiverande 
ledarskap på distans i dagens läge valde vi att intervjua konsultchefer som ansvarar för olika 
områden i organisationen. 

Inledning:  
Vi studerar Personalekonomi på Högskolan Väst och är inne på vårt sista och tredje år. Vi 
skriver nu vår kandidatuppsats i ekonomi där vi inriktat oss på motiverande ledarskap på distans 
i bemanningsbranschen. Genom ett samarbete med Speed Group hoppas vi kunna ge 
organisationen förslag på hur de kan motivera sina anställda trots det fysiska avståndet. 
Intervjun kommer att spelas in för att kunna återberätta era svar så korrekt som möjligt i vår 
studie. Det finns inga rätt eller fel svar och det är endast medverkande och vår examinator som 
kommer ta del av informationen, intervjun är alltså konfidentiell. Studien kommer att publiceras 
på portalen DIVA. Vi är tacksamma om möjligheten finns att kontakta er igen om det saknas 
information till uppsatsen. Deltagarna i intervjun får givetvis ta del av uppsatsen vid studiens 
slut.  

Intervjufrågor: 
Inledning 

1. Vad innebär det att vara en konsultchef?  
- exempelvis arbetsuppgifter, rutiner, 

2. Hur många konsulter har du ansvar för? 
3. Hur ofta träffar du dina konsulter?  

- Hur ser dessa möten ut? 
4. Hur ofta har du kontakt med dina konsulter? 
5. Hur ofta anordnas det aktiviteter utanför arbetstid?  

- Om ja, exempel på vad en sådan aktivitet skulle kunna innebära? 
6. Hur arbetar Speed Group med motivation hos medarbetarna?  

Motivation 

1. Vad innebär motiverande ledarskap för dig? 
- Vad gör du idag för att motivera dina konsulter? 

2. Hur tycker du avståndet mellan konsultchef och konsult påverkar ditt ledarskap och 
motivationsarbete?  

3. a du att ditt ledarskap och motivationsarbete hade sett annorlunda ut utan det fysiska 
avståndet mellan dig och dina konsulter?  

4. Hur ofta utför ni medarbetarundersökningar hos era konsulter?  
5. Hur ofta har du kontakt med kunden och arbetsledarna på arbetsplatserna?  

- Får du någon återkoppling på hur konsulterna arbetar, mår och trivs? 
- Vad gör du och kundföretaget tillsammans för att optimera trivsel och motivation 

för konsulterna?  
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6. Vad hade motiverat dig om du var konsult hos Speed Group?  
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