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Sammanfattning  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för ledarskap på distans ur ett chefsperspektiv. Syftet 
undersöktes genom två frågeställningar som behandlar hur chefer bedriver sitt ledarskap på distans samt hur 
dessa chefer upplever sitt ledarskap. Genom en i huvudsak induktiv ansats med deduktiva inslag och 
kvalitativa semi-strukturerade intervjuer undersöktes uppsatsens ämne. Den insamlade empirin analyserades 
genom meningskoncentrering och skapade sex huvudsakliga teman som är; Kommunikationsverktyg, Krav i 
det dagliga arbetet, Relation till medarbetarna, Det egna ledarskapet, Digitalisering samt Tankar om 
kompetensbrist. De fynd som framkommit visar hur cheferna bedriver sitt arbete genom virtuella 
kommunikationsmedel där de föredrar de medel som i större grad kan spegla det fysiska mötet. Majoriteten 
av cheferna upplever fler möjligheter än begränsningar med sina arbeten och menar att ledarskap på distans 
har potentialen att lösa en rad problem, såsom problematiken med kompetensbrist.  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för ledarskap på distans ur 
ett chefsperspektiv. Syftet undersöktes genom två frågeställningar som 
behandlar hur chefer bedriver sitt ledarskap på distans samt hur dessa chefer 
upplever sitt ledarskap. Genom en i huvudsak induktiv ansats med deduktiva 
inslag och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer undersöktes uppsatsens 
ämne. Den insamlade empirin analyserades genom meningskoncentrering och 
skapade sex huvudsakliga teman som är; Kommunikationsverktyg, Krav i det 
dagliga arbetet, Relation till medarbetarna, Det egna ledarskapet, Digitalisering 
samt Tankar om kompetensbrist. De fynd som framkommit visar hur cheferna 
bedriver sitt arbete genom virtuella kommunikationsmedel där de föredrar de 
medel som i större grad kan spegla det fysiska mötet. Majoriteten av cheferna 
upplever fler möjligheter än begränsningar med sina arbeten och menar att 
ledarskap på distans har potentialen att lösa en rad problem, såsom 
problematiken med kompetensbrist.  
          
Nyckelord: Chef, ledarskap, transformativt ledarskap, distans, virtuell 
kommunikation, tillgänglighet, leader-member exchange teorin, kompetensbrist, 
krav-kontrollmodellen. 
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1 INLEDNING 
Vår värld, och därmed vårt arbetsliv, genomgår en förändring och blir för varje 
dag allt mer globaliserad (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 
2006). Tack vare ny teknik kan små lokala företag skapa en kundbas på global 
nivå, nå ut till nya kunder och samtidigt finnas kvar i det lilla samhället 
(Parment, 2015). Allvin et al. (2006) beskriver hur tekniken har skapat nya sätt 
att kommunicera, det som tidigare gjordes genom fysiska möten kan idag ske 
genom videomöten, mejl, chattfunktioner eller interna portaler inom en 
organisation. Möjligheterna som skapas är oändliga och allt fler organisationer 
ser dessa möjligheter som ett sätt att konkurrera på den globala marknaden. 
 
Spetskompetens saknas i många branscher i Sverige idag och flertalet 
organisationer löser problematiken genom att hyra in konsulter (Parment, 2015). 
I ett pressmeddelande 10 juni 2016 beskriver EU-kommissionen hur de antagit 
en kompetensagenda med syfte att utveckla en bred kompetens och tillvarata 
Europas mänskliga kapital, ett arbete där även Sverige är delaktiga. I 
förändringsprocessen urskiljs en ny typ av ledarskap, ledarskap på distans. 
Genom ny teknik kan organisationer ha arbetsgrupper spridda över hela världen 
och genom ledarskap på distans kan grupperna ledas framåt oavsett var 
ledningen i organisationen befinner sig. Därför är det relevant att studera 
chefers upplevelse av fenomenet. 

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse för ledarskap på distans ur ett 
chefsperspektiv. Att få en inblick i chefernas ledarskap på distans syftar till att 
förstå hur de ser på sitt eget ledarskap och hur det tar sin form. 

1.2 Frågeställningar  
1.! Hur bedriver chefer som arbetar på distans sitt ledarskap och sin 

kommunikation med medarbetarna?  
2.! Hur upplever chefer som arbetar på distans sitt ledarskap?  

1.3 Avgränsningar 
Ett arbete på distans kan variera i karaktär, främst då distans kan innebära olika 
saker. Att arbeta på distans definieras vanligtvis som rumslig eller geografisk 
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distans där den arbetande enligt Nordengren och Olsen (2006) ofta spenderar ett 
par arbetsdagar varje vecka utanför arbetsplatsen. Distans kan även syfta till en 
tidsmässig distans, där till exempel barnmorskor går i skift och inte kan träffas 
fysiskt till följd av skiftgången. Kulturell distans syftar till etnisk distans men 
även mental distans där till exempel ideologi, egenskaper men även värderingar 
och förväntningar spelar roll. Det är enligt Nordengren och Olsen (2006) vanligt 
att flera typer av distans förekommer samtidigt för en individ eller inom en 
organisation. 
 
I uppsatsen avgränsas distans till det Nordengren och Olsen (2006) benämner 
som den geografiska distansen cheferna har till sina anställda.  Det betyder dock 
inte att cheferna aldrig träffar sina medarbetare. Distans kan även syfta till att 
chefen är på plats någon dag i veckan, men tillbringar sin arbetstid till största 
del skild genom geografisk distans till sina medarbetare. Chefer i den här 
uppsatsen syftar till personer med arbetsuppgifter som Yukl (2012) beskriver 
som chefsaktiviteter. Dessa är; leda, planera och organisera, beslutfatta, 
administrera, samordna, rådgiva, kontrollera samt övervaka påverkande 
faktorer.  
 
I uppsatsen har chefer på företag verksamma inom bemanningsbranschen 
uteslutits. Detta då Dyhre och Parment (2013) beskriver hur konsulter som 
anställs av bemanningsföretag och hyrs ut till slutarbetsgivare inte 
nödvändigtvis har sin lojalitet och upplevda chef hos bemanningsföretaget. 
Bemanningsbranschen skiljer sig på så sätt från traditionella organisationer där 
en medarbetare ofta har sin lojalitet och sin närmsta chef i organisationen där 
den är anställd. Med resonemanget i åtanke bör bemanningsbranschen och dess 
chefer som leder på distans studeras separat.    
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt presenteras en redogörelse för modeller, teorier och tidigare 
forskning som kan betraktas centrala för uppsatsområdet. 

2.1 Teori  
Följande avsnitt presenterar teorier och modeller som anses relevanta för 
uppsatsens område. Dessa är; full-range leadership teorin, leader-member 
exchange, samt krav-kontrollmodellen.  

2.1.1 Full-range leadership   

Full-Range leadership teorin utvecklades av Bass och Avolio och beskrivs av 
Yukl (2012) som en ledarskapsteori organiserad kring två axlar; graden av 
aktivitet och graden av effektivitet. Aktiviteten handlar om hur aktiv eller passiv 
ledaren är i hens sätt mot arbetsgruppen och mot organisationens mål. Yukl 
(2012) beskriver hur denna axel i grunden handlar om ledarnas nivå av 
engagemang och engagemang i ledarskapsprocessen. Effektivitetsaxeln syftar 
till effekten den specifika ledarstilen har på arbetsgruppen, organisatoriska 
resultat som prestation, intern motivation och välbefinnande. På dessa axlar kan 
tre övergripande ledarskapsperspektiv urskiljas, dessa är transformativt 
ledarskap, transaktionellt ledarskap och låt-gå ledarskap. Då uppsatsen enbart 
behandlar de två första perspektiven är det dessa som kommer att förklaras 
närmare utifrån Yukls (2012) beskrivning av Full-Range leadership teorin. 
 
Det transformativa ledarskapet, som beskrivs i full-range leadership teorin, är 
uppbyggt av fyra aspekter (Yukl, 2012). Dessa är karismatiskt ledarskap, 
inspirerande motivation, intellektuell stimulering och personlig omtanke. Det 
transformativa ledarskapet betyder i praktiken att chefen får medarbetarna att 
identifiera sig med denne för att sedan kunna dela chefens vision och mål. På så 
sätt kan chefen styra organisationen i rätt riktning. Med transformativt ledarskap 
menar Yukl (2012) att medarbetarna känner tillit, beundran, lojalitet och respekt 
för ledaren och de motiveras ofta att göra mer än de förväntades i början. I det 
transformativa ledarskapet motiverar ledaren medarbetarna genom att göra dem 
mer medvetna om resultatets betydelse, får dem att se till organisationens eller 
gruppens bästa samt aktiverar medarbetarnas behov på en högre nivå. (Yukl, 
2012). Ledaren motiverar medarbetarna genom att koppla uppgiften till 
medarbetarnas egna värderingar och ideal och skapar därigenom inspiration att 
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klara av uppgiften. Ledarens aktivitet är i detta ledarskap högt, samtidigt som 
effekten på arbetsgruppen och organisationen är högt. 
 
Det transaktionella ledarskapet som beskrivs i full-range leadership teorin byggs 
på tre dimensioner (Yukl, 2012). Dessa är contingent reward, managment by 
exception – aktiv och managment by exception – passiv. Contingent reward 
syftar till att ledaren klargör och delar ut belöningar i utbyte mot medarbetarnas 
utförda arbete. Managment by exception beskrivs av Yukl (2012) syfta till att 
ledaren endast handlar när de medarbetaren gör ett beteende som avviker från 
dess roll eller arbetsuppgifter. Managment by exception delas in i två delar, 
aktiv och passiv. Den aktiva delen betyder att ledaren aktivt letar efter 
avvikelser i arbetet och enbart agerar när felaktigt arbete har utförts av 
medarbetaren. Den passiva delen av managment by exception innebär att 
ledaren enbart agerar när inkorrekt arbete har inträffat. Skillnaden mellan dessa 
delar är enligt Yukl (2012) att i den aktiva delen söker ledaren efter felaktigt 
beteende medan ledaren i den passiva delen endast agerar när det skett en 
avvikelse i medarbetarens arbete. I detta typ av ledarskap kan ledaren anses vara 
aktiv i varierande grad, samtidigt som det finns en risk att effekten på 
arbetsgruppen minskar i jämförelse med ett transformativt ledarskap. 

2.1.2 Leader-member exchange 

Leader-member exchange teorin, som beskrivs av Yukl (2012), har sin 
utgångspunkt i relationen mellan en överordnad och en underordnad. Teorin 
beskriver hur relationen består av en ömsesidig påverkan mellan överordnad 
och underordnad samt hur parterna oavbrutet förhandlar om den underordnades 
roll i organisationen. Processen för att definiera rollerna är konstant och den 
överordnade besitter direkta befogenheter över den underordnade. Fortsatt 
beskriver Yukl (2012) att den överordnade inte nödvändigtvis har liknande 
relation till alla underordnade. Typen av relation kan variera från individ till 
individ. Utbytet mellan över- och underordnad kan vara av hög eller låg 
karaktär. En relation som karaktäriseras av högt utbyte innebär i många fall 
intresseväckande uppgifter, belöningar och andra personliga förmåner. Den 
höga utbytesrelationen implicerar högre förväntningar på den underordnade 
samt fler skyldigheter för den överordnade. En relation som karaktäriseras av ett 
lågt utbyte formas snarare av formella rollkrav. 
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Yukl (2012) beskriver även en annan variant av leader-member exchange teorin 
där det i tre möjliga stadier bildas och utvecklas en relation mellan överordnade 
och underordnade, detta kallas för livscykelmodell. Första stadiet i denna 
variant är en testfas vilken präglas av en ömsesidig bedömning av andra partens 
inställning och motiv till relationen. Potentiella utbytesresurser bedöms och 
rollförväntningar skapas. Det andra stadiet är ett utvecklingsstadie där 
relationen förfinas, utbytet blir mer tydligt, ömsesidig respekt och lojalitet 
utvecklas samt ett inbördes förtroende skapas. Slutligen beskriver Yukl (2012) 
att det sista stadiet, mognadsstadiet, som präglas av gemensamma uppdrag och 
mål, inte nås i alla relationer. Det första stadiet i Yukls (2012) teori motsvarar 
det transaktionella ledarskapet, vilket genomsyras av ett mer auktoritärt och 
styrande ledarskap, medan det sista motsvarar det transformativa ledarskapet. 
 
Teorin kan anses relevant för uppsatsen i och med att relationen mellan chef och 
medarbetare kan påverka hur chefen uppfattar det egna ledarskapet samt hur 
denne utför sitt ledarskap.  

2.1.3 Krav-kontrollmodellen 

Krav-kontrollmodellen är en teoretisk modell av Theorell (2012) vilken 
beskriver relationen mellan yttre psykiska krav, beslutsutrymme och det stöd 
som individen har tillgång till i sin närmiljö (se Figur 1). Modellen syftar till att 
beskriva psykosocial stress i relation till nämnda faktorer. Teorin är en 
vidareutveckling av den modell vilken till en början endast innehöll relationen 
mellan krav och kontroll. Den tidiga modellen innehåller fyra ytterligheter i 
olika kombinationer. Den ”avspända” innebär att kraven är relativt låga 
tillsammans med ett högt beslutsutrymme. Den ”passiva” betyder att både 
handlingsutrymmet och kraven är låga. Den ”spända” innebär att litet 
beslutsutrymme kombineras med höga krav. Den ”aktiva” uppstår när det 
föreligger höga krav tillsammans med högt beslutsutrymme. De fyra 
ytterligheterna utvecklades i och med vidareutvecklingen av modellen och 
Theorell (2012) menar att den ideala situationen är låga krav, högt 
beslutsutrymme samt högt stöd. Vidare förklarar Theorell (2012) att en iso-
spänd situation uppstår när beslutsutrymmet och stödet är lågt samtidigt som 
kraven är höga.  
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Figur 1: Krav-kontrollmodellen utvecklad av Theorell (2012). 
 
Modellen kan ses vara relevant för uppsatsen då det i resultatet framkom att 
flera av cheferna balanserar ett flertal arbetsuppgifter med skilda fokus och 
varierande beslutsutrymme. Det har dock framförts kritik av Allvin et al. (2006) 
mot modellen, där de anser att hög kontroll även kan innebära stress av negativ 
karaktär. Fortsatt berör kritiken att modellen endast hänvisar till arbetsrelaterad 
stress och att det idag är svårt att dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv. 

2.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som anses central för 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  

2.2.1 Kommunikation 

En kommunikationsprocess där en överordnad tillåter medarbetaren att delta i 
beslutsfattning har enligt Stordeur, D´hoore och Vandenberghe (2001) en 
benägenhet att skapa ett fördelaktigt arbetsklimat för de anställda. Vidare menar 
Stordeur et al. (2001) att känslomässig utmattning hos medarbetare kan 
förutsägas av ett antal faktorer. Dessa faktorer är stress från den fysiska och 
sociala miljön, en tvetydig roll samt ett ledarskap där ledaren är otydlig i vilka 



!7!

arbetsuppgifter som ska genomföras, rutiner inte är specificerade och 
förväntningarna är oklara. 
 
I ledarskapet på distans finns det enligt Nordengren och Olsen (2006) ett antal 
vanliga fallgropar och misstag som görs. De vanligaste misstagen är bristfällig 
information och kommunikation. För att undvika nämnda misstag bör en 
reflektion över val av mötesformer och kommunikationsmöjligheter göras.  

2.2.2 Relationen mellan ledare och medarbetare på distans 

Enligt Antonakis och Atwater (2002) påverkar den fysiska distansen relationen 
mellan ledare och anställd. Den fysiska distansen spelar en viktig roll i att 
förklara ledarskapsinflytande samt hur förtroendet för och identifiering med 
ledaren utvecklas. Författarna menar att det fysiska avståndet mellan ledare och 
anställd kan bidra till eller minska ledarens inflytande. Fortsatt förklarar 
Antonakis och Atwater (2002) att det fysiska avståndet kan göra det svårt för 
parterna att interagera med varandra, det kan dock underlättas genom olika 
tekniska lösningar. När ledaren är fysiskt distanserad från den anställde krävs att 
ledaren frekvent levererar den interaktion och feedback som den anställde 
behöver, alternativt att det finns någon form av ersättare för ledaren på plats 
(Antonakis & Atwater, 2002). 

2.2.3 Krav på chefer 

Chefers roll har enligt Thorpe och Loo (2003) och Yukl (2012) förändrats över 
tid, bland annat gällande en ökning av arbetsuppgifter, krav på ökad effektivitet 
och svårhanterade personalfrågor. Yukl (2012) menar att en konsekvens av 
förändringen är att chefer efterfrågar en balans mellan arbetsliv och privatliv. 
 
Yukl (2012) beskriver hur krav på chefer kan te sig olika beroende på befattning 
och organisationen chefen verkar inom. Vidare menar Yukl (2012) att varje 
chefsbefattning karaktäriseras av ett antal krav, begränsningar och val, som alla 
påverkar individen som innehar befattningen i fråga. Dessa aspekter påverkar de 
val chefen i fråga gör i sitt arbete. Till exempel kan ett beslut påverkas av 
eventuella begränsningar en chef behöver hantera, medan samma situation utan 
begränsningar kunde ha utspelats på ett helt annat sätt. Begränsningar kan 
innefatta byråkratiska regler, grundprinciper, juridiska begränsningar samt olika 
typer av resurser (Yukl, 2012).  
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Vidare lyfter Yukl (2012) att de krav chefer kan uppleva många gånger ställs av 
personer som inte nödvändigtvis är delar i chefens egna team. Till exempel kan 
det handla om en överordnad som förutsätter detaljerade kunskaper, kunder som 
behöver uppmärksamhet eller andra organisatoriska förändringar som inte 
nödvändigtvis är chefens främsta uppgifter.  
 
Krav på chefer är något som berör uppsatsens område, främst då krav och 
begränsningar har en påverkan på hur chefen kan utföra sitt arbete, vilket bör 
kunna ses i samband med hur chefen faktiskt upplever sitt arbete och sitt 
ledarskap ifråga.  

2.2.4 Ledarskapsstilar  
Ledarskapsstil och effektivitet i kommunikationen påverkar enligt Huang et al. 
(2010) samverkan och samarbetsklimat i arbetsgrupper vilket indirekt har en 
påverkan på gruppens prestation samt på hur beslut fattas. Med effektivitet 
syftar Huang et al. (2010) till hur väl kommunikationen fungerar mellan parter. 
Huang et al. (2010) beskriver hur det transaktionella och transformativa 
ledarskapet har olika effekter på samverkan och samarbetsklimat i 
arbetsgrupper, beroende på hur effektiv kommunikationen är. Huang et al. 
(2010) beskriver att ett transaktionellt ledarskap har en positiv inverkan på 
samverkan i arbetsgrupperna där kommunikationen är effektiv. Medan det 
transformativa ledarskapet har en positiv inverkan på samarbetsklimatet i 
arbetsgrupper där kommunikationens effektivitet är låg. Huang et al. (2010) 
menar att ledaren för en arbetsgrupp bör anpassa sitt ledarskap utefter hur 
effektivt den specifika gruppen kommunicerar. 
 
Ett transformativt ledarskap har enligt Purvanova och Bono (2009) en starkare 
positiv effekt i grupper som enbart använder virtuell kommunikation jämfört 
med grupper som kommunicerar ansikte mot ansikte. När chefer för grupper 
baserade på virtuell kommunikation ökar graden av transformativt ledarskap 
ökar gruppens prestationer i högre utsträckning än hos grupper baserade på 
kommunikation ansikte mot ansikte (Purvanova & Bono, 2009). Detta 
resonemang beskrivs även av Huang, Kahai och Jestice (2010), som menar att 
det transformativa ledarskapet är mer fördelaktigt än andra ledarskapsstilar när 
en chef bedriver sitt ledarskap på distans. 
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Resonemang kring ledarskapsstilar kan ses relevant för uppsatsen då dessa har 
visat sig påverka en grupps prestation och samarbetsklimatet i gruppen, något 
som rimligen också kan påverka chefen och dennes upplevelse av sitt ledarskap.!
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3 METOD  
I nedan avsnitt beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt från början till slut. Varje 
steg i processen samt de metodologiska val som har gjorts kommer att förklaras 
och motiveras. Avsnittet avslutas med en redogörelse av de etiska aspekter som 
har tagits i beaktning samt de kvalitetsaspekter som har funnits i åtanke under 
arbetet med uppsatsen.  

3.1 Forskningsansats  
Uppsatsens ämne med tillhörande syfte och frågeställningar ligger i linje med 
vad Bryman (2011) beskriver som en kvalitativ forskningsansats av induktiv 
karaktär. Det författaren tydliggör är hur det kvalitativa arbetet likt det induktiva 
i många fall har sin utgångspunkt i empiri vilket i sin tur kommer generera en 
teori. I linje med Brymans (2011) resonemang, är ett induktivt tillvägagångssätt 
mest lämpligt för uppsatsens arbete då det är chefernas egna upplevelser som 
ligger till grund för uppsatsens resultat, dock inte uteslutet med deduktiva 
inslag. Uppsatsens intervjuguide har arbetats fram genom ett deduktivt 
tillvägagångssätt där tidigare teori och forskning har varit behjälplig att 
formulera intervjufrågor. I och med uppsatsens ämne kom valet att naturligt 
falla på det kvalitativa tillvägagångssättet med semi-strukturerade intervjuer. 

3.2 Metodologi 
Uppsatsen har sin metodologiska utgångspunkt i fenomenologin då det föreföll 
mest lämpligt då uppsatsens infallsvinkel är chefers egna upplevelser av 
fenomenet ledarskap på distans. Fenomenologin menar Kvale och Brinkmann 
(2014) syftar till att beskriva respondenternas egna upplevelser av ett fenomen. 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vidare hur fenomenologin är av öppen 
karaktär där det är individens livsvärld som undersöks, detta för att skapa en 
förståelse för den medverkandes subjektiva perspektiv på världen och specifika 
fenomen. I linje med fenomenologin har uppsatsens syfte och frågeställningar 
arbetats fram med fokus på individens egna upplevelser och förståelse för 
fenomenet ledarskap på distans.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur fenomenologins analysmetoder är 
av sådan karaktär att omtolkningar av empirin ska minimeras och att det är de 
medverkandes livsvärld vilken ska presenteras. I meningskoncentrering, vilken 
är den analysmetod Kvale och Brinkmann (2014) menar är nära 
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sammankopplad med fenomenologin, är det möjligt att se hur forskarens 
påverkan på resultatet minimeras. I meningskoncentrering ligger fokus på att 
utifrån empiri sammanställa gemensamma nämnare som sedan bildar teman. De 
teman som genererats i uppsatsen beskrivs många gånger på ett varierande sätt 
av de olika intervjupersonerna. Varje tema beskrivs utifrån de olika 
synvinklarna intervjupersonerna upplever vilket kommer vara möjligt att 
urskilja i avsnitt 4 Resultat. 

3.3 Litteratursökning  

För att skapa en grundläggande förståelse om uppsatsens ämne samt för att ha 
möjlighet att diskutera uppsatsens resultat gjordes litteratursökningar för att ta 
fram relevanta vetenskapliga artiklar och böcker. Sökmotorn hos biblioteket på 
Linköpings Universitet användes och sökorden som användes för att hitta 
relevanta studier och litteraturöversikter var: Leadership, Distance, Availability, 
Presence, Leadership distance samt Distance leadership. Litteratursökningen 
visade att det i dagsläget finns flertalet studier som berör medarbetarens 
upplevelse av fenomenet ledarskap på distans men chefens perspektiv på ämnet 
saknades. Detta motiverade ytterligare valet av ämne och dess specifika urval 
samtidigt som det huvudsakliga induktiva arbetssättet som Bryman (2012) 
beskriver blev motiverat.  

3.4 Urval   

För att ha möjlighet att bidra till att besvara uppsatsens frågeställningar behövde 
intervjupersonerna uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna krävde att individen i 
fråga arbetade i en chefsroll med en geografisk distans till samtliga eller ett 
antal av sina medarbetare. Det innefattar både chefer som aldrig eller nästan 
aldrig träffar sina medarbetare, men även chefer som hade möjlighet att träffa 
sina medarbetare någon gång i veckan eller månaden. Ett kriterium var även att 
cheferna inte var verksamma inom bemanningsföretag. 
 
Genom vad Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval där 
intervjupersoner välj ut strategiskt baserat på ett antal kriterier hittades aktuella 
intervjupersoner för uppsatsen. Genom personliga kontakter hittades de tre 
första intervjupersonerna vilka uppfyller de kriterier som föreligger. Det 
målinriktade urvalet kom sedan att mynna ut i ett snöbollsurval. Denna typ av 
urval menar Bryman (2011) är ett icke-slumpmässigt urval där de redan 
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befintliga intervjupersonerna i studien är behjälpliga att hitta potentiella 
intervjupersoner. På detta vis kunde ytterligare fyra slutgiltiga intervjupersoner 
kontaktas. Deltagarna är kommer från olika företag som verkar inom olika 
branscher där både privat och offentlig sektor innefattas. För att säkerställa 
konfidentialiteten har samtliga namn, företagsnamn och branscher valts att 
anonymiseras.  

3.5 Utformning av intervjuguide 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kräver en kvalitativ studie att 
undersökningen tematiseras för att kunna hanteras. Det kan göras genom en 
intervjuguide vilken innehåller ett antal olika teman för att fokusera på ett 
specifikt ämne inom vissa ramar. Utifrån det syfte och de frågeställningar som 
tagits fram för uppsatsen samt valet av metodologisk ståndpunkt skapades en 
intervjuguide (se Bilaga 1), detta för att kunna ta del av intervjupersonernas 
upplevelser av ledarskap på distans. Samtliga teman öppnades med en fråga av 
öppen karaktär för att undvika att respondenten leddes i någon specifik riktning. 
Varje fråga fick ett antal följdfrågor (se Bilaga 1). Detta för att underlätta för 
intervjuaren och för att säkerställa att samma frågor och teman togs upp vid 
varje intervju. Temat yrkesroll behandlades med frågan ”Beskriv din yrkesroll” 
där intervjupersonen hade stor möjlighet att själv associera fritt och beskriva sin 
yrkesroll. Följdfrågor till ovan nämnda fråga ställdes för att urskilja hur många 
personer intervjupersonen var chef över, hur dennes arbetsbeskrivning såg ut 
samt hur länge intervjupersonen hade arbetat som chef. Då syftet med uppsatsen 
var att beskriva chefernas egna upplevelser av ledarskapet på distans lades tid 
på att ta fram frågor som speglade chefsperspektivet.  

3.6 Datainsamlingsmetod 

Vid kontakten med intervjupersonerna skickades ett missivbrev ut (se Bilaga 2). 
Brevet behandlade uppsatsens syfte, de vetenskapliga kraven och de 
forskningsetiska principerna samt en förfrågan om samtalet kunde spelas in. 
Intervjuerna som genomförts kan definieras som semi-strukturerade intervjuer. 
Metoden syftar enligt Bryman (2011) till att ge respondenterna frihet att själva 
utforma sina svar, detta genom att intervjuguiden innehåller ett antal teman som 
intervjuaren och intervjupersonen pratar kring. Genom det semi-strukturerade 
upplägget skapas en flexibilitet för intervjuaren där denne kan ställa 
intervjufrågorna i en annan ordning och även lägga till följdfrågor som inte är 
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listade i intervjuguiden. Uppföljningsfrågor används genom hela intervjuguiden, 
exempelvis ”Hur kommer det sig?” och ”Kan du berätta mer?”, då Bryman 
(2011) menar att en nyfiken och ifrågasättande inställning hos intervjuaren 
eventuellt kan leda till intressant innehåll. Kvale och Brinkmann (2014) 
rekommenderar att använda tystnaden vilken kan uppstå under intervjun. Detta 
för att ge intervjupersonen god tid att reflektera, något som hafts i åtanke under 
genomförandet av intervjuerna. Genom intervjumetoden är intervjuerna i 
grunden strukturerade samtidigt som flexibiliteten gör att utförliga svar kan ges 
och intressanta aspekter kan plockas upp för ytterligare frågor. 
  
Innan intervjun påbörjades förklarades det att intervjupersonen gärna fick 
associera fritt, tänka högt och gärna ställa frågor till intervjuaren om något 
uppfattades som oklart. Den första frågan under intervjun var ”berätta lite, vad 
jobbar du med?” vilken baserades på Kvale och Brinkmanns (2014) resonemang 
kring hur dessa frågor kan ge spontana och rika beskrivningar. Enligt Bryman 
(2011) är även tanken med frågan att få intervjupersonen, men även 
intervjuaren, att bli mer bekväm i situationen. 
 
Intervjun började med att intervjupersonen delgavs en kort information vilken 
täckte upp de forskningsetiska principerna ännu en gång. Frågan om samtalet 
kunde spelas in ställdes återigen för att försäkra att intervjupersonen var bekväm 
med inspelningen. Intervjuerna spelades in då detta krävdes för att kunna göra 
en utförlig och riktig transkribering av det insamlade materialet.  
  
Intervjun avslutades med frågan om individen hade något att tillägga, detta för 
att skapa utrymme för eventuella tankar och frågor som kommit upp under 
intervjun. Slutligen redogjordes det för hur intervjupersonen kunde nå 
uppsatsskrivarna om denne hade några frågor, samt att de hade möjlighet att få 
ta del av resultatet när uppsatsen blev färdig.  
 
Totalt genomfördes sju intervjuer. Tre av intervjuerna genomfördes i personliga 
möten där intervjuare och intervjuperson träffade varandra. En av intervjuerna 
hölls via Skype genom bild och ljudupptagning. Tre av intervjuerna hölls över 
telefon där enbart ljud var tillgängligt. Intervjuerna varade mellan 35-50 
minuter. Det personliga mötet är enligt Patel och Davidson (2011) något som 
öppnar upp för kommunikation mellan intervjuare och intervjuperson samt att 
det kan skapa en kontext där intervjupersonens motivation att svara på frågorna 
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ökar. Det är viktigt att intervjuaren är medveten om sitt kroppsspråk för att med 
största möjliga mån skapa en intervjusituation där intervjupersonen känner sig 
trygg och därmed vill svara utförligt på samtliga frågor. 

3.7 Bearbetning och analys av empiri 

I följande avsnitt redovisas och förklaras den metod vilken har använts för 
bearbetning och analys av empiri.  

3.7.1 Transkribering 

De genomförda intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen samt 
för att enligt Bryman (2011) generera en högre kvalitet i bearbetningen av 
empirin. Vidare menar Bryman (2011) att transkriberingens validitet ökar vid 
inspelade intervjuer i jämförelse med om enbart anteckningar hade legat till 
grund. Även Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att transkriberingen är en 
viktig del i den kvalitativa forskningen, att noga ändra det insamlade materialet 
från tal till skrift, för att säkerställa en högkvalitativ analys.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns etiska dimensioner vad gäller 
att transkribera intervjuer, främst kopplat till konfidentialiteten för de 
medverkande. För att säkerhetsställa konfidentialiteten gavs varje intervju och 
intervjuperson ett nummer innan transkriberingen påbörjades. Samtliga 
organisationer, städer och andra personer som nämns vid namn i intervjuerna 
anonymiseras direkt vid transkriberingarna. Till följd av specifika exempel som 
nämns under intervjuerna valdes även branscher att anonymiseras för att 
säkerställa konfidentialitetskravet. Kodnycklar för intervjuerna finns, detta för 
att kunna radera material om en intervjuperson väljer att avsluta sin medverkan. 
Då transkriberingarna anonymiseras innan analysprocessen påbörjades har 
eventuella subjektiva tolkningar baserade på förutfattade meningar om 
intervjupersonerna reducerats i analysprocessen. 

3.7.2 Analys av insamlat material 

Meningskoncentrering valdes som analysmetod av det insamlade materialet, då 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att meningskoncentrering kan anses vara 
tillämplig i samband med en fenomenologisk metodologi. Arbetsgången följde 
Kvale och Brinkmanns (2014) riktlinjer för analysmetoden, där analysen 
påbörjades genom att transkriberade intervjuer kodades och yttranden från 
respondenter bröts ned till kortare sammanställningar vilka genererade teman. 
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Dessa teman kom att bli analysens utgångspunkt samt en ram för det resultat 
som presenteras i avsnitt 4. Av vikt att nämna är de konsekvenser som enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) medföljer analysmetoden meningskoncentrering. 
Konsekvenserna berör det faktum att förkunskaper kan komma att påverka både 
under intervjun men även under analysfasen. Genom ett systematiskt arbete med 
de utskrivna intervjuerna, där en objektivitet eftersträvas för att inte låta teorier 
påverka tolkning eller skapandet av teman, kan denna risk anses ha minskat. 
 
De citat som valdes ut till resultatavsnittet valdes med stor omsorg. Då 
branscher har anonymiserats har endast citat som kan beskriva en resultatdel 
allmänt tagits med. Beslutet togs då detta ansågs kunna säkerhetsställa 
konfidentialiteten för de medverkande intervjupersonerna. 

3.8 Kvalitetsvärdering 

Bryman (2011) beskriver hur en kvalitativ metod bör ha ett fokus på att uppnå 
hög tillförlitlighet, detta för att säkerställa en god kvalité i resultatet. En hög 
nivå av tillförlitligheten nås enligt Bryman (2011) genom att ta hänsyn till fyra 
delkriterier, dessa är pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och konfirmering.!
Pålitligheten är möjlig att styrka genom den transparens som finns då varje steg 
i arbetsgången med uppsatsen har redovisats. Minnesanteckningar har förts vid 
varje tillfälle då uppsatsen har bearbetats, detta för att stärka sanningsenligheten 
och säkerhetsställa att alla steg och tagna besluts redovisas med största 
noggrannhet. Uppsatsen trovärdighet har säkrats genom en stor medvetenhet 
gällande beslut kring tematisering av resultatet samt koppling till den teoretiska 
referensramen. De specifika urvalskriterierna har påverkat uppsatsens 
överförbarhet där resultatet endast är applicerbart på de organisationer och för 
de personer som medverkat i studien. De slutsatser uppsatsen har genererat kan 
däremot ge en anvisning för fortsatt forskning samt ge lärdomar kring 
uppsatsens ämne. Konfirmering, beskriver Bryman (2011) handla om att styrka 
och konfirmera resultatet genom att inte medvetet låta personliga värderingar 
påverka genomförande och analyser på ett oönskat sätt. Medvetenhet kring 
konfirmering har under arbetet med uppsatsen förhoppningsvis lett till att 
författarnas egna tolkningar och värderingar inte har påverkat uppsatsens 
utförande. Detta bland annat genom ett systematiskt arbete med de utskrivna 
intervjuerna, där en objektivitet eftersträvas för att inte låta teorier påverka 
tolkning eller skapandet av teman. 
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3.9 Etiska överväganden 

I uppsatsen har eventuella etiska dilemman fått ta plats i samtliga diskussioner 
som har berört uppsatsens genomförande. Uppsatsen syfte kan betraktas vara 
subjektivt och implicera en personlig upplevelse. I och med detta kan det 
ifrågasättas huruvida uppsatsens ämne är lämpligt i relation till de etiska 
riktlinjer som föreligger inom kvalitativ forskning.  
 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver det forskningsetiska dilemmat vad gäller 
forskningskravet och individskyddskravet där diskussionen berör huruvida en 
obetydlig skada på respondenter får ske i relation till att bedriva forskning 
framåt. Vidare poängterar Vetenskapsrådet (2017) att forskning är betydelsefull 
för samhället och dess medborgare och att det implicerar ett oberoende 
egenvärde för forskningen. Diskussionen angående dilemmat mellan 
individskyddskravet och uppsatsens värde i forskningssammanhang har kommit 
upp i uppsatsarbetet. Den skada vilken kan ske på medverkande 
intervjupersoner är så pass liten att den inte bör stoppa att kunskapsluckan fylls. 
Genom ett transparent och högkvalitativt arbete tillsammans med skydd för 
medverkande respondenter kan individskyddskravet tillgodoses och uppsatsens 
ämne och metod motiveras.  
 
Genom ett systematiskt arbete med de fyra etiska forskningsprinciperna, 
nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informations-
kravet, kan eventuella etiska dilemman reduceras och tillgodoses 
(Vetenskapsrådet, 2017). Vad gäller alla de fyra etiska forskningsprinciperna 
har en transparens varit ett genomgående tema i kontakten med de respondenter 
som har medverkat men även med potentiella respondenter. I ett missivbrev (se 
Bilaga 2) har uppsatsens ämne presenterats tillsammans med dess syfte samt 
information varför vi kontaktar personen i fråga. Kontakten med respondenter 
har präglats av en tydlighet vad gäller deras samtycke och medverkan. Det har 
flertalet gånger i kontakten samt i samband med intervjuerna tydliggjorts att 
medverkan är frivillig och att de närhelst de vill kan avbryta sin medverkan 
samt att de kan välja att inte svara på specifika intervjufrågor. Uppsatsen syftar 
till att skapa en förståelse för chefers upplevelse av sitt eget ledarskap på distans 
vilket, som tidigare nämnt, kan anses vara en högst personlig upplevelse. 
Samtyckeskravet har därför varit av extra vikt att ta hänsyn till i uppsatsen och 
har uppfyllts genom att flertalet gånger säkerhetsställa att respondenterna är 
bekväma med att deras upplevelser och tankar lyfts. 
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Det har även klargjorts att den empiri vilken intervjuerna genererat samt 
uppsatsens resultat endast kommer att användas i uppgivet syfte. När uppsatsen 
är färdigställd kommer allt material från intervjuerna att raderas, detta för att det 
inte ska användas till andra ändamål men även för att säkerhetsställa 
konfidentialiteten. 
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4 RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras det resultat intervjuerna har genererat. Avsnittet 
är strukturerat i sex delar för att tydliggöra vilka huvudområden analysen har 
resulterat i. Dessa huvudområden är; Kommunikationsverktyg, Krav i det 
dagliga arbetet, Relation till medarbetarna, Det egna ledarskapet, 
Digitalisering samt Tankar kring kompetensbrist. Avslutningsvis redovisas 
resultatet i relation till uppsatsens frågeställningar. För att garantera 
individskyddet har samtliga citat anonymiserats. Anonymiseringen påverkar 
inte citatens äkthet eller tolkningen av citaten. I resultatet benämns 
intervjupersonerna även som chefer.  

4.1 Kommunikationsverktyg 

Samtliga intervjupersoner använder en rad olika sätt att kommunicera, med sina 
medarbetare men även med sina chefer och kollegor. De 
kommunikationsverktyg som främst används är mejl, telefonsamtal och 
videosamtal. Flertalet av intervjupersonerna beskriver hur mejlen är ett 
arbetsverktyg som används för att utföra det egna arbetet. Det kan urskiljas en 
rangordning i kommunikationsverktygen, där videosamtal och telefon anses av 
intervjupersonerna vara bättre sätt att kommunicera med sin personal än till 
exempel via chatt och mejl. Det lyfts att kommunikationen i ett telefonsamtal 
eller videosamtal blir mer direkt, samtidigt som risken för missförstånd är större 
i mejl då den skrivna texten kan misstolkas på ett annat sätt än ett röstsamtal. 
 

Ja självklart blir det, vi har både chattmöjligheter och 
mejlmöjligheter, eh så kommunikationsvägarna är ju ganska 
breda. Eh får man inte tag på varandra via telefon så finns det 
ju alltid andra medel att ta till. Men jag föredrar att ringa [INT: 
Mm] det blir en mer direktare kommunikation.  

Chef 7 
 
Videosamtal ligger högst prioriterat på listan av kommunikationsverktyg då 
cheferna menar att denna typ av kommunikation främst efterliknar det fysiska 
mötet, då både röst och kroppsspråk blir tydligt för mottagaren. Cheferna 
nämner exempelvis hur det i medarbetarsamtal blir av extra vikt att se 
kroppsspråket vilket ett videosamtal kan erbjuda, detta då medarbetarsamtal är 
ett samtal om subjektiva upplevelser vilket kan beröra känsliga ämnen. 
Majoriteten nämner även att de fysiska mötena överträffar den virtuella 
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kommunikationen på många sätt. Samtliga intervjupersonen upplever att de har 
goda möjligheter att kommunicera med sin personal genom virtuella medel 
såsom videosamtal, telefon och mejl. Dock beskriver flertalet hur de önskar att 
de hade fler möjligheter att möta sin personal fysiskt. Ett flertal av 
intervjupersonerna hävdar att de fysiska mötena öppnar upp för nya möjligheter 
och diskussioner där det går att finna lösningar och nya perspektiv på problem. 
 

Dom är ganska självgående men dom behöver ändå att man 
kommer dit. För det blir, det blir att man kommer in i andra 
diskussioner med medarbetarna, än om man skulle att man 
skulle ringa eller via mejl så därför tycker jag att mötet med 
medarbetarna är jätteviktigt. 

Chef 2 
 
Flera av intervjupersonerna nämner sms och chatt som ett komplement till 
övriga kommunikationsverktyg, där dessa används vid kortare informations-
texter, kortare konversationer eller vid informella konversationer 

4.2 Krav i det dagliga arbetet  

Cheferna menar att de idag upplever höga krav på arbetsplatsen i det dagliga 
arbetet och att det i sin tur påverkar dem i sin roll som chef. Att prioritera sina 
arbetsuppgifter blir aktuellt för cheferna för att hinna med, samtidigt beskriver 
flera av dem att de upplever en ökad psykisk ohälsa hos sina medarbetare vilket 
påverkar dem som chefer. En av cheferna tar upp dilemmat med medarbetarnas 
livspussel och menar att det är något som ofta landar på arbetsgivarens bord 
trots att problemen inte nödvändigtvis är kopplade till arbetet utan kan härledas 
till privata orsaker. Chefen i detta fall upplever en utmaning i balansgången 
mellan att agera som chef för att säkerställa medarbetarnas välmående samt att 
få medarbetaren att inse att det inte nödvändigtvis är problem relaterade till 
jobbet som gör att medarbetaren upplever att livspusslet inte går ihop. 
 

För att det här väldigt mycket psykisk ohälsa i [bransch] i dag 
eller i arbetsmiljöerna överlag, det ser ni säkert också det har ni 
läst mycket om. Det är en jättestor utmaning där livspusslet för 
medarbetarna inte går ihop och då läggs det ofta på 
arbetsgivaren som ska ta tag i det och det är kopplat med 
arbetet förstås men det är väldigt många.  

           Chef 1 
 



!20!

Flera av cheferna nämner rehabiliteringsärenden som en återkommande 
arbetsuppgift. De beskriver det som en utmaning att hantera på distans och 
berättar att det ibland krävs att de åker ut till medarbetaren för att kunna hantera 
ärendet.  
  

Sen är det ju svårt, jag har ju en av personalen som, som inte 
mår helt bra. Och, och, det är ju svårt då, för man kan ju inte 
liksom vara där och stötta dag till dag som man kanske skulle, 
ehm gjort om man var på samma ställe.  

           Chef 5 

4.3 Relation till medarbetarna   
När cheferna beskriver hur deras relation till sina medarbetare ser ut lyfter 
flertalet av dem hur de trots en fysisk distans lyckats skapa en nära relation. De 
menar att de kan visa på tillgänglighet och närvaro som chef vilket de upplever 
vara en viktig del i chefsarbetet och än viktigare på grund av distansen till 
medarbetarna. Cheferna poängterar vikten av regelbunden kontakt och hur det 
bidrar till att utveckla relationer trots distans. En chef lyfter att det är extra 
viktigt att ringa tillbaka till medarbetare som sökt hen när hen inte varit 
tillgänglig. Chefen beskriver att det sänder signaler som visar att hen värderar 
sin personal högt. Relationen mellan medarbetare och chef menar en annan 
intervjuperson byggs gemensamt, där det inte enbart är chefen som bör resa för 
att träffa medarbetarna utan det kan handla om att bjuda in medarbetarna till 
chefens egna arbetsplats. Samtliga intervjuade chefer beskriver att de anser att 
det är viktigt att vara närvarande och att de värderar den regelbundna kontakten 
högt.  
 

Ehm, nä men jag pratar mycket med medarbetare och jag har 
nog det, eh jag vill ha det att dom aldrig ska vara rädda för att 
komma till mig och prata heller utan dom ska kunna ehm säga 
vad dom tycker. 

           Chef 2 
 
Intervjupersonerna beskriver även vikten av att vara tillgänglig, även om de inte 
är på plats fysiskt. Cheferna poängterar ett proaktivt arbete för att skapa 
relationer till medarbetarna där de vill finnas tillgängliga om frågor eller 
oklarheter skulle uppstå. Cheferna beskriver hur de vill att medarbetarna ska 
känna sig trygga med att ta kontakt med dem och menar att de skapar 
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tryggheten genom att vara tillgängliga. Vidare beskriver cheferna att de är 
tydliga med när och hur personalen kan nå dem, allt för att öka den egna 
tillgängligheten för sina medarbetare. 
 

Det är som är viktigast där är ju egentligen att vara 
tillgänglig och det betyder ju inte att man som person är 
på plats varje dag. Men att man som person är nåbar 
men också att man... talar om vart man finns.  
       
      Chef 1 

 
Två av intervjupersonerna lyfter särskilt relationen till medarbetarna som ett sätt 
för dem att kunna överbrygga mellanrummet mellan medarbetare och chef. Ett 
sätt att överbrygga mellanrummet enligt cheferna är att öka tillgängligheten och 
den upplevda närvaron av cheferna hos medarbetarna. 
 

Jag tror att en del kanske har svårare att ta sig till mods och 
komma in och ställa frågor. Men de som jag känner väldigt bra 
och nära och känt väldigt länge har inga bekymmer... och för 
mig är inte det någon, när man är chef är man ju chef och då är 
det den positionen och då ibland kan det vara svårt att gå till 
den personen fast jag kan inte se det så men jag ser det ju så 
mot min chef också.  

           Chef 1 
 
Samtliga intervjupersoner nämner vikten av tydlighet i relationen till sin 
personal. Både vad det gäller förväntningar på medarbetarna, men även vad 
personalen kan förvänta sig av dem. Intervjupersonerna lyfter en ömsesidig 
relation som en viktig del i arbetet med medarbetarna. Flertalet beskriver 
distansen som en direkt orsak till att de behöver vara mer tydliga i sin 
kommunikation och sina intentioner till medarbetarna. 
 

Men absolut det finns mycket, det finns alltså som jag kommer 
nu vad mer, man måste vara väldigt tydlig, till exempel att ehm 
eftersom man inte är på plats så måste man alltid meddela i 
förväg att kontakta någon om man vill ha någonting. 
Tydligheten är ännu viktigare på något sätt. Planering är ännu 
viktigare än när man är på plats, det måste man tänka på.  
     

           Chef 6 
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I relationen till medarbetarna kan det urskiljas att den dagliga kontakten spelar 
stor roll för cheferna även när de sitter på distans. Flera av cheferna nämner hur 
de arbetar för att få till den dagliga kontakten även om det fysiska mötet inte 
sker. De gör det framför allt genom att ta telefonkontakt för att säga god 
morgon, genom morgonmöten där de medverkar genom videosamtal eller 
genom bestämda möten som sker varje vecka i olika arbetsgrupper. 

 
Jag ringer gärna eh en eller två medarbetare redan på morgonen 
och ska väl säga god morgon, precis som man gör med en men 
en kollega som som man möter i lunchrummet eh, ringer och 
säger god morgon, frågar hur läget är, om det är några 
oklarheter, om det är aa hur hur hur det är helt enkelt.  

           Chef 7 
  
Flera av cheferna beskriver även att den dagliga kontakten är viktig då det ger 
dem möjlighet att kunna läsa av sina medarbetare, se hur de mår, om de är trötta 
eller om det har hänt något i arbetsgruppen. Cheferna menar att förutom den 
dagliga kontakten försöker de även sätta sig in i sin personals arbete genom att 
utföra vissa av uppgifterna själva, genom operativt arbete i organisationen. Allt 
för att skapa en bättre förståelse för hur medarbetarnas arbetssituation ser ut.  
 
Under intervjuerna lyfter cheferna ett antal utmaningar de kan se i relationen till 
sina medarbetare när de arbetar på distans. Något som flertalet av 
intervjupersonerna nämner är svårigheten att känna av dynamiken i en 
arbetsgrupp och därigenom svårigheter att agera proaktivt innan saker uppstår. 
De intervjupersoner som har personal i sin direkta fysiska närhet och personal 
på distans menar att det blir en snabbare dialog med de medarbetare som finns 
på plats. Cheferna menar att relationen präglas av en annan karaktär med de 
medarbetare som befinner sig på distans.  
 

Och det blir, det blir en annan relation, den blir mer 
affärsmässig än dom relationer med dom man har runt omkring 
sig blir ju mer, ja, vi drar åt samma håll så turas man om och 
gör saker och ting [INT:aa]. Du får en, jag du får, en, ja, jag blir 
ju mer chef förstår du? Jag blir mer ledare [INT:mm] med dom 
som jag har nära mig, jag blir ju chef. Som dom rapporterar till.  

           Chef 4 



!23!

4.4 Det egna ledarskapet 

Intervjuerna genererade ett liknande resultat gällande chefernas upplevelse och 
beskrivning av sitt eget ledarskap. Det går att urskilja ett antal gemensamma 
nämnare vad gäller hur de beskriver sitt eget ledarskap. En av nämnarna är hur 
de värderar att vara tillgänglig som chef, vilket finns beskrivet i föregående del, 
men även hur de poängterar vikten av att få personalen engagerad och delaktig i 
verksamheten. En av cheferna uttrycker att det innebär en utmaning att släppa 
på kontrollen när hen sitter på en annan ort. Chefen i fråga menar att distansen 
gör att hen behöver förlita sig på att den planering och struktur som arbetats 
fram fungerar. En annan chef beskriver hur hen upplever att distansen inte bara 
ställer högre krav på chefen utan även på medarbetarna att vara allt mer 
självgående. En chef uttrycker sin oro kring utmaningen att släppa kontroll i 
citatet nedan: 
  

Ehmm... det finns många många utmaningar faktiskt, det är ju 
det... det först kanske är ju att släppa kontroll. Ehh, och det har 
varit ganska enkelt ändå måste jag säga men men... men det 
finns ju med i alla fall så att jag är ju ändå van att ha varit med 
dem i länge, i många år, vara på plats och ha koll och se dem 
hela tiden och nu plötsligt så är man ju väldigt väldigt långt 
borta. 

           Chef 6 
  
De chefer som sitter helt distanserade från sina medarbetare, och inte har delar 
av sin arbetsgrupp på samma geografiska plats, upplever sitt arbete ensamt 
emellanåt då de inte får vara en naturlig del av den informella kontakten 
kollegor emellan. Dessa intervjupersoner berättar om hur de på sina 
arbetsplatser har löst det genom informella kommunikationsmedel bland annat 
genom olika chattfunktioner där de tillsammans kan skicka informella texter 
och bilder. En av cheferna uttrycker en upplevelse av att sakna informell 
kontakt med sina medarbetare och beskriver hur det på grund av detta ibland 
kan vara problematiskt att förstå hur medarbetarna mår. Chefen beskriver en 
tacksamhet kring att medarbetarna engagerar sig att behålla den mer informella 
kontakten även med sin chef som sitter på distans. 
 

Men dem är måna med att informera mig, de skickar väldigt 
mycket sms och med bilder på vad som händer och vi har ju en 
facebookgrupp som är privat där vi lägger in bilder och då jag 
jag också som en möjlighet att se vad de gör och så så jag 
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menar de är ju också engagerade för att de vet att det är viktigt 
för mig också. Så det går bra tycker jag. 

           Chef 6 
  
Intervjuerna visade även på hur cheferna reflekterade över hur deras 
personligheter kan påverka deras sätt att agera som chefer och  mer specifikt hur 
de hanterar den distans som existerar. En chef uttryckte att hen upplever att 
ledarskap på distans framhåller andra egenskaper hos hen än vad som skulle 
framkommit om hen var chef på plats. Ur resultatet går att utläsa hur cheferna 
värderar närvaro högt, om inte fysisk så genom virtuella medel. Cheferna menar 
att det gynnar dem i deras arbete där de aktivt söker nya sätt att agera som en 
närvarande och tillgänglig chef.  
 
En annan aspekt som framkommit av intervjuerna handlar om hur cheferna 
beskriver vikten av att få medarbetare involverade i förändringar då de som 
chefer inte är på plats och kan dra i alla trådar. De beskriver att det finns ett 
större behov att få med medarbetarna från början för att reducera extra arbete 
för dem som chefer. 

Som chef kan jag tycka, ehh, att jag måste vara ännu mer 
förberedd vid förändringar, alltså eftersom jag är på distans, jag 
måste liksom vara 3 steg före för att alla ska haka på tåget, det 
krävs ju för att eh en förändring ska funka. 

           Chef 3 
 
Under samtliga intervjuer lyfte cheferna hur stöttning från den egna chefen men 
även från HR-avdelningen i organisationen är något de uppskattar och gärna ser 
mer av. En av cheferna beskriver hur hen har förstått att även hen kan behöva 
hjälp från sin chef och att våga be om det. En annan chef lyfter hur det gäller att 
förklara för medarbetarna att de kan ta hjälp av varandra när hen som chef inte 
är på plats. 
 

Alltså, det krävs ju nästan, eller alltså man måste ju be om hjälp 
när det inte funkar och då är ju vårt HR-stöd väldigt bra så, så 
man kan få stöttning därifrån. Det känns väldigt skönt, gör 
det...att ha stöd från andra.  

Chef 5    
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4.5 Digitalisering 

Under samtliga intervjuer lyfte intervjupersonerna de tekniska verktyg de 
använder, vilka utmaningar de ser med tekniken samt hur de ser ut ur ett 
framtidsperspektiv. Tekniken som används för videosamtal, mejl och chatt-
funktioner kräver en viss inkörsperiod för att allt ska fungera smärtfritt. Det 
gäller framför allt den teknik som används vid videosamtal och 
videogruppmöten. 
 

Sen det var en utmaning från början att få tekniken att fungera, 
det va det. Nu är ju inte det, nu är det klart nu är det som att, nu 
är allt igång och det funkar väldigt bra. Det tog flera månader 
att få allting att fungera.  

Chef 6 
 
En intervjuperson betonar också den problematik de har med att faktisk få till 
videosamtal över huvud taget. Främst på grund av mängden kameror som skulle 
behövas för att kunna kommunicera med varje medarbetare. Vidare lyfter 
flertalet av intervjupersonerna hur organisationerna de arbetar för håller sig i 
framkant när det kommer till organisationsförändringar, men det har istället lett 
till att den tekniska utvecklingen i organisationerna har fått stå tillbaka. 
Cheferna menar att brist på fungerande teknik har orsakat att de inte har de 
bästa förutsättningarna att kommunicera med sin personal och utföra sina 
arbetsuppgifter på distans. 
 

Asså att vi har blivit organiserade så...sen finns det ju, asså rent 
ehm, det med rent tekniskt och med system och såna här saker 
som [INT:mm] som kanske ju jag skulle, skulle vara bättre 
[INT:mm] det, det de har väl halkat lite efter i vår, vår värld. 

           Chef 2 
  
Flera av intervjupersonerna framhåller förbättringar de skulle önska att se i de 
tekniska verktygen, detta för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre 
sätt men även för att förbättra kommunikationen med medarbetarna. De nämner 
ljuden i videosamtalen, där en intervjuperson menar att det inte går att sålla ljud 
vid ett videokonferensmöte, vilket gör att mycket av den egna energin går åt till 
att sålla vilka ljud som förs över. Design av rum där videosamtal sker är också 
något som understryks i intervjuer med cheferna. Intervjupersonerna nämner att 
rummen för videokonferenser behöver designas annorlunda mot rum för fysiska 
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konferenser, främst då kameror inte nödvändigtvis kan uppfatta personer som 
sitter i hörnen eller längs med väggarna i ett rum. 
 

Det är inte designat för sånt till exempel ser jag inte alla, även 
om jag sitter på skärmen så ser jag inte kanterna. Jag ser inte 
dörren, jag vet inte om det är någon som kommer in, vem det är 
som kommer sent, jag ser inte allt. Det är ju, det skulle man 
kunna förbättra.  

           Chef 6 
 
Flera av intervjupersonerna reflekterar över framtiden och hur den tekniska 
utvecklingen men även distansarbete kan skapa nya möjligheter för den egna 
organisationen. Främst talar två av intervjupersonerna om att hitta nya sätt att 
hantera kunder, men även hur relationen med medarbetarna kan utvecklas tack 
vare tekniken. 

4.6 Tankar kring kompetensbrist 

Under majoriteten av intervjuerna framkom det flertalet gånger hur en rådande 
kompetensbrist föreligger inom respektive bransch. Intervjupersonerna 
beskriver att det märks i deras yrkesområde att det saknas personal med 
specifika kompetenser och att det påverkar deras arbete. I kombination med 
högre krav från samhället på de tjänster som utförs märks kompetensbristen av 
tydligare när kraven på medarbetarna upplevs bli högre. Cheferna beskriver hur 
de själva får agera operativt trots att det inte ingår i deras arbetsbeskrivning. 
Den upplevelse som cheferna beskriver i relation till kompetensbristen är hur de 
förväntas finna lösningar vilket ställer högre krav på dem som chefer samt på 
organisationen. En intervjuad chef redogör i följande citat hur de i hens 
organisation fick hitta alternativa sätt att lösa kompetensbrist: 
  

Ehm, ja, det var på grund av bristen på [yrke], ehm, ja, [INT: 
aa], man försökte liksom hitta andra andra yrkeskategorier som 
kunde [INT:mm] utföra det här jobbet då, det [INT:mm] det är 
så det kom till tror ja.  

           Chef 2 
  
En av cheferna menar att det krävs att se till de möjligheter som finns för att 
lösa problemet med kompetensbrist och redogör för hur de i hens organisation 
arbetar för att minska kompetensbristen. Chefen menar att distansen inte hindrar 
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detta utan snarare skapar fler möjligheter att frigöra kompetens. Nedan förklarar 
chefen hur de samarbetar mellan olika städer med hjälp av tekniken för att 
minska kompetensbristen: 
  

(....) så vi kopplar upp oss mot en flerpartsmöte och sen ser vi 
varandra bilder med [bilder] , [system], vi diskuterar alla 
[situationer]. Det funkar jättebra och jag menar om det inte 
skulle ha varit på grund av det då skulle de ha tappat hela och 
hållet min kompetens och jag menar man kan inte tillåta det nu. 
Utan man måste använda möjligheter och så dels det sen är det 
ju också de där spetskompetenser jag menar man är ju Sverige 
är ju ändå ett litet land så vi kan ju inte ha specialister i vad 
som helst på alla ställen. 

            Chef 6 
 
En av cheferna reflekterar över framtiden och menar att kompetensbristen 
kommer att finnas kvar om arbetet är organiserat på samma sätt som det är idag. 
Hen menar att det gäller att se till möjligheterna som tekniken kan frigöra och 
på så sätt anamma ett ledarskap på distans. Chefen menar att Sverige har ett 
behov att behålla den kompetens som finns och att teknologin kan erbjuda 
potentiella lösningar på det. Samma chef menar även att det är dags att 
samhället vänjer sig vid ledarskap på distans då det förmodligen kommer vara 
det framtida arbetssättet för att bibehålla kompetens. 
  

Det kommer att bli så i framtiden så det är ju bättre att vi vänjer 
oss vi det och att vi ser möjligheter och att vi snarare skapar 
förutsättningar för att det är ju ett sätt att behålla kompetens 
som annars kommer att vara väldigt svårt faktiskt för oss i 
Sverige.  

Chef 6 

4.7 Resultatsammanfattning  
Cheferna bedriver sitt ledarskap på distans främst genom virtuella 
kommunikationsmedel, såsom telefon, mejl, videosamtal och chatt. Det kan 
urskiljas en rangordning av kommunikationsmedlen där videosamtal föredras 
framför andra virtuella kommunikationsmedel, dock överträffar inget det 
fysiska mötet. Cheferna som bedriver sitt arbete på distans menar också att 
deras arbete ofta präglas av en balansgång mellan att agera som chef och att få 
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medarbetarna att själva förstå vad deras eventuella stressrelaterade problem 
grundar sig i. 
 
Majoriteten av cheferna upplever att ledarskapet på distans medför mer 
möjligheter än begränsningar. Främst tycker cheferna att de trots distansen kan 
skapa en nära relation till sina medarbetare, och de menar att tekniken är ett 
hjälpmedel. Trots många möjligheter menar cheferna att det kan kännas som en 
utmaning att hantera personalärenden där personalen inte mår bra. Cheferna 
menar att stöd från HR och egna chefer underlättar sådana situationer då de kan 
få hjälp att hantera ärendet. Cheferna upplever fler möjligheter än utmaningar i 
ledarskapet på distans och menar att möjligheterna kan vara lösningen på 
flertalet problem, exempelvis gällande kompetensbrist. 
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5 DISKUSSION  
I följande avsnitt diskuteras uppsatsens resultat i relation till den teori och 
tidigare forskning som presenterats, detta i syfte att skapa en djupare förståelse 
för chefernas upplevelse av ledarskap på distans. Avsnittet avslutas med en 
diskussion gällande de metodologiska val som gjorts samt hur de kan ha 
påverkat resultatet. I diskussionen benämns intervjupersonerna även som 
chefer.  

5.1 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen fokuserar på de viktigaste fynden i resultatdelen. Fynden 
diskuteras i relation till tidigare forskning och teori för att kunna bidra till en 
djupare förståelse för resultatet. Resultatdiskussionen har uppsatsens syfte och 
frågeställningar som utgångspunkt och lyfter aspekter av relevans för 
forskningen inom ämnet ledarskap på distans.   

5.1.1 Att kommunicera på distans 

I resultatet framkom att cheferna upplever tekniska lösningar som 
framgångsrika hjälpmedel för att hålla kontakten med medarbetare samt för att 
få en möjlighet att skapa en relation trots den fysiska distansen. Att 
kommunicera på distans menar cheferna ställer högre krav på frekvent kontakt 
med medarbetarna, då de spontana mötena, som en konsekvens av distansen, 
inte längre blir av. Den frekventa kontakten är något Antonakis och Atwater 
(2002) menar är viktig för att kunna skapa ett ledarskapsinflytande samt för att 
hjälpa medarbetarna i deras arbete. Kontakten måste inte bara vara frekvent utan 
även präglad av feedback och interaktion. Det speglas hos cheferna som 
prioriterar videosamtal där de menar att interaktionen ökar genom att 
videosamtalet även innefattar kroppsspråk vilket annars går förlorat i andra 
typer av virtuella kommunikationsverktyg.  
 
Yukl (2012) beskriver hur en delaktighet och ett engagemang hos medarbetarna 
kan skapas genom ett transformativt ledarskap där chefen agerar som en 
förebild för dessa. Att befinna sig på distans skulle kunna tänkas försvåra 
arbetet med att vara en förebild och att skapa delaktighet och engagemang. 
Cheferna värderar ett fysiskt möte högt vilket i deras distanserade arbete inte 
går att skapa dagligen. Istället genomförs videosamtal som ett försök att skapa 
ett liknande kommunikationsforum. En intressant fråga är huruvida videosamtal 
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kan resultera i samma effekt som det fysiska mötet. Det här går att relatera till 
hur cheferna berättar om hur de genom kommunikationsverktyg, som 
exempelvis videomöten, har hittat egna lösningar för att engagera personalen 
och bedriva ett ledarskap av transformativ karaktär. 
 
Resultatet visar på en längtan efter informell kontakt, vilket cheferna menar ger 
en mer utvecklad bild av hur deras medarbetare mår. Det framkom att distansen 
påverkar den informella kontakten på ett negativt sätt och att det krävs en annan 
typ av engagemang från både chef och medarbetare för att skapa en informell 
kontakt. Bristfällig kommunikation och information menar Nordengren och 
Olsen (2006) är några av fallgroparna som vanligen görs vid ledarskap på 
distans. Intresseväckande är hur cheferna beskriver att de upplever att de i större 
utsträckning måste delge information tidigare och i större mängd som en 
konsekvens av distansen. Cheferna anser att detta är en utmaning och något de 
arbetar med dagligen för att undvika fallgropar och skapa en delaktighet hos 
medarbetarna.  
  
En av de viktigaste aspekterna cheferna upplever i sitt arbete är att skapa ett 
fördelaktigt arbetsklimat. Samtidigt menar cheferna att det är en stor utmaning 
att lyckas med. Stordeur et al. (2001) menar att det fördelaktiga arbetsklimatet 
skapas i en kommunikationsprocess mellan chefer och medarbetare. Likt 
föregående styckes resonemang framhåller cheferna frekvent och tydlig 
information som en lösning på utmaningen. En chef menar att det kan ta längre 
tid att skapa nya rutiner och att allt måste kommuniceras på ett sådant sätt att 
ingen information förbigår någon i personalen som i så fall kan bli negativt 
inställd till en förändring. För att kunna skapa det fördelaktiga klimatet genom 
en kommunikationsprocess kan det förutsättas att det är en 
tvåvägskommunikation där alla parter är delaktiga. Om medarbetarna inte har 
tid eller engagemang att vara delaktiga kan det fördelaktiga klimatet komma att 
påverkas trots en väl kommunicerande chef.  

5.1.2 Att ha en närvarande relation till sina medarbetare på distans 

Samtliga av cheferna menar att den viktigaste aspekten att arbeta med som chef 
på distans är relationen till medarbetarna. Tre av cheferna beskriver hur de ser 
till att planera in dagar eller delar av dagar för att operativt arbeta likt 
medarbetarna. Det görs för att skapa en förståelse för hur medarbetarnas 
arbetssituation ser ut samt hur de upplever ledarskapet på distans från ett 



!31!

medarbetarperspektiv. Andra chefer beskriver istället hur de till följd av 
arbetsbelastning tvingas agera operativt för att få verksamheten att fortlöpa. Likt 
det Thorpe och Loo (2003) skriver är det möjligt att se hur förväntningarna på 
cheferna är höga, där det ställs krav på effektivitet samtidigt som 
personalärenden blir svårare att hantera. 
 
Chefernas sätt att arbeta i den operativa verksamheten kan bidra till en 
förståelse för medarbetarnas arbetssituation vilket skulle kunna bidra till en 
ökad känsla av kontroll för cheferna. I jämförelse med Theorells (2012) krav-
kontrollmodell kan det operativa arbetet bidra till att cheferna upplever mer 
kontroll över de krav som föreligger även för medarbetarna. Denna kontroll kan 
bidra till att de som chefer får en förståelse för medarbetarnas arbetssituation 
och då kan arbeta för att göra deras arbetssituation optimal. Genom att bedriva 
ett ledarskap som beskrivs enligt Yukl (2012) som ett transformativt ledarskap 
där cheferna arbetar för att se till medarbetarnas behov kan en aktiv 
arbetssituation skapas för medarbetarna. Den aktiva situationen präglas enligt 
Theorell (2012) av hög effektivitet där det finns kontroll att hantera de krav som 
föreligger, den aktiva situationen tillsammans med socialt stöd beskrivs som en 
ideal arbetssituation. 
  
Många av cheferna menar att de behöver prioritera i sitt arbete för att hinna med 
alla de åtaganden som föreligger i deras arbete. Cheferna lyfter bland annat hur 
rehabiliteringsärenden är en vanlig återkommande arbetsuppgift vilken upplevs 
som tids- och energikrävande. En lösning som kan reducera antalet 
rehabiliteringsärenden är att cheferna skapar sig en god uppfattning om 
medarbetarnas arbetssituation. Genom en god uppfattning får cheferna 
möjlighet att skapa ett trivsamt arbetsklimat. En ökad insikt i medarbetarnas 
arbetssituation, utmaningar och eventuella problem skulle dock kunna medföra 
att cheferna upplever högre krav på sig själva som ledare. Å andra sidan 
behöver nödvändigtvis inte kraven upplevas högre, det kan även skapas en 
förståelse hos cheferna där de snarare kan få lättare att prioritera i sitt arbete. Att 
arbeta operativt kan därför innebära en upplevelse av höga krav och låg kontroll 
men också bidra till hög kontroll för både chefer och medarbetare.  
  
Med utgångspunkt i leader-member exchange teorin som Yukl (2012) beskriver 
kan de överordnade och underordnade liknas med chefer och medarbetare och 
då även deras ömsesidiga påverkan. I relationen förhandlar chefen och 
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medarbetaren om medarbetarens roll i organisationen. När teorin används som 
utgångspunkt implicerar det att chefer har lika många typer av relationer som de 
har medarbetare. Flertalet chefer berättar om en upplevd skillnad i sina 
relationer till medarbetarna, och då främst mellan de som är på plats och de som 
är på distans. En av cheferna menar att relationen till de på plats präglas av 
spontana möten medan det går förlorat när medarbetarna finns på distans. Trots 
skillnaden upplever cheferna att de lyckats skapa en relation på andra sätt. 
Cheferna berättar hur chattfunktioner inom organisationen kan bidra med 
informell kontakt och hur det i sin tur skapar en relation till de medarbetare som 
engagerar sig. I linje med leader-member exchange teorin, som Yukl (2012) 
beskriver, kan därför den ömsesidiga påverkan mellan chef och medarbetare 
påverka om de har ett högt eller lågt utbyte av varandra. Det beror på hur de två 
aktuella parterna anstränger och engagerar sig i den informella kontakten vilken 
kan vidare påverka deras formella kontakt. 
  
Vissa av cheferna beskriver en rutin där de träffar medarbetarna fysiskt en gång 
i veckan, någon gång i månaden eller ett par gånger per år. De träffarna skulle 
enligt leader-member exchange teorin kunna bidra till att relationen mellan de 
två parterna utvecklas i den livscykel Yukl (2012) beskriver. Relationens 
karaktär och stadie i livscykeln kan påverka arbetets ramar och innehåll. De 
medarbetare som cheferna har en mer distanserad relation till, formas och 
präglas snarare av formella rollkrav än en personlig relation. Detta kan ha en 
inverkan på medarbetarnas syn på chefens ledarskap. Likväl som det finns 
många typer av relationer till medarbetare, finns det olika syn på chefers 
ledarskap. Relationer som definieras av formella rollkrav menar leader-member 
exchange teorin snarare genomsyras av ett transaktionellt ledarskap och att ju 
mer relationen utvecklas desto mer transformativt blir ledarskapet. I förhållande 
till leader-member exchange teorin går det att diskutera hur chefens upplevelse 
av sitt arbete som chef kan påverkas av hur relationen till medarbetaren upplevs. 
Genom leader-member exchange teorin och det resultat uppsatsen har genererat 
är det möjligt att urskilja att relationen mellan chefer och medarbetare varierar 
och förefaller att påverka parternas upplevelser av varandra, chefens 
arbetssituation och det egna ledarskapet.  
  
En återkommande aspekt hos cheferna är deras fokus på tillgänglighet och mer 
specifikt hur de anser sig vara närvarande för sina medarbetare. Cheferna 
beskriver vikten av att visa att de bryr sig om medarbetarna och hur mindre 
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handlingar kan bidra och göra skillnad. Exempelvis att alltid ringa tillbaka om 
de missat ett samtal från en medarbetare. Antonakis och Atwater (2002) menar 
att ett ledarskap på distans kräver mer av chefen när det kommer till frekvent 
återkoppling. Den frekvensen av återkoppling kan upplevas svår att arbeta fram 
på distans, dock menar cheferna att det är fullt möjligt. De understryker vikten 
av att förbereda medarbetarna i god tid på allt som händer och ta sig tid till 
kontakt med medarbetarna. Detta kan relateras till Theorells (2012) krav-
kontrollmodell då den ömsesidiga relationen mellan chefer och medarbetare på 
distans kan tänkas ställa högre krav på båda parter. Högre krav implicerar högre 
förväntningar vilket skulle kunna gynna och missgynna relationen beroende på 
om kraven upplevas som rimliga och hanterbara av parterna. 
 
Intresseväckande är hur cheferna beskriver sig värdera att vara en närvarande 
chef och vara tillgängliga för sina medarbetare högt, vilket rent krasst kan vara 
problematiskt på distans. Det kan dock väcka liv i diskussionen om hur 
samhället blir allt mer digitaliserat och hur begreppen närvarande och tillgänglig 
definieras. För tio år sen kan tillgänglig möjligtvis syftat till att finnas på sitt 
arbetsrum mellan 8-17, medan det idag kan handla om att svara i telefon eller 
skicka ett snabbt svar på ett mejl. 

5.1.3 Att trivas på distans 
En intressant aspekt som framkom ur resultatet berör hur cheferna beskriver sig 
trivas med att leda på distans. I relation till Huang et al. (2010) teori om 
ledarskapsstilar och effektiv kommunikations påverkan på samarbetsklimat och 
samverkan är det möjligt att problematisera trivseln cheferna beskriver. De 
chefer som beskriver en nöjdhet med sitt ledarskap ser inte distansen som ett 
hinder utan urskiljer snarare möjligheter. Cheferna som menar att de är nöjda 
med sin arbetssituation är samma chefer som beskriver sig själva som 
engagerade och arbetar för att involvera och engagera sina medarbetare. Dessa 
egenskaper är något som Yukl (2012) beskriver tillhöra det transformativa 
ledarskapet i full-range leadership teorin. Samtidigt kan det urskiljas att de 
chefer som uttrycker ett upplevt missnöje med sin arbetssituation ser fler hinder 
än möjligheter. Det kan utläsas att cheferna som är mer missnöjda arbetar i 
organisationer med mindre stödfunktioner, samtidigt som de bedriver vad Yukl 
(2012) skulle beskriva som ett mer transaktionellt ledarskap utifrån full-range 
leadership teorin. I relation till Huang et al (2012) forskning är det möjligt att se 
hur chefer vilka bedriver ett ledarskap av transformativ karaktär samt är nöjda 
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med sitt arbete eventuellt kan vara de som lyckas kommunicera effektivt i sina 
virtuella grupper. Det kan på så vis vara så att dessa chefer behjälpliga med att 
få arbetsgruppen att prestera och på så sätt lyckas vara framgångsrika och därför 
nöjda med att leda på distans. 
  
Chefer med en mer positiv upplevelse av det distanserade ledarskapet beskriver 
sitt ledarskap på ett sätt som Yukls (2012) beskrivning av full-range leadership 
teorin skulle kunna klassas som ett transformativt ledarskap. Antonakis och 
Atwater (2002) menar att distansen parterna emellan kan påverka ledarens 
effektivitet, vilket kan sättas i relation till uppsatsens resultat där chefer som 
beskriver att de har ett närvarande och tillgängligt ledarskap samt har en 
frekvent kontakt med sina medarbetare har en positiv upplevelse av sitt 
ledarskap. 
  
Det går inte att ur resultatet utläsa om det är det transformativa ledarskapet i de 
aktuella fallen som ger ett utslag av gott samarbetsklimat, eller om de chefer i 
studien som värderar ett gott samarbetsklimat därför utför ett transformativt 
ledarskap som då gynnar samarbetsklimatet. Huang et al. (2010) menar att 
kommunikationens effektivitet och typ av ledarskap påverkar både 
samarbetsklimat och samverkan. En av cheferna menar att hen måste vara tydlig 
i sin kommunikation och delge mycket information för att få arbetsgruppen att 
samverka i uppgifter och för att alla medarbetare ska vara involverade. Det är 
möjligt att urskilja hur cheferna i många fall bedriver ett ledarskap av mer 
transaktionell karaktär och att det blir en konsekvens av distansen trots att 
cheferna beskriver egenskaper som Yukl (2012) snarare kopplar till det 
transformativa ledarskapet.  
  
I relation till det Huang et al. (2010) presenterar är det intressant att se hur det 
transformativa ledarskapet ofta genererar ett fördelaktigt samarbetsklimat, vilket 
är något cheferna värderar högt. Det transformativa ledarskapet som vissa av 
cheferna utövar kan gynna den kommunikationsprocess som enligt Stordeur et 
al. (2001) sker mellan chefer och medarbetare vilket skapar ett fördelaktigt 
arbetsklimat. Det kan i sin tur påverka chefernas egna upplevelser av sitt 
ledarskap då de som transformativa ledare kan tänkas värdera arbetsklimatet 
högre och på så sätt få ett kvitto på ett gott arbete. Det är möjligt att reflektera 
över huruvida det är cheferna som trivs med sitt ledarskap vilket gör att 
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distansen inte är ett problem, eller om cheferna trivs med att leda på distans och 
således är nöjda med sitt ledarskap. 
  
Purvanova och Bono (2009) menar att i arbetsgrupper där virtuell 
kommunikation används är ett transformativt ledarskap att föredra för att gynna 
arbetsgruppens prestation. Resonemanget kring chefers upplevelse av sitt eget 
ledarskap samt om de trivs med sitt arbete kan kopplas till Purvanova och Bono 
(2009) diskussion angående transformativt ledarskap. Genom att bedriva ett 
transformativt ledarskap i grupper som kommunicerar virtuellt kan chefer nå 
högre kapacitet i sitt ledarskap och arbetsgruppen kan prestera högre vilket kan 
bidra till en gynnsam miljö som präglas av högre trivsel och möjligtvis färre 
destruktiva konflikter. 
 
Krav-kontrollmodellen av Theorell (2012) lyfter dimensionen socialt stöd. I 
relation till uppsatsens resultat kan det urskiljas hur cheferna saknar stöd i sitt 
arbete. Det efterfrågas mer stöd från HR-avdelning samt från den egna chefen, 
främst då cheferna upplever det svårt att hantera tunga personalärenden. Det är 
möjligt att en högre grad av stöd skulle göra det lättare för cheferna att kunna 
hantera de högre kraven och på så sätt skapa rätt förutsättning både för sig 
själva men också medarbetarna. Istället för att arbeta i vad Theorell (2012) 
skulle beskriva som en spänd situation kan deras arbete ske i en ideal situation. 

5.1.4 Digitalisering som möjlig lösning på kompetensbrist 

Inom vissa av chefernas branscher råder kompetensbrist vilket kan påverka 
deras arbete som chef på distans. Kompetensbristen som råder skulle kunna 
tänkas vara ett resultat av högre krav i arbetslivet där det i vissa av chefernas 
branscher upplevs att kraven från kunderna blivit högre. En chef berättar om hur 
högre krav på tjänster som utförs i verksamhet också implicerar högre krav på 
personalen samt hen som chef. Hen menar att de högre kraven innebär en ökad 
arbetsbelastning hos personalen som utöver sina arbetsuppgifter nu även ska 
vara uppdaterad på det senaste forskningen i flertalet områden.  
 
Den ökade arbetsbelastningen som beskrivits av flertalet chefer i resultatet kan 
innebära att personalen upplever högre krav, vilket enligt Theorells (2012) krav-
kontrollmodell implicerar att de behöver ha mer kontroll. Om kraven ökar i en 
oproportionerlig takt gentemot kontrollen kan deras arbetssituation enligt 
Theorell (2012) nu vara spänd. Kraven kan påverka chefernas arbetssituation 
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som kan präglas av fler rehabiliteringsärenden eller speciallösningar i 
arbetssituationer för att medarbetarna ska må bra. Som det kan utläsas av 
resultatet är det inte alltid arbetet som är orsaken till att personal kan behöva 
rehabiliteras utan det kan grunda sig i privatlivet. Därför kan det vara svårt att 
avgöra för en organisation huruvida det är kraven i arbetet som påverkar eller 
om det handlar om andra aspekter. Oavsett påverkar det organisationen och dess 
verksamhet. Kompetensbristen kan även handla om att personal med rätt 
utbildning saknas vilket ger den befintliga personalen högre arbetsbelastning. 
En lösning på dilemmat menar flera av cheferna är att fler får agera på distans. 
Ett arbete på distans, menar cheferna, kan innebära att kompetensen stannar i 
organisationen och förmedlas genom virtuella kommunikationsmedel. 
  
Ett ledarskap på distans behöver inte nödvändigtvis handla om att överbrygga 
en kompetensbrist utan det kan också vara ett resultat av organisationers 
struktur. Detta kan innebära att chefen sitter på annan ort på grund av att det inte 
är nödvändigt att denne är på plats varje dag utan det räcker med fåtal gånger i 
månaden eller endast via virtuella kommunikationsmedel. Ledarskap på distans 
kan fungera som startskott för ett nytt sätt att arbeta samtidigt som det för 
Sveriges räkning kan vara en lösning på brister inom specialistyrken. Sverige är 
ett litet land i relation till många andra och har inte möjligheten att ha 
specialister på flera orter. Följaktligen är det nödvändigt att se till tekniken för 
att kunna hitta lösningar på problematiken och utnyttja kompetensen på ett 
effektivt sätt. 

5.2 Metoddiskussion  
Metoden som använts för uppsatsen har genomförts på ett medvetet sätt där alla 
besluts som tagits noggrant har övervägts och diskuterats. Det finns ett antal 
aspekter som är möjliga att problematisera kring och reflektera över om 
alternativa lösningar hade varit mer framgångsrika. Aspekterna presenteras 
nedan.  

5.2.1 Krav-kontrollmodellen 

Krav-kontrollmodellen av Theorell (2012) har använts genomgående som 
teoretisk utgångspunkt och för uppsatsens resultatdiskussion. Modellen valdes 
då den anses kunna bidra till en ytterligare dimension kring hur chefer upplever 
sitt ledarskap på distans. Det har dock framförts kritik gentemot modellen av 
Allvin et al. (2006) som menar att hög kontroll inte alltid medför positiva 
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arbetssituationer utan även stress av negativ karaktär. Vidare lyfter Allvin et al. 
(2006) att den tredje dimension i modellen vilken syftar till det sociala stödet 
kan anses ge nya effekter i olika arbetssituationer. Det sociala stödet syftar till 
de interaktioner och relationer en individ har på en arbetsplats och Allvin et al. 
(2006) menar att det i sig kan medföra en social stress vilket kan ha en negativ 
karaktär. Det sociala stödet kan dock vara positivt på så sätt att en individ tillhör 
ett kollektiv och får stöd att hantera höga krav. Vidare har det framförts kritik 
mot modellen då det endast hänvisas till arbetsrelaterad stress och att det idag är 
svårt att dra en gräns mellan arbetsliv och privatliv. Modellen används som 
utgångspunkt i uppsatsen trots kritiken, detta då den är etablerad inom 
beteendevetenskapen och kan anses bidra till intressanta diskussioner inom 
uppsatsens område. 

5.2.2 Urval  
Vad gäller uppsatsens urval finns det aspekter som kan vara av värde att 
diskutera, där det handlar om kriterier för urvalet men även urvalet kopplat till 
konfidentialiteten. Kriterierna som förelåg medförde att intervjupersonerna kom 
att representera olika organisationer vilka verkar i skilda branscher. 
Konsekvensen av kriterierna är att det inte kan dras några generella slutsatser 
angående ledarskap på distans, dock kan resultatet anses vara av relevans för 
fenomenet ledarskap på distans. Det finns i dagsläget flertalet studier som berör 
medarbetarens upplevelse av fenomenet men avsaknaden av chefens perspektiv 
motiverade valet av ämne och dess specifika urval. 
 
Det målinriktade urvalet kom att bli ett snöbollsurval där respondenter som 
intervjuats fick frågan om de eventuellt hade kontaktuppgifter till någon som 
skulle passa in på de kriterier som krävdes för att bli respondent. Då ett 
snöbollsurval har använts kan det problematiseras kring vilka respondenter som 
rekommenderas till uppsatsen och hur väl de passar in i de kriterier som 
föreligger för urvalet. Det går inte att säkert säga att de rekommenderade 
respondenterna faktiskt stämmer helt överens med kriterierna, istället läggs viss 
tillit till respondenterna att själva säga ifrån om det upplever att de inte passar in 
i urvalet. För att reducera risken av fel respondenter gjordes en bedömning efter 
varje intervju om respondenten verkligen passade in i urvalskriterierna. 
Snöbollsurvalet kan även resultera i att anonymiseringen av respondenter och 
organisationer kan ifrågasättas. Detta då personer som givit vidare 
rekommendationer kring potentiella respondenter möjligtvis kan förstå vem det 
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är som sagt vad och vilken organisation som denne tillhör. För att 
säkerhetsställa konfidentialiteten har citat som eventuellt kan delge känslig eller 
för beskrivande information valts bort samt anonymiserats. I största möjliga 
mån har mer allmänna citat som kan ge en tydlig bild av ett specifikt tema valts 
ut. 

5.2.3 Datainsamlingsmetod 

Under intervjun efterfrågades upplevelser, utmaningar och möjligheter som 
berör ledarskap på distans. Ledarskap på distans kan vara för respondenterna en 
självklar del i deras arbete och inte nödvändigtvis något de tidigare har 
reflekterat över, vilket kan komma att påverka svaren som genererats. När 
frågor ställs om något respondenten möjligtvis aldrig funderat på är det möjligt 
att svaren inte blir helt genomtänkta eller att intervjupersonen inte förstår 
frågeställningen. Å andra sidan kan dessa spontana svar bli banbrytande där 
respondenter reflekterar mer över sin egen roll och på sätt kan ge ärliga och 
avskalade svar på de frågor som ställts under intervjun. 
 
Patel och Davidson (2011) belyser det personliga mötet i en intervjusituation 
och beskriver hur det kan skapa en kontext där intervjupersonens motivation att 
svara på frågorna ökar. Vid intervjuerna som gjordes via virtuella 
kommunikationsverktyg gick det personliga mötet förlorat, vilket enligt Patel 
och Davidson (2011) kan innebära en risk för att kommunikationen inte blir lika 
öppen. Dock är samtliga intervjupersoner är vana att arbeta på distans och i och 
med detta också är vana vid att kommunicera genom telefon och videosamtal. 
Kanske kan denna vana och kunskap ses kompensera upp för det faktum att det 
personliga mötet i dessa intervjuer till viss del gick förlorat. 
  
I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) resonemang kring vikten av att 
kunna vara exakt i transkriberingen av intervjuerna spelades alla intervjuer in. 
Att spela in intervjuer är något som görs i de allra flesta kvalitativa studier, det 
kan dock vara av intresse att diskutera hur inspelningarna påverkar intervjuerna. 
Att som intervjuperson vara medveten om att samtalet spelas in för att sedan 
användas till att analysera personens svar i fråga kan upplevas obehagligt. 
Under analysen av transkriberingarna var det möjligt att se en skillnad i hur 
avslappnad cheferna var beroende på hur synligt inspelningsverktyget var. 
Under de intervjuer där inspelningsverktyget var utom synhåll var 
intervjupersonerna mer avslappnade och upplevdes som mer villiga att 
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reflektera, jämfört med de intervjupersoner som såg inspelningsverktyget mer 
tydligt. Detta tas med som en lärdom till kommande studier, där en reflektion 
kring hur och var inspelningsverktyget placeras kan has i åtanke.  
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6 SLUTSATS  
Nedan redovisas uppsatsens slutsats samt de mest intressanta aspekter som 
framkommit i resultatdiskussionen. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning och praktiska implikationer vilka kan vara av intresse för läsaren.  
 
Syftet med uppsatsen var att ge en ökad förståelse för ledarskap på distans ur ett 
chefsperspektiv. Chefers sätt att bedriva ledarskapet, kommunikationen till 
medarbetarna samt hur de upplever detta undersöktes. Cheferna bedriver sitt 
ledarskap och sin kommunikation med medarbetarna genom virtuella 
kommunikationsmedel där det kan urskiljas en rangordning av aktuella verktyg. 
Cheferna upplever sitt ledarskap på distans som en utmaning vilken präglas av 
fler möjligheter än hinder hos majoriteten av intervjupersonerna. 
 
Chefernas upplevelse av sitt ledarskap kan i redovisad resultatdiskussion ses 
påverkas av kommunikationen och relationen till medarbetarna. Dessa två 
aspekter gör att cheferna får en förståelse för ledarskapet de bedriver. Cheferna 
beskriver hur en tydlighet i kommunikationen mellan chef och medarbetare blir 
av extra vikt när en chef leder på distans, där tydligheten blir nödvändig till 
följd av avsaknaden av informell kontakt och spontana möten. Cheferna menar 
att inget virtuellt kommunikationsmedel kan överträffa det fysiska mötet och 
skapa samma möjlighet för kommunikation. Trots att tekniken upplevs skapa 
positiva lösningar menar många av cheferna att tekniken behöver utvecklas 
ytterligare för att kunna tillgodose organisationers behov. Den tydliga 
kommunikationen skapar ett arbetsklimat som cheferna är mer positiva till, men 
detta klimat kräver engagemang av båda parter. 
 
Vidare genererade resultatdiskussionen reflektioner kring närvarande relationer 
mellan medarbetare och chef, något som cheferna värderar högt i sitt arbete. Det 
går att urskilja hur cheferna med hjälp av kommunikationsmedel och goda 
relationer kan bilda sig en uppfattning av de krav och den kontroll medarbetarna 
upplever och på så sätt kunna anpassa sitt ledarskap för att bidra till en mer 
fördelaktig arbetssituation. Kunskapen cheferna får bidrar till att de kan skapa 
sig en bild av sitt eget ledarskap och få en förståelse för hur de upplevs av 
medarbetarna. 
 
Avslutningsvis är chefernas egna inställning till sitt ledarskap av betydelse för 
hur de upplever att det är att jobba på distans. En positiv upplevelse hos 
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cheferna skulle kunna skapa nya möjligheter för den egna organisationen. 
Vidare beskriver cheferna hur arbete på distans kan vara lösningen på 
branschspecifika problem som exempelvis kompetensbrist. Majoriteten av 
cheferna ser fler möjligheter än hinder med ett arbete på distans, vilket är något 
organisationer bör ta med sig och se som möjligheter inför framtiden.   

6.1 Praktiska implikationer 
I och med att cheferna urskilt fler möjligheter än utmaningar vad gäller 
fenomenet att leda på distans finns det lärdomar organisationer kan ta av detta. 
Detta för att kunna utnyttja de fördelar som skapas med chefer på distans men 
även för att kunna hitta alternativa lösningar på andra organisatoriska problem. 
Det kan handla om att med hjälp av tekniskt stöd kunna hantera organisatoriska 
svårigheter. Genom tekniskt stöd och alternativa lösningsförslag är det möjligt 
att vända svårigheter till något förmånligt som kan gynna organisationen. 
 
Under intervjuerna framkom det att cheferna önskar ett större stöd från både HR 
och högre chefer. Främst då de anser att det kan vara svårt att hantera vissa 
personalärenden på distans och kan behöva stöd i hur de ska hantera situationen 
på bästa möjliga sätt. Rent praktiskt kan det innebära att organisationer med 
chefer på distans kan behöva vara medvetna om problematiken samt skapa 
forum för snabba dialoger där hjälp för cheferna finns att tillgå. 
 
Uppsatsens resultat kan bidra till alternativa lösningar vad gäller problematiken 
kring kompetensbrist vilken föreligger inom vissa branscher. Organisationer kan 
genom att vara kreativa och öppna för alternativa lösningar kunna hantera 
eventuell kompetensbrist där ledarskap på distans kan vara en lösning. Med väl 
valda tekniska lösningar har denna typ av ledarskap potential att frigöra tid och 
öka effektiviteten inom vissa områden. Organisationer kan bli mer 
anpassningsbara efter individers behov och erbjuda lösningar som distansarbete 
istället för att individen ska anpassa sig efter organisationens ramar och 
strukturer. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  
En fråga som uppstått i arbetet med uppsatsen är huruvida ny teknik kan vara en 
av lösningarna på nutida och framtida kompetensbrist. Cheferna som intervjuats 
beskriver å ena sidan hur teknik har bidragit till att kompetens behålls inom 
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organisationen på så sätt att chefer arbetar på distans. Å andra sidan kan det ses 
att tekniken i många branscher inte är fullt utvecklad för att möta 
organisationers behov. Det skulle vara av intresse att se framtida forskning som 
undersöker relationen mellan teknik och kompetensbrist och hur dessa två 
fenomen tillsammans kan förebygga nuvarande och framtida problem på 
arbetsmarknaden. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 
Vad kul att du ville ställa upp på en intervju, det är vi tacksamma för. Innan vi 
drar igång med intervjun tänkte vi berätta lite om vilka vi är samt i vilket syfte 
denna intervju genomförs. Vi heter Sofia och Linnéa och läser tredje och sista 
året på Personal- och arbetsvetenskapsprogrammet vid Linköpings universitet. 
Denna intervju görs för att vi ska kunna samla in empiri till den C-uppsats vi 
skriver just nu. Det ämne vår C-uppsats berör är ledarskap och mer specifikt 
ledarskap på distans och hur detta upplevs av just dig som arbetar i en sådan typ 
av yrkesroll. Vi är väldigt tacksamma att du ställer upp på en intervju idag. 
Först och främst vill vi veta att det fortfarande känns ok att samtalet spelas in 
för att underlätta transkriberingen av intervjun?  
 
Innan vi drar igång med intervjun vill vi även tydliggöra några etiska aspekter. 
Allt material som denna intervju genererar kommer endast användas till vår C-
uppsats och när den är klar kommer allting att raderas. Allt du säger kommer att 
anonymiseras och det kommer inte gå att leda dina svar till just dig. Du kan när 
som helst under intervjun välja att avbryta din medverkan eller att inte svara på 
en fråga. Är det någonting som är oklart eller om du har någon fråga är du 
välkommen att avbryta oss så kommer vi att förtydliga så gott vi kan. Frågorna 
vi ställer är ganska öppna och du får gärna associera fritt och tänka högt, har du 
konkreta situationer får du gärna berätta så beskrivande som möjligt. Innan vi 
drar igång, är det något du undrar över eller något du vill tillägga? 
 
Bakgrundsfrågor 
Berätta lite om vad du jobbar med och vad organisationen gör.  
●! Var jobbar du?  
●! Vad jobbar organisationen med? 

 
Intervjufrågor 
Kan du beskriva din yrkesroll? 
●! Hur många är du chef över? 
●! Hur ser din arbetsbeskrivning ut som chef? 
●! Hur länge har du arbetat som chef? 
●! Tidigare erfarenheter från chefsarbete? 
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●! Är din yrkesroll typiskt för just det här yrket?  
●! Finns det något speciellt med just din roll? 
●! Hur kommer det sig?  
●! Kan du berätta mer? 

 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
●! Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
●! Vilka arbetsuppgifter har du?  
●! Har du några exempel? 
●! Hur kommer det sig?  
●! Kan du berätta mer? 

 
Vad ser du för utmaningar med ditt arbete? 
●! Hur kommer det sig att just det är en utmaning? 
●! Hur jobbar du för att överkomma denna utmaning? 
●! Hur kommer det sig?  
●! Kan du berätta mer? 

 
Vad ser du för möjligheter med ditt arbete? 
●! Hur kommer det sig att just det är en möjlighet? 
●! Hur jobbar du för att skapa mer möjligheter? 
●! Hur kommer det sig?  
●! Kan du berätta mer? 

 
Hur upplever du ditt eget ledarskap? 
●! Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 
●! Hur tror du dina medarbetare skulle beskriva dig som ledare? 
●! Kan du beskriva din relation med medarbetarna? 
●! Hur kommer det sig?  
●! Kan du berätta mer? 

 
Upplever du att det finns några aspekter i ditt arbete som kan förbättras? 
●! Kan du beskriva dessa?  
●! Hur kommer det sig?  
●! Kan du berätta mer? 

 
Har du något du vill tillägga?  
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Bilaga 2: Missivbrev 
Hej! 
 
Vi heter Sofia Wodlin och Linnéa Nyström och läser tredje året på Linköpings 
Universitet, programmet för personal- och arbetsvetenskap. Vi kontaktar dig då 
vi under våren 2018 ska skriva vår C-uppsats på 15 hp, rörande Human 
Resources. 
  
Vår C-uppsats kommer att beröra ämnet ledarskap på distans och vi undrar 
därför att du har möjlighet att ställa upp på en intervju kring ämnet?  Intervjun 
tar ca 45-60min och kan hållas via telefon, skype eller fysiskt möte beroende på 
vad som passar dig bäst. Intervjun baseras på ett antal frågor som berör 
ledarskap där vi kommer att be dig att beskriva och förklara dina egna 
upplevelser. För att underlätta transkriberingen och bearbetningen av 
intervjumaterialet önskar vi att spela in intervjun.  
  
Vi vill även tydliggöra de vetenskapliga forskningsetiska principerna som är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet, dessa kommer att följas under hela processen med vår uppsats. 
Med andra ord kommer vi informera dig om vad vår uppsats kommer att beröra 
mer detaljerat när intervjun hålls. Din medverkan är helt frivillig och du kan när 
som helst välja att avbryta din medverkan eller inte svara på en fråga. Den 
information vi får in via intervjuerna kommer endast användas i vår uppsats och 
kommer, när uppsatsen är klar, att raderas. Det kommer inte vara möjligt att se 
vilka respondenterna är utan svar, individer och eventuella omnämnda 
organisationer kommer att anonymiseras. 
  
Väljer du nu att tacka ja till en framtida intervju kan du när som helst välja att 
avbryta din medverkan. Vi hoppas självklart att du tycker ämnet verkar 
intressant och att du vill hjälpa oss med vår uppsats. 
 
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar, 
Sofia Wodlin  XXX@student.liu.se 
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Linnéa Nyström: YYY@student.liu.se 
 


