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Sammanfattning 

Dagens digitala teknik och informationstillgänglighet gör att tid och plats är av mindre betydelse i 

utförandet av arbete. Det blir därmed allt vanligare att organisationer både inom privat och offentlig 

sektor går ifrån det traditionella ledarskapet där fysisk interaktion är grunden. Syftet för denna studie 

är att undersöka hur chefer inom offentlig verksamhet upplever och förmedlar sitt ledarskap när de 

befinner sig fysiskt frånvarande. Det empiriska materialet är baserat på sju semi-strukturerade 

intervjuer med boendechefer inom en kommun i Sverige.  Resultatet från studien visar att tillit och 

förtroende är väsentligt för boendecheferna när det kommer till distansledarskap. Att lämna över 

ansvaret för det dagliga arbetet till arbetsgrupperna är något som bidrar till mer initiativtagande och 

självgående medarbetare. Vidare visar resultatet att cheferna använder tekniska verktyg för att vara 

tillgängliga för arbetsgruppen. En problematik som uppdagas är dock att det saknas 

internetuppkoppling i flera av verksamheterna, vilket försvårar chefernas möjlighet att vara 

tillgängliga och transparanta mot medarbetarna. Detta ger i sin tur en indikation på att kommunen 

inte prioriterar utvecklingen av kommunikation och distansarbete.   

 

Nyckelord: Digitalisering, Distansledarskap, Kommunikation, Tillgänglighet, Tillit 
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Introduktion till problemområdet 

I detta inledande kapitel kommer det göras en presentation av bakgrunden till det 

ämne som valts för studien samt en redogörelse av det aktuella problemområdet.  

 

Dagens samhälle går mot att bli mer och mer digitaliserat (Gustafson, 2012). Den 

pågående globaliseringen och tekniska utvecklingen leder till att arbetslivet är i 

ständig förändring (Collins, 2005). Förändringen kräver att organisationer förhåller 

sig till och inkluderar digitaliseringen i framtida verksamhetsplaner (Gustafson, 

2012). Organisationer i dagens samhälle riskerar att slås ut ifall de inte förnyar sig 

och är uppdaterade inom den digitalisering som finns (Tillväxtverket, 2017). I 

Tillväxtverkets rapport framkommer det att organisationer bör sträva efter att uppnå 

en organisationskultur som stödjer användandet av digital teknik. Detta på grund av 

dess betydelse för huruvida organisationen kan tillvarata digitaliseringens fördelar 

för ökad affärsnytta. 

Då digital teknik och informationstillgången är mer lättillgänglig gör det att tid och 

plats inte är av betydelse i utförandet av arbete. Det möjliggör att arbetets 

organisering och arbetsplatser kan ta nya former (Andriessen & Vartiainen, 2006, se 

Arbetsmiljöverket, 2015). Att organisationer inför digitala verktyg underlättar för 

yrkesverksamma personer att i större utsträckning arbeta hemifrån eller från annan 

plats (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Idag kan personer som befinner sig i olika länder och tidszoner arbeta tillsammans 

och uteslutande kommunicera via teknik (Cissé & Wyrick, 2010). Det gör att 

organisationer inte längre är bundna av en geografisk plats, vilket kan resultera i 

stora avstånd mellan chef och medarbetare. Den geografiska distansen blir en 

utmaning för båda parter och medför svårigheter i att bedriva ett ledarskap 

(Voytenko et al, 2013). För att ett ledarskap på distans ska fungera på ett effektivt sätt 

är det därför viktigt att organisationen tillhandahåller rätt teknik, utveckling och stöd 

(Oyeleye, 2013) 

Den traditionella synen på ledarskap lägger stor vikt vid en fysisk interaktion, 

vilket inte är förenat med distansarbete (Offstein, Morwick & Koskinen, 2010). Det 

innebär att ledarskapet behöver ske på ett nytt sätt där det är lika viktigt att besitta 
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ledarskapsförmågor som det är att kunna förmedla dessa över digitala 

kommunikationsvägar (Kayworth & Leidner, 2002). Via de digitala 

kommunikationsvägarna blir det svårare att hantera det känslomässiga hos 

medarbetare, såsom konflikter och personliga problem.  

Inom vissa verksamheter behöver medarbetare mer stöd från chef då dessa kan 

försättas i fler psykiskt påfrestande situationer. Detta på grund av att arbetet är riktat 

mot människor som befinner sig i svåra situationer (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Personal som dagligen arbetar mot människor och möter den komplexitet det medför 

befinner sig bland annat inom vård-och omsorgsyrken i offentlig sektor. Det har blivit 

allt vanligare att chefen för dessa typer av verksamheter befinner sig på distans från 

personalen, vilket bland annat är fallet i en kommun i Sverige. Att därför undersöka 

hur dessa chefer gör för att leda och ge tillräckligt med stöd till personalen är något 

som är av intresse. En majoritet av forskningen som gjorts inom ämnet 

distansledarskap är idag till stor del begränsad till kvantitativa studier (Brahm & 

Kunze, 2012; Cissé & Wyrick, 2010; Kayworth & Leidner, 2002). Det finns därmed en 

lucka i kunskapsfältet angående upplevelsen och känslorna kring ett ledarskap på 

distans. Det är därför aktuellt att undersöka hur chefer på distans tillhandahåller sitt 

stöd till personal som befinner sig inom vård-och omsorgsverksamhet. 

 

  



 

 3 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa förståelse för hur 

boendechefer inom omsorgsverksamheter i offentlig sektor upplever sitt ledarskap 

när de befinner sig fysiskt frånvarande från medarbetarna. Detta kommer 

undersökas utifrån ett antal frågeställningar:  

x Vilka faktorer upplevs väsentliga för ledarskap på distans samt vilka 

utmaningar upplever boendecheferna med det?    

x Vilka förutsättningar finns för boendecheferna att utöva sitt ledarskap på 

distans? 

x Vilka möjligheter ser boendecheferna för en vidare utveckling av 

distansledarskapet? 

 

Studien är avgränsad till att betrakta "ledarskap på distans" och detta från en 

boendechefs perspektiv. En boendechef inom omsorgsarbetet har arbetsuppgifter 

som bland annat innebär budgetansvar, schemaläggning, lönesättning samt 

medarbetarsamtal med sina underställda. I denna uppsats har inte arbetsuppgifterna 

hos boendecheferna varit i fokus och detta för att det är deras yrke som ledare på 

distans som ligger till grund för uppsatsen. De boendechefer som intervjuats befinner 

sig inom ett mindre geografiskt område och därav är denna studie begränsad till att 

betrakta hur denna typ av distansledarskap ser ut. På grund av valet att endast belysa 

ledarskap på distans ur chefens perspektiv kommer det inte läggas någon vikt vid 

medarbetarnas syn på deras chef och hur ledarskapet uppfattas ur ett 

medarbetarperspektiv. I och med detta kan inte slutsatserna av studien användas 

eller appliceras på alla verksamheter eller organisationer där ledarskap sker på 

distans. Uppsatsen är till för att skapa en inblick och förståelse som kan ligga till 

grund för underlag, råd och inspiration. 
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Relaterad forskning 

I detta kapitel redovisas en genomgång av den tidigare forskning som gjorts inom 

området för distansledarskap. Litteraturgenomgången har avgränsats till att avse 

forskning med koppling till ledarskap, distansledarskap, virtuella team, 

digitalisering och kommunikationsmedel.  

 

Ledarskap på distans är ett brett område som ser väldigt olika ut inom olika 

organisationer. En majoritet av forskningen som gjorts inom ämnet har varit avsedd 

att belysa distansledarskap där medarbetare och chef sällan ses på grund av ett stort 

geografiskt avstånd. Detta har gjort att all forskning inte blir aktuell för denna studie, 

men det är dock centralt att få förståelse för hur ett ledarskap fungerar när 

medarbetare och chef har en större distans mellan sig. Litteratursökningen har i 

huvudsak varit centrerad kring olika typer av ledarskap på distans men även 

digitalisering. Detta för att den digitala utvecklingen varit bidragande till att i större 

utsträckning möjliggöra distansarbete och distansledarskap (Arbetsmiljöverket, 

2015:17; Collins 2005).  I sökningen efter tidigare forskning användes olika sökord 

för att söka i databaser som tillhandahålls av Umeå universitetsbibliotek. Vilka 

sökord som användes framkom genom att läsa uppsatser och artiklar som skrivits 

inom området i syfte att få tips. Följande sökord har använts: distance, 

distansledarskap, e-leadership, global teams, IT, remote leadership, team leadership, 

telework virtual teams, virtual leadership 

 

Ledarskap  

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur chefer på distans utövar sitt 

ledarskap och det är därmed nödvändigt att ge en inblick i relevant forskning inom 

området. En sökning på det engelska ordet leadership ger över 200 miljoner träffar 

på google, vilket indikerar att det finns en och annan åsikt inom området. Enligt 

författarna Morgeson, DeRue och Karam (2010) är ledarens uppgift att bland annat 

utmana gruppen att utvecklas, vara involverad i gruppens arbete och lösa problem 

som gruppen stöter på. Syftet var att undersöka den befintliga forskningen som gjorts 

inom ämnet team leadership. Detta resulterade i en sammanfattning av den tidigare 

forskningen där även luckor och möjligheter för fortsatt forskning identifierades. I 
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artikeln förklarar forskarna att en vanlig uppdelning av ledarskap är att skilja mellan 

formellt och informellt. Den formella ledaren är en person som är utnämnd av 

organisationen att ha ansvar över arbetsgruppens prestation medan en informell 

ledare inte har något tilldelat ansvar (Morgeson et al., 2010). Informellt ledarskap 

kan uppstå när ansvaret är delat mellan individerna i gruppen, vilket kan göra att en 

av personerna tar på sig ansvaret att leda gruppen. Enligt författarna Morgeson et al. 

(2010) går det även att dela upp ledarskap i externt och internt ledarskap. Externt 

kan det finnas formella sponsorer som bidrar med resurser men även olika mentorer 

och rådgivare. Internt kan det finnas formella projektledare och informella ledare 

som utvecklats i gruppen. Författarna vill på detta vis illustrera att i en arbetsgrupp 

finns det inte enbart en ledare, utan istället kan det finnas flera personer som innehar 

olika ledarroller. Detta ger en bredare bild av begreppet ledarskap.  

Olika ledarstilar är något som varit av intresse för flertalet studier och resulterat i 

ett antal teorier kring vilken ledarstil som kan användas när.  Det mest 

förekommande i litteraturen är att dela upp ledarskap i personalinriktat och 

uppgiftsinriktat ledarskap, där två klassiska ledarstilar är transformativt och 

transaktionellt ledarskap (Hambley, O'Neill & Kline, 2005). 

Ett transaktionellt ledarskap handlar om att ledaren ger följarna något de behöver 

i utbyte mot något som ledaren själv vill ha (Kuhnert & Lewis, 1987). Ledaren är 

inflytelserik eftersom uppgifterna som delegeras ligger i följarnas intresse att utföra. 

Detta innebär dock att ledaren kontinuerligt behöver uppfylla förväntningarna hos 

sina följare i syfte att förbli en effektiv ledare. Centralt för ledare med transaktionellt 

ledarskap är att sätta upp mål och planer samt styra följarna genom att dela ut 

belöning och sanktioner (Bass & Avolio, 1990).  

Ett transformativt ledarskap handlar om att ledaren försöker motivera och 

inspirera följarna att själva lösa problem och få dem att tänka mer kreativt (Bass & 

Avolio, 1990). Denna ledarstil är tänkt att stärka följarnas självförtroende och öka 

deras egna vilja att utvecklas, utan att använda olika former av belöningar. 

Transformativt ledarskap innebär att ledaren fokuserar på att förmedla en vision till 

sina följare, intresserar sig för deras individuella utveckling samt motiverar dem att 

våga ta sig an större ansvar (Bass & Avolio, 1990). Utifrån uppdelningen i 

transformativt och transaktionellt ledarskap har det även tillkommit fler teorier om 
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ledarstilar, något som dock har uteslutits från denna uppsats.  Vidare kommer det 

istället att tas upp forskning kring distansledarskap och dess effekter.  

 

Tre dimensioner av distans 

Syftet med studien är att undersöka ledarskap på distans och det är därmed 

relevant att klargöra vad som menas med detta. I forskningen pratas det om tre typer 

av distans: fysisk distans, social distans samt avsaknad av en frekvent kontakt mellan 

följare och ledare (Antonakis & Atwater, 2002). Detta är något som Anontakis och 

Atwater diskuterar i sin studie där de undersöker distansledarskap genom att 

redovisa en samling teoretiska fynd som gjorts inom området. Forskarna kommer 

fram till att dessa tre dimensioner påverkar ifall följarna uppfattar ledaren som nära 

eller avlägsen. 

Social distans definieras som den upplevda distansen som utgörs av skillnader i 

status, auktoritet och makt (Antonakis & Atwater, 2002).  Dessa skillnader påverkar 

till vilken grad intimitet och social kontakt kan utvecklas mellan ledare och följare. 

Enligt Borgadus (1927 i Antonakis & Atwater, 2002) är allt ledarskap förenat med 

social distans. Detta skulle då innebära att ledarens inflytande och respekt skulle 

försvinna ifall den sociala distansen mellan följare och ledare skulle minska. Fysisk 

distans handlar om hur nära eller långt bort ledaren befinner sig från följarna, det vill 

säga avståndet mellan dem (Antonakis & Atwater, 2002). Flertalet forskare har antytt 

att fysisk och social distans ger liknande effekter, Antonakis och Atwater (2002) 

menar dock att det är möjligt för en ledare att befinna sig fysiskt nära men ändå vara 

socialt distanserad. Den tredje dimensionen handlar om interaktionen mellan ledare 

och följare. Om följaren upplever ledaren som nära eller distanserad beror på ifall det 

sker frekvent kontakt mellan dem eller inte. Denna dimension är oberoende av fysisk 

och social distans, trots att det är möjligt att fysisk distans hämmar en frekvent 

kontakt mellan ledare och följare. Det är dock möjligt att en ledare som sitter fysiskt 

nära följarna har sällsynt kontakt medan teknik kan hjälpa ledare att ha frekvent 

kontakt trots den fysiska distansen.  

Andra forskare menar dock att det inte handlar om mängden kontakt mellan 

ledare och följare som påverkar ifall ledaren uppfattas som närvarande eller inte. 

Watson (2007) undersöker i sin studie vilken typ av ledarskap som har mest positiv 
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inverkan på arbetstagares syn på sin chef och organisationen, samt ifall det skiljer sig 

beroende på antalet träffar mellan ledare och medarbetare. Watson gör slutsatsen att 

det inte är antalet timmar som chefen spenderar tillsammans med medarbetarna som 

påverkar deras känsla av närvaro från chef. Det handlar istället om vad som sker vid 

tillfällena chefen träffar medarbetarna, att chefen vid dessa tillfällen behöver vara 

socialt och psykiskt närvarande. Även Popper (2013) anser att upplevelsen av en 

närvarande chef är mer komplext och att distans är en subjektiv dimension. Hon 

menar att ledare på distans bör fokusera på följarnas psykologi och att kunna förstå 

hur de tänker är viktigare än att utveckla sina ledaregenskaper. Detta med anledning 

av att följare som har ledare på distans lägger större vikt vid ledarens personlighet 

och gör fler slutsatser angående ledarens egenskaper jämfört med följare som har 

ledaren nära. Ledaren kan därmed, genom att ha kunskap om följarnas sätt att tänka 

och förståelse för det sociala sammanhanget, använda olika symboliska medel och 

därmed på ett bättre sätt nå fram till sina följare.  

Efter att ha gjort denna genomgång av de olika dimensionerna av distans kommer 

fokus för uppsatsen hädanefter vara på den fysiska distansen.  

 

Ledarskap på fysisk distans 

 Till följd av den teknologiska utvecklingen har det blivit allt vanligare med 

distansarbete. För att distansarbete ska fungera på ett framgångsrikt sätt har 

forskning dock identifierat att det är ledarskapet som är avgörande, inte den teknik 

som organisationen använder (Offstein, Morwick & Koskinen, 2010). Traditionella 

ledarstilar lägger stor vikt vid den fysiska interaktionen, något som inte går att förena 

med distansarbete. Detta trots att tekniken kommit långt så har synen på ledarskap 

och teorier kring detta inte utvecklats lika snabbt och ligger därmed efter. Forskarna 

Offstein, Morwick och Koskinen (2010) har dock identifierat faktorer som är av vikt 

vid utformningen av ledarskap och HR-strategier för att underlätta distansarbete. 

Detta framkom via intervjuer, personliga erfarenheter och observationer inom ett 

flertal organisationer inom olika sektorer, både vinstdrivande och icke-vinstdrivande. 

För det första trycker forskarna på vikten av att välja rätt typ av ledare för en 

arbetsgrupp på distans (Offstein et al., 2010). De såg att organisationer som valde att 

ha ledare som var extroverta och tillmötesgående hade bättre fungerande 
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distansarbete. Ett vanligt misstag som organisationer gjorde var att sätta tekniskt 

kunniga och introverta personer som ledare. Dessa personer hamnade lätt på 

utkanten och försvann i kommunikationen med medarbetare. Forskarna fann även 

att ledarna blev effektivare när de använde flera olika kommunikationsvägar såsom 

telefonsamtal, sms, mail och webbkonferenser. Genom att som ledare ha frekventa 

telefonsamtal med sina medarbetare skapades mer mening till mailen och 

meddelandena. Att höra ledarens röst satte även arbetsuppgifterna i en mer mänsklig 

och social kontext.  

Den viktigaste slutsatsen som Offstein, Morwick och Koskinen (2010) hade var 

vikten av att ledaren och arbetsgruppen var resultatfokuserad. Att på distans vara 

processorienterad är lönlöst eftersom ledaren inte har möjlighet att övervaka och 

styra processen. Ledaren behöver istället fokusera på vad som produceras och på 

resultatet. För att göra detta behöver ledaren ha mätbara målsättningar och släppa 

fokus på hur medarbetarna gör för att nå dit.   

 

Virtuella team 

Fysisk distans har tidigare försvårat kommunikationen mellan chef och 

medarbetare, men till följd av den tekniska utvecklingen kan interaktionen ske på nya 

sätt (Antonakis & Atwater, 2002). Detta är i linje med det Schmidt (2014) skriver i 

sin studie där han undersökt kontextens betydelse för ett virtuellt ledarskap. Schmidt 

menar att med anledning av att samhället blir mer digitaliserat kommer 

arbetskraften att förändras. Detta har medfört att fler arbetar på distans och att 

användningen av så kallade virtuella team blivit allt vanligare. Dessa team innebär 

att personer som inte befinner sig i samma byggnad, land eller tidzon kan arbeta 

tillsammans genom att kommunicera med hjälp av teknik. Detta är något Cissé och 

Wyrick (2010) skriver i sin studie där de undersöker vilka fördelar och konsekvenser 

som virtuella team medför. Anledningar till att organisationer väljer att använda 

virtuella team är för att de inte längre blir bundna till en geografisk plats (Cascio & 

Shurygailo, 2003). Detta gör att rekrytering av den mest kompetenta personalen kan 

göras, trots att organisationen befinner sig på till exempel en mindre ort och 

personen som rekryteras inte har ett intresse av att flytta. Organisationer kan även 

undvika ökade kostnader kopplade till kontorsmiljöer eller utbyggnationer som 

annars blir en följd av att organisationen växer.  
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Enligt Cascio och Shurygailo (2003) innebär den geografiska distansen större 

utmaningar för ledarskapet. Forskarna har identifierat vanligt förekommande 

utmaningar för ledarskapet som de virtuella teamen kan medföra. Syftet med studien 

är att bidra till effektivare ledare i virtuella miljöer. Studien visar att ledaren behöver 

vara tydlig i delegering av arbetsuppgifter till medarbetarna. Det är speciellt viktigt 

ifall uppgiften ligger på gränsen mellan olika team då det lätt kan bli missar i 

kommunikationen. När det gäller att utvärdera arbetet menar forskarna att det är 

viktigt att lägga fokus på resultatet och inte på tiden som spenderats på projektet. 

Kayworth och Leidner (2002) skriver i sin forskning att ledare för virtuella team 

möter samma utmaningar och behöver framstå på samma sätt som traditionella 

ledare. I studien undersöker de vad som skapar effektiva ledare i virtuella miljöer. 

Forskarna lät 17 team med medlemmar från olika länder utföra en uppgift, därefter 

utvärderades ledarskapet med hjälp av en surveystudie. I resultatet framkom att en 

effektiv ledare är en mentor som visar förståelse och empati för följarna, något som 

inte är utmärkande för just virtuellt ledarskap. Vad forskarna kom fram till var 

istället att utmaningen för virtuellt ledarskap handlar om att kunna förmedla detta 

till följarna när det inte finns möjlighet att mötas fysiskt. De menar att ledarna som 

ansågs ineffektiva mycket väl kunde besitta dessa egenskaper, men att de inte 

lyckades förmedla det till arbetsgrupperna.    

Flertalet studier har visat på vikten av att skapa tillit inom virtuella team (Cascio & 

Shurygailo, 2003; Cissé & Wyrick, 2010; Costa, Roe & Taillieu, 2001; Ford, Piccolo & 

Ford, 2016). I studien av Ford et al. (2016) var syftet att presentera strategier som 

organisationer anser varit lyckade för att hjälpa sina chefer att leda sina medarbetare 

på distans. Forskarna hävdar att det är lätt för medlemmarna i ett virtuellt team att 

uppleva att deras insats inte syns då dem inte befinner sig på plats. För att visa att 

organisationen värderar det virtuella teamets arbete finns det flera strategier som 

forskarna lyfter i artikeln. De framhåller vikten av att satsa på tekniska lösningar som 

underlättar kommunikationen, satsa på ledarskapet både vad gäller rekrytering och 

utbildning, ha en formell introduktion för medlemmarna samt att ge tydliga uppdrag 

och mål till det virtuella teamet. Forskarna menar att detta ska göra att medarbetarna 

känner sig prioriterade och därmed känner mer förtroende för organisationen, vilket 

resulterar i att teamet blir effektivare. Vikten av att sätta tydliga mål är något som 

även framhålls i en studie av Brahm och Kunze (2012). De menar att det är viktigt att 
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tidigt sätta mål för gruppen i syfte att skapa sammanhållning. Studien av Brahm och 

Kunze hade syftet att undersöka hur ett förtroendefullt klimat påverkar gruppens 

prestation, vilket baserades på kvantitativa data från 50 team. I studien framkom att 

ledaren behöver i ett tidigt skede etablera förtroende i gruppen, vilket kan göras 

genom fysiska träffar under introduktionsperioden men även genom att ha frekventa 

virtuella interaktioner under arbetets gång.  

 

Digitala kommunikationsmedel  

Antonakis och Atwater (2002) lyfter fram i sin studie att den distans som tidigare 

orsakat problematik mellan medarbetare och chef har utvecklats i positiv riktning. 

Idag kan distansledarskapet utvecklas med hjälp av ny teknik. En viktig del i ett 

distansarbete är att det finns en kommunikationsväg mellan medarbetare och chef i 

form av digitala kommunikationsverktyg. Det är viktigt att dessa tas emot av 

organisationskulturen samt att både chef och medarbetare har kunskap att hantera 

tekniken (Andréasson, 2015).  Inom olika verksamheter kan organisationskulturen ta 

olika skepnader, den består sällan av en enda homogen grupp utan av flera individer 

som tycker olika. När det kommer till utformningen av ny teknik inom en verksamhet 

så har människor olika relationer till tekniken och användandet av den (Andréasson, 

2015). Detta är något som kan påverka inställningen när tekniken senare 

implementeras inom organisationen.  

Den snabba utvecklingen inom teknik hjälper till och skapar en allt mer 

digitaliserad vardag (Lilian, 2014). Allt fler organisationer väljer att införa digitala 

kommunikationssystem och gå ifrån den traditionella kommunikationen som sker 

muntligt mellan chef och medarbetare. Vid införande av ny teknik till organisationer 

så menar Han et al. (2017) att det är av vikt att verktygen är anpassade till 

verksamheten. Detta för att på enklast sätt kunna föra en kommunikation mellan 

båda parter. Han et al. (2017) betonar i deras studie att tekniskt arbete leder till 

framgång och att teknik i yrkeslivet är någonting som är viktigt. Detta för att kunna 

producera kreativa idéer i en virtuell miljö.  Syftet till deras studie var att undersöka 

hur ledare till virtuella team klarade av utmaningen i att utveckla ett sammanhang 

för kreativitet. Vidare i deras studie lyfter de fram att onlineverktyg som finns för att 

samverka mellan medarbetare och chef är något som används i allt högre grad inom 

organisationer.  



 

 11 

Onlineverktyg är något organisationer implementerar för att det ska stärka ett 

teambaserat lärande. En förutsättning för att ledare på distans ska kunna arbeta med 

dessa verktyg är att organisationer ser över vad som är aktuellt för just den 

arbetsmiljön för att tillhandahålla rätt verktyg (Watson, 2007). I ett arbete på distans 

är det viktigt att kommunikationen är effektiv för att skapa en närvarande relation till 

arbetsgrupperna när chefen inte är på plats. Är inte digitala verktygen anpassade 

efter behoven kan det skapas frustration och dubbla budskap som försvårar ett 

distansledarskap inom organisationen (Watson, 2007).  

I ett arbete på distans från sin arbetsgrupp är det viktigt att information som ska 

nå medarbetare och chef inte faller mellan stolarna. Detta är något som Andreásson 

(2015) lyfter fram i sin avhandling där tre kvalitativa tolkande studier varit 

utgångspunkten. Detta för att kunna undersöka betydelsen av den digitala process 

som sker inom offentlig sektor. Det är därför av vikt att de digitala verktygen fungerar 

då tekniken är den största funktionen för att skapa en kommunikationsväg mellan 

chef och medarbetare.  

Den digitala utvecklingen som når organisationer i allt större utsträckning har haft 

en övergripande effekt. Nylén (2015) har i sin avhandling, som är baserad på fyra 

empiriska undersökningar, fokuserat på de konsekvenser som uppkommer vid 

digitalisering inom organisationer. En viktig del när det kommer till att 

implementera digitala verktyg i organisationer är att ha ett kritiskt öga. Att inte 

förlita sig på att de verktyg som är inne idag alltid är aktuella. Marknaden utvecklas 

och vissa verktyg kan vara ute imorgon (Nylén 2015).  

I Collins (2005) studie redovisas resultatet av en detaljerad fallstudie av ett 

distansarbete och bland annat kommit fram till att arbetslivet är i ständig förändring. 

Denna ständiga förändring beror på att kunskapen kring digitalisering utvecklas. 

Inom vissa organisationer finns informationstillgångar som fungerar effektivare och 

detta kan underlätta det dagliga arbetet. Faktorer som tid och plats är inte längre 

viktigt när det kommer till att kunna utföra ett ledarskap på distans då de digitala 

kommunikationsverktygen utvecklas. Ramage (2017) har i sin studie undersökt vad 

tio chefer med tidigare erfarenheter av ett närvarande distansarbete upplevt för 

skillnad och möjligheter vid en övergång till en allt mer avlägsen ledarroll. Det 

framkommer bland annat att ett distansledarskap är något som med hjälp av 

kommunikationsverktyg öppnar upp möjligheter. Dessa möjligheter innebär att 
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kunna leda på distans från sin arbetsgrupp då behovet av en central arbetsplats inte 

är lika aktuell.   

Att frångå ett närvarande ledarskap i en organisation till ett distansledarskap är 

något som påverkar både chef och arbetsgrupp (Ramage, 2017). I en pågående 

förändring är det viktigt att ledningen presenterar förändringen på ett sätt att det 

godtas av medarbetarna. Höög (2012) har utifrån fyra studier och tre empiriska fall 

studerat grupper med uppdraget att stödja systemövergripande utvecklingsarbeten i 

en organisation. Avhandlingen tar upp utmaningar som finns inom vård och omsorg 

när det sker förändringar och utvecklingsarbeten. Det framkommer att varje person 

som tillhör en arbetsgrupp har en viss förförståelse i sitt arbete och att det blir upp 

till medarbetaren att skapa och utföra den slutgiltiga förändringen.  

Det är viktigt i ett ledarskap på distans att veta vilka egenskaper som ledaren 

innehar när det kommer till att stärka sin arbetsgrupp samt tillsammans möta 

förändringar och utveckling (Lilian, 2014). Finns det beteendemönster och 

färdigheter som kan skapa ett ökat förtroende för den virtuella miljön är det viktigt 

att utforska dessa egenskaper. Lilian (2014) belyser i sin forskning att en ledare som 

stärker sammanhållningen, ställer förväntningar på sin arbetsgrupp och främjar 

gemensamma ansträngningar, är en ledare som skapar ett positivt klimat. Detta 

möjliggör även att arbetsgruppen får en förståelse för beslutsfattandet.  

När en arbetsgrupp befinner sig på distans från sin ledare är det viktigt att 

motivationen finns och att ledaren kan kommunicera effektivt genom informations- 

och kommunikationsteknik (Lilian, 2014). Lilian anser att forskningen tyder på att 

den personliga kommunikationen är mer användbar och överlägsen i jämförelse med 

den kommunikation som sker genom digitala verktyg. Den kommunikation som finns 

i ett närvarande ledarskap sker oftast öga mot öga och det är en kommunikationsväg 

som innebär en minimering av informationsförlust. Detta för att det inte används 

digitala verktyg där risken finns att missbedöma den sociala kontexten och risken för 

envägskommunikation ökar (Lilian, 2014). Gränsen mellan ett ledarskap inom 

verksamheten och ett ledarskap på distans innebär att en stor del av det närvarande 

ersätts med digitala kommunikationsverktyg. Många chefer och medarbetare står 

därför inför utmaningen att kunna anpassa och effektivisera sitt arbete, att se dessa 

utmaningar som möjligheter.  
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Metod 

I metodkapitlet introduceras läsaren till valet av metod som gjorts utifrån studiens 

syfte och tidigare forskning. Detta kommer göras genom att redogöra val av metod 

för datainsamling, urval av informanter samt bearbetning och analys av data. 

Slutligen kommer även forskningsetiska övervägningar samt studiens 

övergripande tillförlighet och kvalitet att diskuteras. 

 

Den kvalitativa studien 

Backman (2016) beskriver att valet av metodansats är ett viktigt beslut i 

undersökningen och författarna menar att problemställningen är avgörande för 

vilken metod som används. Den huvudsakliga skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod är att kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror och 

resulterar i statistiska analyser (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativ metod handlar 

istället om att forskaren tolkar de sociala processerna eller sammanhanget och att 

resultatet behålls i ord. Studiens syfte handlar om att ta reda på upplevelser och 

erfarenheter kring ledarskap på distans. Avsikten är därmed att gå på djupet för att 

skapa en förståelse för det unika i boendechefernas situation, vilket enligt Holme och 

Solvang (1997) är ett kännetecken för att en kvalitativ metod är lämplig att använda. 

Detta då ett kvalitativt förhållningssätt fokuserar på hur tolkning och formning görs 

av individens verklighet (Backman, 2016).  

 Syftet är, som nämnt, att studera hur distansledarskap fungerar inom 

omsorgsverksamheter i offentlig sektor. Det är intressant att göra en studie där det 

finns möjlighet att belysa vad chefer med liknande förhållanden och förutsättningar 

har för upplevelser av distansledarskap. Att därför lyfta fram hur distansledarskap 

fungerar inom en specifik organisation där cheferna arbetar utifrån samma mål och 

värdegrund är aktuellt för studiens syfte. Tillvägagångssättet för studien har varit att 

dels läsa in sig på relevant forskning kopplat till området för att därefter genomföra 

semistrukturerade intervjuer med relevanta personer. Resultatet har sedan 

sammanställts, analyserats och diskuterats. 
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Urval 

Urvalet har skett utifrån studiens syfte och resulterat i sju semistrukturerade 

intervjuer med boendechefer. Alla boendechefer är verksamma inom 

omsorgsförvaltningen inom en specifik kommun och arbetar på distans från 

verksamheterna de leder. Vidare kommer en detaljerad redogörelse för hur valet av 

organisation och intervjupersoner gått till.  

Valet att utföra undersökningen vid den aktuella kommunen gjordes med 

anledning av att studien ämnade att undersöka hur distansledarskap ser ut inom 

offentlig verksamhet. Detta utifrån intresset av att studera hur ett distansledarskap 

ter sig inom verksamheter där personalen arbetar nära människor. En av personerna 

bakom denna uppsats har tidigare arbetat inom den aktuella kommunen och hade 

därmed vetskap om att cheferna inom omsorgsförvaltningen arbetar på distans från 

boendena som de ansvarar över. Det vanliga är att som boendechef ha sitt kontor på 

det aktuella boendet, vilket de har på andra håll i kommunen. Detta gjorde att den 

valda kommunen kändes extra spännande och därför koncentrerades studien på just 

den kommunen och förvaltningen. Det går även att säga att det gjordes ett 

bekvämlighetsurval då valet av informanter föll på en organisation där det sedan 

innan fanns tillgång till en kontaktperson som kunde hjälpa till att hitta personer att 

intervjua (Bryman, 2011). 

 När valet av forskningsområde var gjort kontaktades verksamhetschefer inom den 

aktuella förvaltningen. Detta var för att ta reda på ifall kommunen kunde bidra med 

möjliga informanter till studien och i syfte att komma i kontakt med dessa. När 

verksamhetscheferna hade bekräftat detta fördes en diskussion kring vilka chefer 

som arbetar på distans inom det aktuella området. Därefter diskuterades även vilka 

kriterier som möjliga informanter behövde uppfylla för att delta i studien. Ett beslut 

fattades om att informanterna behövde vara chefer för en arbetsgrupp som arbetar 

nära varandra. Detta för att vara säkra på att inte arbetet var av en mer individuell 

karaktär, vilket det kan vara inom till exempel hemtjänst, personlig assistans eller 

ledsagare. Tanken var även att cheferna skulle arbeta med liknande verksamheter för 

att de skulle ha liknande förutsättningar gällande riktlinjer, antal underställda och 

karaktär på arbetet för arbetsgrupperna. Detta för att lyfta fram chefernas 

individuella upplevelser och syn på arbetet snarare än arbetet i sig. Det gjordes därför 

ett strategiskt målinriktat urval där verksamhetschefen hjälpte oss att kontakta 
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personer som uppfyllde dessa kriterier (Bryman, 2011; se bilaga 1). Av de som blev 

kontaktade ställde alla upp som informanter, vilket resulterade i sju intervjuer.  

 

Datainsamling 

Under denna rubrik kommer tillvägagångssättet för insamlingen av datamaterialet 

att presenteras. Det första som gjordes var att föra en diskussion kring den eventuella 

förförståelsen om ämnet ledarskap på distans. En diskussion fördes därför kring vilka 

eventuella fördelar och utmaningar ett distansledarskap kan medföra.  

Det första som gjordes för att förbereda inför intervjuerna var att utforma en 

intervjuguide (se bilaga 2). I utformandet av en intervjuguide behöver forskaren 

återgå till studiens syfte och frågeställning för att identifiera vilka områden som ska 

undersökas (Bell & Waters, 2016). Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

formulerades därför ett antal frågor rörande distansledarskap med fokus på 

chefernas upplevelse, tillvägagångssätt och vilka utvecklingsmöjligheter dem ser. 

Då datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer sammanställdes 

intervjufrågorna under olika teman (Bell & Waters, 2016). Det blev fyra teman, vilka 

var: chefskap på distans, stöd till chef och medarbetare, kommunikation och 

handlingsutrymme. För att öka förståelsen för personen som intervjuades användes 

även en inledande del med fokus på bakgrundsinformation om personen (Bryman, 

2011), såsom tidigare erfarenhet och antal år som chef. De semistrukturerade 

intervjuerna ger möjligheten att följa upp svaren genom att ställa följdfrågor och 

därmed få ett rikt och detaljerat datamaterial (Bryman, 2011). Semistrukturerade 

intervjuer ger enligt Bryman även flexibilitet då frågorna kan ställas utifrån hur 

informanten svarar. Utifrån litteraturgenomgången och tidigare forskning hade vi 

fått förståelsen att tillit är något som är viktigt för att få en fungerande arbetsgrupp 

på distans (Cascio & Shurygailo, 2003; Cissé & Wyrick, 2010; Costa, Roe & Taillieu, 

2001; Ford, Piccolo & Ford, 2016). Detta var något som därför kändes viktigt att följa 

upp i intervjuerna för att få förståelse för hur cheferna arbetar kring detta.  

När intervjuguiden var konstruerad hjälpte handledaren till att finslipa frågorna 

ytterligare i syfte att göra dem ännu tydligare. För att vidare säkerställa att 

intervjuguiden gav svar på frågeställningarna gjordes en pilotintervju med en bekant 

som arbetar som chef på distans. En pilotintervju bör göras för få chans att prova 
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frågorna för att se ifall det är någon fråga som är i behov av att omformuleras (Bell & 

Waters, 2016). Detta gav möjligheten att identifiera ifall flera frågor gav samma eller 

liknande svar, ifall det fanns frågor som kändes oklara samt ifall det var någon fråga 

som saknades i intervjuguiden. Efter pilotintervjun korrigerades intervjuguiden. 

Veckan innan intervjuerna påbörjades skickades intervjuguiden ut till 

informanterna för att ge dem en möjlighet att gå igenom frågorna och vara 

förberedda. De sju intervjuerna med boendecheferna genomfördes under loppet av 

två dagar i samtalsrum på kommunhuset. Under alla intervjuerna närvarade båda 

parter och intervjuerna tog mellan 30 - 50 minuter. Under intervjuerna agerade en 

person intervjuledare medan den andra förde anteckningar och kom med följdfrågor. 

Mellan intervjutillfällena fanns det möjlighet att reflektera över svaren och intrycken 

från intervjun. Alla intervjuer spelades in för att fokus skulle kunna ligga på samtalet 

utan att behöva anteckna allt som sas, något som Bell och Waters (2016) 

rekommenderar. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem.  

 

Bearbetning och analys av datamaterial  

Första steget i analysen var att transkribera intervjuerna. Efter transkriberingen 

gjordes en närläsning av datamaterialet och en öppen kodning där det sattes etiketter 

på det informanterna sa (Charmaz, 2002 i Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta gav 

en möjlighet att bli mer bekanta med datamaterialet men även ett sätt att börja 

sortera i det. Under kodningen noterades även sådant som var utstickande eller 

återkommande i informanternas svar.  

Nästa steg i analysen var att hitta teman i informanternas svar. Detta gjordes 

genom att först utgå förutsättningslöst från frågeställningarna och lyfta ut det i 

datamaterialet som ansågs relatera till dem. Detta gjordes i syfte att reducera 

materialet och utesluta det som inte är relevant för forskningsfrågan. Att reducera 

materialet är nödvändigt då det inte är möjligt att presentera allt som framkommit i 

undersökningen (Rennstam & Wästerfors, 2015).  När materialet var indelat efter 

frågeställningarna jämfördes informanternas svar med varandra i syfte att hitta 

kategorier. Det gick då att identifiera vad som var gemensamt men också när 

åsikterna skiljde sig åt. Kategorierna relaterades därefter till varandra för att hitta 

vilka som kunde höra ihop. Det gick då att identifiera fyra övergripande teman, vilka 
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var: tillit och förtroende, riktlinjer och stöd i arbetet som chef på distans, 

självgående grupper och hjälpmedel för tillgänglighet.  

Slutligen sammanställdes informanternas svar under varje tema. Detta gav en 

överblick över vad informanterna gemensamt ansåg, men synliggjorde också vad de 

tyckte olika om. I och med detta tydliggjordes vad som var relevant och intressant att 

senare framhålla i resultatredovisningen. För att lyfta fram resultatet från 

intervjuerna på ett intresseväckande sätt plockades det ut citat som speglade och 

påvisade temats innehåll (Holme & Solvang, 1997). Citaten var också tänkta att visa 

att tolkningarna som gjorts är rimliga och väl grundade i empiri  

 

 Trovärdighet och kvalitet  

Då två personer genomfört både datainsamlingen och analysen har de kunnat 

hjälpas åt att genomgående vara objektiva. Genom att löpande bolla tankar och 

gemensamt komma fram till hur informanternas svar ska tolkas går det att 

säkerställa att tolkningarna blivit korrekta och väl grundade i empiri. För att vara 

säkra på att informanternas uttalanden uppfattats på rätt sätt har 

respondentvalidering genomförts, vilket innebär att respondenterna har fått se över 

det som svarats under intervjun (Bryman, 2011). Den gjordes genom att skicka en 

sammanfattning av det som framkommit i intervjuerna till personen för att få ett 

godkännande. Då fanns det även möjlighet för informanterna att lägga till ifall det var 

något personen missade att säga under intervjun. Detta ska då bidra till ökad 

trovärdighet och kvalité på studien. 

 

Forskningsetik 

I undersökningsprocessen har studiens upplägg utgått från Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer (2002). De fyra principerna är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra är 

grundläggande etiska principer som rör deltagarnas frivillighet att delta i 

undersökningen, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om 

syftet med forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie blev 
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informanterna informerade om syftet vid första kontakt via mail, men även vid det 

aktuella intervjutillfället.  

Samtyckeskravet handlar om att informanterna ger sitt samtyckte till att de själva 

deltar samt att de kan styra över om de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla detta blev informanterna informerade om att de fick avbryta 

intervjun när som helst samt att de fick godkänna att intervjun spelades in. Då det 

genomförts respondentvalidering har informanterna även gett sitt samtycke till den 

information som framkommit i intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in under studiens 

gång av deltagarna inte ska lämnas ut till obehöriga, utan de ska behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2002). Informanternas identitet ska inte framgå och 

detta krav uppfylls genom att de är anonyma i denna uppsats. För att skydda 

deltagarnas identitet ytterligare är även andra detaljer kring personerna uteslutna då 

dessa kan göra att personerna blir identifierade. Dessa detaljer handlar bland annat 

om arbetsplats, ålder och år i yrket. Det försvårar för andra personer i organisationen 

att identifiera vilka chefer som blivit intervjuade. Det avsattes även god tid mellan 

intervjuerna för att informanterna inte skulle stöta på varandra i korridoren. Under 

intervjuerna framkom det dock att flera av boendecheferna hade kontor intill 

varandra och att de hade pratat om sitt deltagande i studien. Detta innebar att det 

krävdes mer försiktighet i redovisningen av resultatet för att behålla anonymiteten 

kring vad informanterna sagt.  

Nyttjandekravet är den sista delen i de fyra etiska principerna och innebär att det 

insamlade materialet från studien enbart ska få användas i sitt forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie innebar det att inspelningarna, 

transkriberingarna och övrigt material raderades efter att studien var avslutad och 

uppsatsen godkänd.  
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Resultat 

Under denna rubrik kommer en sammanfattning av resultatet från de genomförda 

intervjuerna presenteras. Detta kommer presenteras under fyra teman som 

identifierats som signifikanta under analysen av datamaterialet. Dessa teman är:  

tillit och förtroende, riktlinjer och stöd i arbetet som chef på distans, självgående 

grupper och hjälpmedel för tillgänglighet. De intervjuade cheferna kommer härmed 

att tituleras som informanter och chefernas underställda kommer att benämnas 

som både medarbetare och arbetsgrupp.  

 

Tillit och Förtroende 

Tillit och förtroende är något som samtliga informanter menar är väsentligt för ett 

ledarskap, men extra viktigt när chefen befinner sig på distans. I ett distansledarskap 

är chefen inte alltid närvarande och har därför inte möjlighet att kontrollera hur 

arbetet utförs. I arbetet som chef blir det därför viktigt att bygga goda relationer till 

arbetsgruppen i syfte att denna ska känna förtroende för chefen och tvärtom. Flera av 

informanterna påpekar att de vill att medarbetarna ska känna sig bekväma att 

komma med tankar och funderingar kring allt möjligt, att det ska vara ett öppet 

klimat. För att skapa detta menar en av informanterna att det är viktigt att ha en 

öppen kommunikation och att föra en dialog för att veta var de har varandra. En 

annan viktig del för att skapa tillit och en god relation handlar om att som chef 

befinna sig på arbetsgruppens nivå och inte vara dömande ifall det uppstår problem. 

En av informanterna påpekar att det inte går att vara dömande ifall medarbetarna 

ska vilja berätta saker i förtroende. Då behöver chefen istället vara 

lösningsorienterad, befinna sig på samma nivå och vara öppen mot personen i fråga. 

Detta förklaras enligt följande:  

Känner man att man vet vart man ska och är på samma nivå så är det lättare, 

då känner även de flesta att man kan komma med saker till mig som chef. Vi 

befinner oss på samma nivå, jag är inte dömande (informant 3). 

 

Att som chef vara transparant med information som kommer till en är också något 

som framhålls som en viktig del för att vinna förtroende från grupperna. Det viktiga 



 

 20 

är dock inte att ha all information i frågan, utan att dela med sig av det lilla en vet. Att 

berätta och inte undanhålla information eller ha agendan. Ifall chefen är öppen och 

ärlig med information är även arbetsgruppen öppen med information tillbaka, vilket 

leder till att det skapas ett öppet klimat. Ifall chefen är transparant med information 

ökar även arbetsgruppens känsla av förtroende, de kan lita på att chefen berättar ifall 

det skulle vara förändringar på gång. Det är något som en av informanterna 

framhåller som väldigt viktigt. Informanten påpekar dock att det ibland kan handla 

om information som arbetsgruppen inte kan ta del av ännu och att det då upplevs 

som jobbigt att som chef inte kunna vara transparant. Detta berättar informant sex i 

följande citat: ”Men jag är ganska transparant som chef och berättar det jag vet. 

Det finns också situationer där jag har behövt vara icke-transparant och det tycker 

jag är jättejobbigt” (informant 6). Att vara icke-transparant är något som 

informanten lyfter som en utmaning och upplever det som känslomässigt jobbigt att 

inte kunna dela information med grupperna.  

Då chefen befinner sig på distans och inte vistas dagligen i verksamheten kan det 

vara svårt att veta ifall medarbetarna har rätt kompetens. I viss mån går det dock att 

säkerställa kompetensen med hjälp av medarbetarsamtal och i nyrekryteringar. En 

del av informanterna påtalar att de får utgå från att personalen är kompetent och lita 

på att de signalerar ifall det är någon kompetens som saknas. Denna form av tillit 

berättar en informant om i följande citat: ”[…] man måste ha tillit till gruppen, 

annars hamnar man på snedden direkt. Man måste gå in med en inställning att 

denna personal är kompetent, de har det som krävs” (informant 3). Informant tre 

menar att det är kritiskt att utgå från och ha tilltro till att medarbetarna har rätt 

kompetens.  

En annan informant berättar att den formella kompetensen hos personalen 

egentligen är mindre viktig, såsom vilken tidigare erfarenhet en har. Kompetensen 

som efterfrågas handlar istället om att värna om de mjuka värdena och ha rätt 

människosyn. Detta med anledning av att det är ett yrke inom omsorgssektorn och 

det därför är viktigt att medarbetarna kan se det friska hos människan, det andra går 

att lära sig.  Förväntningar som finns på personalen är därför kopplat till det dagliga 

mötet med brukare och hur det hanteras.  
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Riktlinjer och stöd i arbetet som chef på distans 

Majoriteten av informanterna är överens om att det ges mycket frihet kring hur 

chefen ska leda arbetsgruppen och styra verksamheterna. Att det är upp till var och 

en att själva arbeta fram hur arbetet ska läggas upp och att i slutändan är det chefen 

som är ansvarig för sina verksamheter. Det råder dock blandade åsikter bland 

informanterna angående kommunens riktlinjer och förutsättningar för 

distansledarskapet. De flesta tycker att det är positivt att få denna typ av frihet i sitt 

ledarskap och upplever att de får tillit från kommunens håll. En informant berättar 

att hen känner sig väldigt okontrollerad och detta är en uppfattning som flera 

informanter delar. 

En av informanterna nämner att hen gärna hade haft ännu mer frihet och större 

inflytande över hur arbetsgrupperna ska vara utformade. Samma chef påpekar också 

att arbetssättet i arbetsgrupperna kan skilja sig mellan de olika verksamheterna. 

Satsningar som görs från kommunens sida behöver därför vara anpassade efter 

verksamhetens behov. Informanten berättar att idag ska arbetet likformas inom 

omsorgsförvaltningen och samma satsningar ska göras för alla verksamheter trots att 

det inte finns behov överallt. Satsningarna kan då upplevas som begränsningar och 

leda till att chefen får minskad spelyta. Vidare menar informanten att detta är något 

som kommunen kan utveckla där hen påtalar att det är nödvändigt att chefen har en 

viss frihet att anpassa de förändringar som görs.  

Att det finns en klyfta mellan ledning och arbetet i verksamheterna är något som 

kommenteras av flera informanter. En av informanterna nämner även att högre 

chefer saknar kunskap om hur arbetet ser ut för boendecheferna, vilket förklaras i 

följande citat: ”Vi är ingen platt organisation utan en väldig pyramid-organisation, 

högsta cheferna vet inte hur det är att arbeta på mitt jobb men samtidigt är det 

svårt för dem att veta för det är inte deras jobb att veta” (informant 3).  

Till skillnad från tidigare nämnda informanter anser en informant att kommunen 

behöver tydligare riktlinjer. Kommunen behöver vara tydligare med nyanställda 

chefer att det är viktigt att vara ute i verksamheterna. Informanten tycker att det 

borde finnas fler riktlinjer för hur tiden ska spenderas och menar att det är viktigt att 

besöka verksamheterna för att chefen ska kunna veta hur de ska ledas. Informanten 

tar upp detta i följande citat: ”Tydligare i riktlinjerna att man måste ha en viss tid 

ute i organisationen, vad man leder för och hur man ska leda” (informant 2). Vidare 
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anser informanten att det annars är lätt att chefen stannar på kontoret och inte 

befinner sig i den verksamhet som hen i slutändan är ansvarig över. Svaren som 

framkommit i fråga om riktlinjer i kommunen och förutsättningar för 

distansledarskapet visar på varierade uppfattningar. Huruvida ytterligare riktlinjer är 

behövliga är därmed något som är individuellt för informanterna.  

Angående upplevelsen kring förväntningar på ledarskapet finns det också en del 

blandade åsikter. Flera informanter berättar att det finns en brist på tydlighet kring 

förväntningar på ledarskapet från ledningens håll. En informant berättar att 

kommunen framhåller att cheferna ska ha ett närvarande ledarskap, men att vara en 

närvarande chef är något som kan tolkas på flera olika sätt.  

Det sägs att man ska vara mer närvarande, att vi tror på ett närvarande 

ledarskap. Men då är det ingen som definierar vad ett närvarande ledarskap 

är. Så ett närvarande ledarskap betyder kanske inte att jag är där, utan att jag 

är närvarande och då är man på distans men närvarande. (informant 5)  

 

Citatet visar på de svävande förväntningar som informanten upplever och att 

kommunen brister i sin tydlighet att definiera vad ett närvarande ledarskap betyder 

och innebär. För vissa innebär ett närvarande ledarskap att chefen behöver befinna 

sig på plats i verksamheten, medan informant fem menar att det går att vara 

närvarande trots att hen befinner sig på distans. En annan informant upplever inte 

att det saknas en tydlighet kring detta och framhåller istället att kommunen 

kommunicerar mycket angående ett närvarande ledarskap. Hen menar att cheferna 

får stöd i hur ett närvarande ledarskap ska ske på distans. Detta görs genom att 

kommunen tillhandahåller verktyg som cheferna kan använda och en riktning att 

jobba efter.  

Inom kommunen erbjuds cheferna hjälp i form av stödfunktioner, vilket alla 

informanter ser som positivt. De framhåller även att distansledarskapet gör i flera fall 

att chefen blir närmare dessa, något som underlättar i arbetet. En informant berättar 

att stödfunktionerna gör att chefen kan koncentrera sig på att leda grupperna. En 

annan fördel med distansledarskap som majoriteten av informanterna påtalar är att 

chefen är stationerad och har kontor i anslutning till andra chefer. Att ha 

chefskollegor nära möjliggör att snabbt och enkelt kunna få hjälp i personalärenden. 

Detta berättar en informant om i följande citat: 
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Man blir mer ensamma i sitt ledarskap om man satt på boendet och det 

tänker jag är en brist för personalen. […] få fråga sina kollegor, vad får och 

kan jag göra? Utan dem skulle det ta betydligt längre tid, det är en fördel att 

vara på distans om det betyder att man har kollegor i samma led. (informant 

4). 

 

Självgående grupper 

Distansledarskapet som cheferna bedriver anser samtliga informanterna i sig inte 

leder till några negativa konsekvenser för organisationen. De upplever snarare att 

distansledarskapet ger positiva effekter då chefens distans bidrar till att 

arbetsgruppen och verksamheterna utvecklas. När chefen inte befinner sig på plats 

blir det istället medarbetarnas uppgift att leda den dagliga verksamheten. Det är dock 

arbetsgruppens egen förmåga att ta initiativ som avgör behovet av styrning från chef. 

En av informanterna berättar att behovet av styrning egentligen inte handlar om en 

brist på kompetens utan snarare om ett behov av att få stöttning i beslut. 

Informanten berättar om detta i följande citat: ”Det har egentligen inte så mycket 

med kunskapen i sakfrågor har jag märkt, utan hur mycket man behöver vara inne 

och stötta ens anställdas beslutsförmåga” (informant 5).  

En majoritet av informanterna förklarar att det är lättare att få en självgående 

grupp på distans. Ett distansledarskap gör att arbetsgruppen inte kan förlita sig på att 

den ansvariga chefen alltid ska finnas där och fatta beslut i alla frågor. Detta är något 

som kan ske om chefen sitter på plats. Det är då enkelt för arbetsgruppen att snabbt 

be om ett förtydligande eller om en tjänst, men när chefen sitter på distans får 

arbetsgruppen ta eget ansvar.  

De flesta av informanterna påpekar att det finns en risk med att vara chef på plats 

då beslutsfattandet lättare hamnar på chefen. Detta är något som kan resultera i en 

icke-självständig grupp. De anser vidare att vara ledare på distans innebär att 

arbetsgruppen behöver vara mer självgående. Chefen tillhandahåller istället en 

hjälpande hand och aktuella verktyg, vilket gör att gruppen går ifrån ett 

beroendeförhållande som kan uppstå när chefen är på plats. Ett distansledarskap gör 

att chefen inte blir lika närvarande i beslutsfattandet som sker på daglig basis i 

arbetsgruppen och har insyn i varje detalj som berör verksamheten. Istället för ett 
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mikroperspektiv får chefen ett makroperspektiv och kan tillgå med de verktyg och 

resurser som behövs. En av informanterna uttryckte att chefen som sitter på plats 

kan liknas vid en spindel som vävs in i ett nät:  

Sitter man på plats som chef blir man indragen i massa olika saker som man 

inte ska vara indragen i. Man blir som en spindel som sakta men säkert vävs 

in problemen. Det är svårt att kunna se klarsynt. (informant 1) 

 

Att inte behöva vara inne i varje detalj av verksamheten är något som alla 

informanter påtalar som något positivt med distansledarskap, det är något som även 

underlättar chefens arbetsbörda. För att det ska vara möjligt för chefen att delegera 

uppgifter är det viktigt att grupperna är självständiga och kan lösa saker tillsammans. 

Det gör att arbetet flyter på bättre och ger chefen möjlighet att fokusera på att 

utveckla verksamheten. En informant ser inte någon vinning i att personalen 

kommer med saker för sakens skull, utan försöker istället ge tillbaka ansvaret till 

vederbörande. I första hand får de själva kolla upp och försöka lösa situationen 

tillsammans med gruppen eller med personen det rör innan chefen väljer att kliva in. 

Detta illustreras i följande citat: ”Om man börjar ta emot bollar så får du tusen och 

skulle du plocka i alla så kanske dem inte ens betyder något, då brukar jag lämna 

tillbaka dem och säga att kollar du upp det så får vi se” (informant 4). Det 

framkommer även bland majoriteten av informanterna att de hellre vill tilldela 

beröm vid en god lösning i arbetsgruppen än att chefen själv ska komma med 

lösningen. 

En del av informanterna påpekar även att både chef och medarbetare behöver 

tillsammans vara överens om hur verksamheten ska bedrivas. Detta är viktigt för att 

delegering av arbetet ska vara enklare, dels att som chef ge över ansvar men även att 

som medarbetaren lägga ansvar på chefen. För att utveckla arbetet tillsammans och 

skapa en delaktighet sätts mål för verksamheterna. När dessa bitar är på plats och 

alla är överens om verksamhetens uppbyggnad är det lättare att ta ansvar för sina 

uppgifter som både medarbetare och chef.  

I ett tidigare stycke nämns det att alla informanter anser att det inte är nödvändigt 

att de blir inkopplade i allt. En informant berättar att det handlar om att backa undan 

och välja att lägga över ansvaret och beslutsfattande till driften. Det finns dock 
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situationer då de tycker att det är viktigt att bli kontaktade. I ett arbete där 

medarbetarna möter människor dagligen kan oförutsedda händelser uppstå och 

dessa kan gå utanför rutinerna. En informant berättar att hen vill bli kontaktad när 

personalen inte har en aning om hur de ska lösa en viss situation och när de får en 

känsla av att någonting är fel, eller inte känns riktigt bra. Denna menar att: ”Eftersom 

vi arbetar med människor så får man känslor, om man inte får de så ska man inte 

jobba med det” (informant 5).  

Några informanter som har flera arbetsgrupper upplever att förväntningar på 

chefen skiljer sig en del mellan de olika grupperna. Vissa arbetsgrupper kräver ett 

mer närvarande ledarskap på plats och högre grad tillgänglighet än andra. Att det 

finns olika förväntningar upplever några av informanterna som en utmaning då det 

försvårar tillgängligheten till de övriga arbetsgrupperna. De menar att ifall det 

behöver läggas mer tid på arbetsgruppen i en verksamhet innebär det att de övriga 

verksamheterna får mindre tid. Då kan det vara svårt att hitta en jämn balans i hur 

mycket av den aktuella arbetsdagen som ska gå åt till varje arbetsgrupp.  

 

Hjälpmedel för tillgänglighet  

Alla informanter berättar om vikten av återkoppling till medarbetare vid ett 

distansledarskap. Detta för att utveckla en regelbunden dialog med medarbetarna 

och få en inblick i verksamhetens vardag. Att det är viktigt att visa sitt stöd till 

medarbetarna då det sker förändringar, visa empati och vara en mentor till 

arbetsgruppen. Oavsett positiva som negativa händelser. Dialogen mellan 

medarbetare och chef är också viktigt när det kommer till att skapa förändring och se 

utvecklingsmöjligheter, detta för att få en starkare verksamhet att arbeta i.  

Alla informanter påpekar att det är väldigt viktigt med kommunikationsmedlen i 

form av mail eller telefon för att kunna stämma av, svara snabbt på allmänna frågor 

och kunna bistå med hjälpmedel till medarbetarna. Anledningen till att de främst 

använder mail och telefon är för att kunna ge snabb respons och vara tillgängliga. 

Idag är tekniken i den utvecklingen att mail och telefon finns tillgängligt i ett och 

samma verktyg och det finns därmed möjlighet att ta med sitt arbete. Det är därför 

inte nödvändigt att arbeta från sin kontorsplats utan det går att arbeta med 

distansledarskapet hemifrån, i annan kontorsmiljö eller på det aktuella boendet. En 
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informant beskriver möjligheten till ett arbete i annan miljö som: ”För mig spelar det 

ingen roll om jag sitter på kontoret och gör beställningar eller sitter ute i gruppen 

och gör det på plats” (informant 2).  

För att möjligheten ska finnas för en chef att sätta sig med sitt arbete ute i 

verksamheten behöver internetuppkopplingen nå ut dit. Detta är något en informant 

påpekar inte har utvecklats ännu då många verksamheter står utan wi-fi, vilket 

påverkar det dagliga arbetet för medarbetare och brukare. Detta för att de idag är 

beroende av internetuppkopplingen. Det råder dock en delad åsikt eller brist på 

kunskap kring den internetuppkoppling som finns inom verksamheterna, en annan 

informant uttrycker sin känsla kring internetuppkoppling till verksamheterna som: 

”Resan har gått från att det inte fanns uppkoppling inom verksamheterna, nu har 

alla trådlöst. Det digitala har utvecklats och det underlättar jättemycket och 

framförallt att det fungerar” (informant 6). I verksamheterna som har 

internetuppkoppling framkommer det att det inte finns något behovet av att utveckla 

kommunikationsmedlen vidare, det räcker att använda mailkonversation och telefon.  

Inom omsorgsverksamheterna kommer en dagligen i kontakt med information 

som ska in och ut, en del information ska ut till medarbetarna och annan information 

stannar hos chefen. Något alla informanter svarar gemensamt är att när det ska 

meddelas viktig information till arbetsgruppen eller en enskild medarbetare, vill de ta 

det öga mot öga. Detta är något alla informanterna är eniga om där det påpekas att 

det kan vara känsligt att beröra sådan information och de vill få möjlighet att 

uppfatta reaktionen hos vederbörande. En av informanterna föredrar 

kommunikation i form av samtal då hen upplever att mail är ett hjälpmedel där det 

saknas känsla. Över mail går det inte att veta hur den andra parten uppfattar eller 

tolkar informationen.  

När en stor del av ledarskap på distans innebär att kunna kommunicera via de 

hjälpmedel och teknik som finns är det viktigt att vara tillgänglig i den mån som går. 

En informant tycker att det är viktigt att ta sig tiden att ringa upp vid ett missat 

samtal, då denna påpekar att det inte är fullt så nödvändigt att vara tillgänglig direkt. 

Några av cheferna väljer att använda sig av system som ger en översikt kring 

inkommande mail och samtal för att komma ihåg att ge återkoppling. Dessa system 

kan vara att markera och flagga missade eller obesvarade mail i inkorgen, det gör att 

ingenting faller bort. Två av cheferna berättar att det är viktigt för personalen att 
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chefen är kontaktbar över telefon. Dessa informanter påpekar också att det är viktigt 

att ha en förståelse för att det kan uppstå frustration när samtalet inte blir besvarat. 

Är en kommunikationsväg stängd mellan medarbetare och chef kan det bli svårt med 

förtroendet, vilket är en stor del för att få ledarskap på distans att fungera. För att 

minska den frustration som kan uppstå för en medarbetare eller arbetsgrupp då 

aktuell chef inte är anträffbar är att öppna upp och ge tillgång till chefens kalender. 

Detta är något som förklaras av en informant i följande citat: ”Vi är även jätteduktiga 

på att använda kalendern och den är ju öppen så där ser man våra arbetsställen. 

Är man då bara på distans kan man ju gå in och titta var vi är” (informant 7). Tre 

av cheferna tycker att arbetssättet att öppna upp sin kalender för medarbetarna 

underlättar. Detta då de snabbt kan få information om chefen befinner sig i ett möte 

eller av någon annan anledning inte är kontaktbar. En annan informant uttrycker en 

önskan om att utöka användningen av digital kalender, att medarbetare ska med 

hjälp av den kunna boka träffar med chefen vid behov. 

En informant har tillsammans med sin arbetsgrupp skapat en kommunikationsväg 

som underlättar för hen att kunna veta vilka inkommande samtal som är viktiga att 

återkoppla till. Tillsammans med medarbetarna har de bestämt att ett obesvarat 

samtal inte återkopplas från chefen så länge ett sms eller mail inte lämnas med en 

önskan om att återkopplad. Detta förklaras enligt följande: ”Om ni bara ringer mig, 

då ringer jag inte upp, men om ni vill att jag ska ringa upp så skickar ni ett mail 

eller sms för då ringer jag upp så fort jag kommer ut. Då vet jag att det är viktigt” 

(informant 7). 

Det sparar tid för cheferna att veta sin prioritering och vad som är aktuellt, då kan 

chefen få bort ett stressmoment. Det möjliggör att chefen kan lägga tiden i de forum 

där det behövs. Då varje chef får möjlighet att påverka sitt eget ledarskap gör det att 

kommunikationsvägarna ser olika ut. En informant berättar också att det är viktigt 

att vara transparant, att arbetsgrupperna ska få tillgång till att veta var och vad deras 

chef gör under dagarna. Informanten förklarar att det inte är så enkelt för 

arbetsgrupperna att förstå vad chefen gör när denna inte finns tillgänglig.  

Det är få kommunikationshjälpmedel som används vid ett ledarskap på distans för 

att kunna nå och vara tillgänglig för sin personal. Bland alla informanter 

framkommer det att de upplever att det görs mycket inom det digitala området bland 

privata aktörer och i övriga samhället. De påpekar dock att inom den offentliga 
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verksamheten ligger utvecklingen flera år bakom. En av informanterna berättar att 

det är svårt att ställa befintliga krav på arbetsgrupperna, vad det är dem ska kunna 

inom kommunens kommunikations- och dokumentationssystem. ”Om man ska göra 

en digitaliseringsfaktor är en grundpelare att du ska ha kunskap” (informant 6). 

Informanten påpekar även att det bland vissa medarbetare saknas kunskap kring de 

digitala system som finns. Hen menar att ifall medarbetaren inte kan använda mail 

försvinner snabbt en kommunikationsväg.  

Mellan samtliga informanter råder en önskan om att medarbetare ska visa större 

intresse för digitala verktyg, dels av nya program men också utökad användning av 

aktuella system. En informant uttrycker att det som hittas kring digitalisering idag 

kan vara ute imorgon och därför behöver fokus bli skarpare, snabbare och effektivare 

för att hänga med. När mer digitalisering och utveckling sker inom den offentliga 

sektorn och det ska appliceras ut på arbetsplatserna upplever dock några av 

informanterna att medarbetarna ställer sig kritiska till utvecklingen och det nya. En 

informant anser att i privatlivet är vi duktiga på att använda teknik, men när det blir 

förenat med en yrkesroll är det lättare att vara kritisk till det. Informanten påtalar 

vidare vikten av att våga prova sig fram. Hen uppmuntrar sina arbetsgrupper till att 

leta ny teknik i form av hjälpmedel eller applikationer som kan underlätta vardagen 

för verksamheten och brukarna. Informanten påpekar också att medarbetarna inte 

ska vara rädd för det nya och uttrycker: ” […] man måste våga och då ska man helst 

inte tänka: undra om den här är bra för den här. […] Prova på, det gör vi och det 

blir fel. […] Det är för brukarnas skull, inte för eran” (informant 6). 

Den nya tekniken som finns och som sakta implementeras i den offentliga 

verksamheten upplever några av informanterna att medarbetare ser som en 

konkurrent. Att med digitaliseringen kommer också den mänskliga delen att 

försvinna och att tekniken kommer ta jobbet ifrån dem. Detta är något som en 

informant ställer sig kritisk till och menar att det personliga kommer bära ett tag till, 

det gäller att vara rädd om de mjuka värdena. 
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Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel kommer en diskussion föras där syftet är att relatera de empiriska 

resultaten till de teorier och tidigare forskning som finns inom området för 

distansledarskap. Vidare redovisas även en metoddiskussion där valet av metod 

kritiskt granskas med stöd i metodlitteraturen. Avslutningsvis presenteras förslag 

till vidare forskning inom området.  

 

Slutsatser 

Frågeställningarna för denna studie är att undersöka vilka faktorer som upplevs 

väsentliga för ett ledarskap på distans. Vidare undersöks även vilka utmaningar som 

finns, vilka förutsättningar informanterna anser sig ha som chef samt vilka 

utvecklingsmöjligheter de ser kopplat till ett ledarskap på distans. I studiens resultat 

framkommer det att tillit och förtroende upplevs som väsentligt i ett 

distansledarskap. De anser vidare att självgående arbetsgrupper är något som 

underlättar i arbetet på distans samt att distansledarskapet gör att arbetsgrupperna 

lättare blir mer initiativtagande och självgående.  

Angående vilka förutsättningar det finns att bedriva ett distansledarskap råder det 

blandade åsikter om bland informanterna. Det framkommer att de flesta anser att det 

ges mycket frihet när det kommer till att utforma distansledarskapet, vilket gör att 

det kan anpassas till verksamheternas behov. Det påpekas dock av några informanter 

att det finns en klyfta mellan ledning och verksamhet. Detta är något som påverkar 

informanternas möjlighet att göra anpassningar för de olika verksamheterna. Vidare 

anser informanterna att tekniska verktyg hjälper dem att vara tillgängliga vid 

tillfällen då de inte befinner sig i verksamheterna. En problematik som 

informanterna i studien lyfter är avsaknaden av internetuppkoppling i flera av 

verksamheterna, vilket försvårar tillgängligheten och möjligheten att vara 

transparant till medarbetare.  

 

Resultatdiskussion 

Nedan kommer det som framkommit i resultatet att diskuteras i relation till tidigare 

forskning inom ämnet. Detta kommer göras utifrån de fyra teman som tidigare 
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presenterats i resultatredovisningen: tillit och förtroende, riktlinjer i arbetet som chef 

på distans, självgående grupper och hjälpmedel för tillgänglighet.  

 
Tillit och förtroende 

I studiens resultat framkommer det att informanterna upplever att tillit och 

förtroende är väsentliga faktorer för att bedriva distansledarskap som chef. Detta för 

att chefen inte har full uppsikt över arbetets gång i den dagliga verksamheten.  Vikten 

av att ha tillit till sin arbetsgrupp är även något som har visats i flertalet studier 

(Cascio & Shurygailo, 200, Cissé & Wyrick, 2010; Costa, Roe& Taillieu, 2001; Ford, 

Piccolo & Ford, 2016). I studien av Ford et al. (2016) framkommer det att 

medarbetarna i en arbetsgrupp som befinner sig på distans lättare upplever att deras 

arbetsinsats inte syns. Forskarna menar att det därför är centralt att organisationen 

visar att gruppens arbete är värdefullt.  

För att chefer på distans ska kunna skapa tillit och visa att medarbetarna gör ett 

värdefullt arbete är det viktigt att skapa en sammanhållning i arbetsgruppen (Brahm 

& Kunze, 2012). För att skapa en sammanhållning menar Brahm och Kunze (2012) 

att det är viktigt att tidigt sätta mål för gruppen. Detta är också något som går i linje 

med resultatet av undersökningen där informanterna påpekar att de tillsammans 

med arbetsgruppen behöver vara överens om hur verksamheten ska bedrivas. Utifrån 

de övergripande riktlinjerna och policys som finns inom kommunen behöver både 

chef och arbetsgrupp vara med i uppbyggnaden av den egna verksamheten och 

målsättningarna. Att vara överens om verksamhetens drift är extra viktigt då chefen 

inte finns på plats.  

Från intervjuerna blir det tydligt att alla informanterna anser att det är viktigt att 

uppfattas som närvarande av sin arbetsgrupp, trots att det finns en distans. Inom 

forskningen benämns tre dimensioner av distans som alla påverkar ifall följarna 

uppfattar ledaren som nära eller distanserad (Antonakis & Atwater, 2002). En 

dimension handlar om huruvida det sker en frekvent kontakt mellan parterna. 

Forskarna menar att fysisk distans är något som kan göra att ledaren uppfattas som 

distanserad, men genom att hålla en kontinuerlig kontakt kan ledaren upplevas som 

nära trots avståndet mellan dem. I resultatet framkommer att en stor del av ett 

ledarskap på distans innebär att chefen ska kunna kommunicera och vara tillgänglig i 

den mån som går. Samtliga informanterna påpekar också vikten vid att ge 

återkoppling när medarbetarna kontaktar dem och framhåller att de försöker vara 
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ute i verksamheterna i den mån som går. Brahm och Kunze (2012) lyfter fram i sin 

studie att en ledare behöver i ett tidigt skede etablera ett förtroende i arbetsgruppen. 

Detta menar forskarna kan göras genom fysiska träffar i uppstarten av arbetet, men 

även genom att ha frekventa interaktioner under arbetets gång. I kommunen där 

undersökningen ägt rum befinner sig arbetsgrupperna och cheferna inom ett mindre 

geografiskt område. Det finns därför en större möjlighet för cheferna att besöka 

verksamheterna med jämna mellanrum, i jämförelse med andra distansledarskap. 

Vissa av informanterna tycker att det finns ett behov av att vara ute i verksamheterna 

för att skapa förtroende hos arbetsgruppen, vilket går i linje med det Brahm och 

Kunze (2012) menar.  

Vilken chef som är att föredra för ett effektivt distansledarskap såg Offstein et al. 

(2010) var personer som var extroverta och tillmötesgående. I motsats till detta 

framkommer det i intervjuerna att behovet av närvaron från chef är något som ser 

olika ut inom verksamheterna, det innebär att olika arbetsgrupper föredrar olika 

typer av chefskap. En informant berättar om behovet av att utforma ledarskapet 

utifrån medarbetarnas önskningar, vilket går i linje med forskningen av Popper 

(2013). Popper hävdar att ledare på distans bör fokusera på att förstå hur följarna 

tänker eftersom distans är en subjektiv dimension. Vidare menar forskaren att ifall 

chefen har förståelse för följarnas sociala sammanhang kan en anpassa sitt ledarskap 

och bättre nå fram till sina medarbetare.  Detta gör att chefen upplevs närvarande. 

Alla informanter belyser att ett närvarande ledarskap innebär att vara kontaktbar. 

Offstein et al. (2010) hävdar i sin forskning att ledarna blir effektivare när de 

använder flera kommunikationsvägar. Informanterna i studien påpekar att det är 

viktigt med kommunikationsmedlen i form av mail eller telefon för att kunna ge 

snabb återkoppling. Att viss information ska tas öga mot öga med personen det berör 

är samtliga informanter överens om med anledning av kroppsspråkets betydelse vid 

förmedling av information. Detta för att kunna uppfatta berörd persons reaktion och 

kunna undvika missförstånd. Det här är något som även stöds av forskning där Lilian 

(2014) menar att kommunikation som sker öga mot öga innebär en minskad risk för 

informationsförlust.  

 Ett annat sätt att undvika att information faller mellan stolarna handlar om att 

inte glömma bort att återkoppla per mail. För att förebygga detta utvecklar 

informanterna olika system för att markera mail som ska besvaras. Detta ger dem en 
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överblick kring vad som behöver återkoppling. Att ha fungerande system och teknik 

är något som Watson (2007) påpekar. Watson hävdar att utan rätt teknik kan 

frustration lätt skapas. Det är viktigt att tekniken fungerar då det är den största 

funktionen för kommunikation. I linje med detta berättar två av informanterna att 

det är viktigt att ta med sig att en bortkopplad telefon medför frustration bland 

medarbetarna.  

 

Riktlinjer och stöd i arbetet som chef  

Majoriteten av informanterna är överens om att det ges mycket frihet kring hur 

arbetet ska läggas upp och hur verksamheten ska utformas, vilket anses vara positivt. 

Vad som framgår i resultatet är dock att det råder delade åsikter kring riktlinjerna 

som finns angående distansledarskap. Vissa menar att det kan behövas fler riktlinjer 

kring hur ett ledarskap på distans ska bedrivas där det efterfrågas tydlighet kring hur 

chefens tid ska fördelas i verksamheten. I en studie av Watson (2007) påpekas det 

dock att det viktiga är inte hur många timmar som spenderas tillsammans med 

medarbetarna, istället handlar det om vad som sker vid dessa möten. Forskningen 

säger därmed till viss del emot det som framkommer i resultatet och hävdar att det 

viktiga möjligen inte är att utforma riktlinjer för hur tiden ska fördelas. Istället 

handlar det om att chefen behöver vara fokuserad på medarbetarna och göra mötena 

meningsfulla vid de tillfällen hen befinner sig på plats.  

Forskning hävdar även att det är viktigt som ledare på distans att vara 

resultatinriktad (Offstein et al., 2012; Cascio & Shurygailo, 2003). Offstein et al. 

(2012) menar att vara processorienterad på distans är lönlöst eftersom ledaren inte 

har möjlighet att övervaka och styra processen. Fokus för ledaren bör istället vara vad 

som produceras och vilket resultatet blir. För att göra detta behöver ledaren ha 

mätbara målsättningar och släppa fokus på hur medarbetarna gör för att nå dit 

(Offstein et al., 2012). Inom omsorgsverksamhet består arbetet av att möta 

människor och det är något som är svårt att mäta i resultat. Informanterna menar att 

det handlar om mjuka värden och bemötande av brukare, något som inte blir mätbart 

då ett gott bemötande är något som varierar. Som tidigare nämnt berättar 

informanterna om att de sätter mål för verksamheterna tillsammans med sina 

arbetsgrupper men på grund av de mjuka värdena kan det dock vara svårt att följa 

upp målen. 
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Det informanterna upplever är att det finns en klyfta mellan ledningen och arbetet 

i verksamheterna. En informant lyfter fram att satsningar som görs från kommunens 

sida ska vara anpassat efter verksamheternas behov och målsättning. Alla satsningar 

som görs idag upplevs inte nödvändiga för alla verksamheter och blir då till 

begränsningar för chefen. Höög (2012) skriver i sin forskning att trots att 

organisationens ledning lägger ner energi på att fatta passande beslut och presentera 

förändringar blir det dock upp till medarbetarna att i slutändan genomföra dem. En 

av informanterna upplever att cheferna högre upp inte har en förståelse för hur 

arbetet som chef inom omsorgsverksamheterna ser ut. En annan informant påpekar 

att när det kommer till nya satsningar och mål som ska implementeras i det dagliga 

arbetet kan det uppstå vissa svårigheter då verksamheterna har olika behov. Detta 

gör att cheferna behöver ett visst spelrum att anpassa satsningarna till den aktuella 

verksamheten.  

För att organisationen ska visa på engagemang för distansledarskapet så framgår 

ett antal strategier i forskningen av Ford et al. (2016). Forskarna hävdar att 

organisationer bland annat kan satsa på ledarskapet vad gäller rekrytering och 

utbildning. Detta för att signalera att medarbetarna blir prioriterade och därmed 

känner förtroende för organisationen, vilket resulterar i en effektivare grupp. Bland 

informanterna framkommer det olika syn på hur kommunen ser på ett ledarskap på 

distans. En av informanterna berättar att det framkommer nyttig information om hur 

en chef ska vara närvarande i sin kommunikation på distans. I denna fråga råder det 

dock delade åsikter då en annan informant förklarar att kommunen inte definierar 

vad ett närvarande ledarskap på distans innebär. Informanten menar vidare att 

kommunen framhåller att cheferna ska ha ett närvarande ledarskap men att detta är 

något som kan tolkas olika. Sammanfattningsvis finns det olika perspektiv på hur 

kommunen kommunicerar kring distansledarskap och därmed råder delade åsikter 

angående huruvida organisationen satsar på det.  

 

Självgående grupper  

Enligt författarna Morgeson et al. (2010) är ledarens uppgift att bland annat 

utmana gruppen att utvecklas, vara involverad i gruppens arbete och lösa problem 

som gruppen stöter på. Informanterna upplever att distansledarskapet är något som 

bidrar till arbetsgruppen och verksamhetens utveckling vid chefens frånvaro. När 
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chefen befinner sig på distans är det nödvändigt att hitta andra sätt för att utmana 

arbetsgruppen att utvecklas. I intervjuerna framkommer det att medarbetarna får ta 

ansvar över det dagliga arbetet och att detta blir ett sätt för att utveckla gruppen. Det 

är något som leder till att gruppen blir mer självständig.  

Något som alla informanter påpekar är att de vill uppmuntra personalen att ta 

egna initiativ. Det framkommer också att de hellre ser att arbetsgruppen löst 

någonting själva än att vara den som kommer med lösningen. Detta är något som 

kännetecknar ett transformativt ledarskap enligt Bass och Avolio (1990). Ett 

transformativt ledarskap är tänkt att stärka följarnas självförtroende och öka deras 

egen vilja att utvecklas. Detta stämmer in på hur informanterna förmedlar sitt 

ledarskap.  

Trots att arbetsgruppen agerar självständigt så berättar informanterna att det 

finns behov av att ha chefen på plats. Att chefen kan finnas på plats ibland möjliggörs 

av att arbetsgrupperna befinner sig inom ett mindre geografiskt område. Det skulle 

därför inte vara möjligt att endast kommunicera via teknik, vilket är ett kriterium för 

virtuella team. Virtuella team innebär att personer arbetar tillsammans trots att de 

inte befinner sig inom samma byggnad, land eller tidzon (Cissé & Wyrick, 2010). 

Kommunen är därmed fortfarande bunden till en geografisk plats när det kommer till 

rekrytering av chefer, vilket inte är behövligt vid användning av virtuella team.  

 

Hjälpmedel för tillgänglighet  

Informanterna lyfter vikten vid att vara anträffbara och tillgängliga för 

medarbetarna. När en kommunikationsväg är stängd mellan medarbetare och chef 

kan förtroendet påverkas. För att minska risken att detta ska ske kan chefen vara 

transparant med sitt arbete och öppen med vad de gör under dagar som de inte är 

anträffbara. En informant lyfter att medarbetarna också ska få veta vad deras chef 

gör under dagarna när de inte är anträffbara.  

Idag är tid och plats inte längre en viktig faktor i utförandet av arbetet (Collins, 

2005). Detta på grund av att information gjorts mer lättillgänglig med hjälp av 

digitala verktyg. Det innebär att det går att arbeta från vilken plats som helst, vilket är 

något som informanterna lyfter som en fördel i sitt distansledarskap. En informant 

nämner att det inte spelar någon roll vart chefen utför sitt arbete då det går att ta med 
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både dator och telefon. Ramage (2017) konstaterar i sin forskning att det blivit 

mindre behov av centrala arbetsplatser. Detta då den teknologiska utvecklingen 

medfört att flertalet människor idag är oberoende av bestämda arbetsplatser. Det 

stämmer in med vad som framgår i resultatet. 

För att möjligheten ska finnas för cheferna att byta arbetsplatser är det viktigt att 

internetuppkoppling finns tillgängligt. I kommunen finns det olika bild av hur 

internettillgängligheten ser ut på boendena. Detta på grund av att vissa verksamheter 

idag saknar internetuppkoppling. Det är något som försvårar för chefen att befinna 

sig ute i verksamheten men även komplicerar möjligheten att kommunicera med 

medarbetare. Majoriteten av informanterna är överens om att det går långsamt inom 

offentlig verksamhet när det kommer till utvecklingen av teknik. En informant 

påtalar risken vid att utvecklingen går långsamt då det som är aktuellt idag är ute 

imorgon. Kommunen behöver därför få ett skarpare fokus på en snabbare och 

effektivare utveckling. Ford et al. (2016) förklarar vikten av att organisationer satsar 

på tekniska lösningar som underlättar kommunikationen för att öka förtroendet 

bland medarbetarna. Då kommunen saknar internetuppkoppling på flera ställen kan 

det ge en indikation på att organisationen inte prioriterar utvecklingen av 

kommunikation och distansledarskap.  

I kommunen ligger istället fokus på att utveckla tekniska hjälpmedel mot brukare. 

Detta blir tydligt när cheferna lyfter att digitaliseringen i högre grad avser hjälpmedel 

till brukare istället för hjälpmedel för kommunikation. Det tyder på att cheferna idag 

är nöjda med den kommunikation som finns tillgänglig, vilket kan bero på att de har 

sina verksamheter inom ett mindre geografiskt område. Watson (2007) lyfter att en 

förutsättning för ett arbete på distans är att organisationen tillhandahåller rätt 

verktyg. I chefernas situation har de rätt verktyg för att utföra sitt ledarskap och är 

idag inte i behov av fler kommunikationsvägar.  

Även om informanterna lyfter att det inte finns behov av fler 

kommunikationsvägar ser de dock en brist i kunskapen hos medarbetarna kring 

användningen av digitala verktyg. En informant påpekar att när medarbetare saknar 

kunskap om teknik och exempelvis inte kan använda mail försvinner en viktig 

kommunikationsväg. Flertalet av informanterna påtalar att de har tillit till 

medarbetarnas kompetens men att det är medarbetarnas ansvar att signalera ifall 

kompetens saknas. Andréasson (2015) lyfter att det är nödvändigt att både chef och 
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medarbetare kan hantera ny teknik. Bland informanterna framgår det att detta inte 

stämmer överens med hur det ser ut inom alla verksamheter i kommunen.   

Den snabba teknikens utveckling sker allt mer mot en digitaliserad vardag, detta är 

något som Lilian (2014) lyfter i sin studie. En av informanterna problematiserar att i 

vardagen används tekniken flitigt men i arbetslivet upplevs det som något negativt. 

Detta för att medarbetare inte vill bli ersatta i sin yrkesroll av den nya 

digitaliseringen. Detta bekräftas i Schimdts (2014) forskning där han menar att i och 

med att samhället utvecklas och blir mer digitaliserat kommer arbetskraften att 

förändras på grund av den teknologiska utvecklingen. En informant ställer sig dock 

kritisk till detta och menar att det personliga kommer bära ett tag till då det är viktigt 

att vara rädd om de mjuka värdena.  En annan informant berättar att hen 

uppmuntrar sina medarbetare till att leta och testa nya digitala verktyg i arbetet med 

brukarna. Det går i linje med studien av Han et al. (2017) som betonar vikten vid att 

teknik i yrkeslivet leder till framgång när det gäller att lära sig och producera kreativa 

idéer i en virtuell miljö. 

  

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte att beskriva chefers upplevelse av ledarskap på distans var 

det mest aktuellt att använda sig av en kvalitativ forskningsansats. Detta gjordes 

genom att genomföra semistrukturerade intervjuer. En nackdel med intervju som 

metod är enligt Bell och Waters (2016) att de tar lång tid att utföra. De menar att i en 

kortare studie finns inte möjlighet att utföra mer än ett fåtal intervjuer. Detta är även 

ett av skälen till att studiens empiri är baserad på endast sju intervjuer. Ett annat skäl 

till att det utfördes just sju intervjuer var att inom det aktuella verksamhetsområdet 

endast fanns sju chefer. Att utöka studien till ett annat verksamhetsområde hade 

hamnat utanför tidsramen, vilket även hade kunnat påverka kvalitén på studien i en 

negativ riktning.  

Enligt Bell och Waters (2016) är intervjuer en subjektiv teknik och det finns stor 

risk för skevheter. Detta eftersom intervjuarna är människor och kan påverka 

informanterna utan att vara medveten om det. I denna studie har valet trots det fallit 

på att göra intervjuer på grund av dess flexibilitet. Intervjuer ger forskaren 

möjligheten att följa upp idéer samt gå in på motiv och känslor, vilket gör att det går 
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att fördjupa och utveckla svaren i intervjun (Bell & Waters, 2016). Detta är något som 

inte skulle vara möjligt i en enkät och i denna studie har därmed intervjuer varit en 

lämplig metod.  

Enligt Bell och Waters (2016) finns det en rad faktorer som kan påverka 

informanternas åsikter. Det var därför nödvändigt att få en förståelse för 

informanternas bakgrund och tidigare erfarenhet kring ledarskap. Tidigare 

erfarenhet i form av chefsledarskap på plats eller ett arbete på distans kunde påverka 

svaren som gavs. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är bristen på 

erfarenhet att utföra intervjuer. Det uppmärksammades i efterhand att fler 

följdfrågor hade varit aktuella att ställa under intervjuns gång. Detta är något som 

kunnat påverka hur detaljerat materialet i slutändan blev. Vissa följdfrågor mailades 

dock till den aktuella informanten i syfte att få ett mer utvecklat svar och därmed 

påverka kvalitén på studien i en positiv riktning.  

I ett större projekt är det eftersträvansvärt att använda flera 

datainsamlingsmetoder och genomföra triangulering (Bell och Waters, 2016). Detta i 

syfte att betrakta samma fenomen från flera olika synvinklar. Att genomföra 

triangulering är dock något som på grund av tidsaspekten inte varit möjligt att göra i 

denna studie. 

Validitet innebär att forskaren undersöker det som avsågs att undersöka (Bryman, 

2011). För att säkerställa detta har det varit av vikt att upprepade gånger återgå till 

studiens syfte och frågeställningar. Detta för att studien ska få en genomgående röd 

tråd. Dessa låg även som en guidning i analysen av datamaterialet för att säkerställa 

att intervjuerna gav svar på forskningsfrågan. I valet av metod för studien hade det 

inte gått att få svar på syftet genom att göra till exempel observationer. Detta 

eftersom det inte går att iaktta chefernas upplevelse, utan det är något som dessa 

behöver berätta om.   

Reliabiliteten för studien ökar med anledning av att två personer har deltagit i 

både datainsamlingen och analysarbetet (Bell & Waters, 2016). Det går därför att 

säkerställa att tolkningarna som gjorts är korrekta och inte färgade av förförståelse. 

Det har även genomförts respondentvalidering vilket innebar att svaren 

sammanfattades och återkopplades till informanterna. Detta för att ytterligare kunna 

säkerställa att det har gjorts korrekta tolkningar av svaren. 
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För att minska risken att ha en förutfattad mening har det varit viktigt att lyfta den 

förförståelse som båda parter hade i början av uppsatsskrivandet. Det fanns en risk 

för en viss förförståelse för ledarskapet i kommunen då en av personerna bakom 

denna uppsats tidigare jobbat inom organisationen. Detta uppvägdes dock av att den 

andra saknade insyn i organisationen och därmed kunde hjälpa till att hålla studien 

neutral.  

I den studerade kommunen har alla informanter suttit inom ett närliggande 

geografiskt område och arbetat inom samma typ av verksamhet. Det gör att 

generaliserbarheten är begränsad. Detta för att allt distansarbete kan ha olika 

förutsättningar och därmed te sig olika. I denna studie hade informanterna möjlighet 

att träffa sina arbetsgrupper med jämna mellanrum, vilket inte är möjligt inom allt 

distansledarskap.  

 

Förslag till framtida forskning 

Inom studiens område ledarskap på distans har fokus varit på chefernas 

upplevelse och erfarenhet. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur 

distansledarskap ter sig inom omsorgsverksamhet i offentlig sektor. När det kommer 

till att leda arbetsgrupper inom verksamheter som arbetar med människor i svåra 

situationer finns behov av att ta hänsyn till fler faktorer. Studien visar att det på 

grund av de mjuka värdena inte går att enbart kommunicera via teknik. Utvecklingen 

av digitala verktyg får därmed en mindre betydelse i denna form av distansledarskap.  

I denna studie har det även framkommit att cheferna upplever att arbetsgrupperna 

blir mer självständiga då chefen befinner sig på distans. Detta för att ansvaret över 

den dagliga verksamheten delegeras ut och ett större ansvars läggs på den befintliga 

arbetsgruppen. Cheferna kommenterar detta som något positivt då det bidrar till 

medarbetarnas utveckling. Studien har gjorts utifrån ett chefsperspektiv vilket 

innebär att medarbetarnas perspektiv kring detta inte framkommit i studien. Att 

därmed undersöka vilka upplevelser medarbetarna har av distansledarskap och dess 

positiva som negativa effekter av att inte ha chefen närvarande, hade varit två nya 

infallsvinklar till framtida forskning.  
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Bilaga 1 – Informantbrev 

 

Hej! 
 
 
Vi heter Malin och Sanna och är två studenter på Personalvetarprogrammet vid 
Umeå universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi undersöker ledarskap 
på distans. 
 
Idag blir det allt vanligare att chefer befinner sig på fysisk distans från sina 
medarbetare i syfte att organisationen ska bli mer effektiv och flexibel. Detta kan 
dock medföra att chefen behöver hitta andra vägar för att förmedla sitt ledarskap och 
skapa tillitsfulla relationer till medarbetare.  
 
Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur chefer inom offentlig 
verksamhet förmedlar och utför sitt ledarskap när de befinner sig fysiskt frånvarande 
från medarbetaren, samt hur de upplever möjligheter, utmaningar och 
utvecklingspotential i samband med ledarskap på distans.  
 
För att undersöka detta kommer vi att använda oss av intervjuer som metod och 
därmed prata med chefer som idag arbetar inom kommunen och utför sitt arbete på 
fysisk distans från sina medarbetare. Du som har blivit tillfrågad att vara med i 
studien är slumpmässigt utvald bland de som idag arbetar på detta sätt. 
Intervjutillfället kommer att pågå̊ max 1 timme. Intervjuerna är tänkta att 
genomföras under slutet på vecka 15 samt under vecka 16.  
      
Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen 
obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för 
oss som är undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet i form av en 
examensuppsats vid Umeå̊ Universitet eller i annan form av publicering kommer 
informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 
individer. 
      
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst kan 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  
 
Ytterligare upplysningar om studien samt frågor och funderingar kan lämnas till oss 
som genomför studien och vi nås på: 
saro0020@ad.umu.se  
mafr0244@ad.umu.se  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning & vi önskar att du 
meddelar oss om aktuellt datum och tid som passar dig! 
 
Vi önskar dig en fin dag! 
Sanna Ronge & Malin Fridholm 
 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

 

 

Inledning 

Presentera intervjuns upplägg 

Beskriv varför intervjun genomförs  

Förklara det etiska åtagande intervjun använder sig av  

Lämna samtyckesbevis  

 

Fråga kort om information kring: 

Namn, ålder, hur länge man arbetat inom området & vilken roll man har  

Hur ser organisationen du arbetar inom ut, vad är dess syfte & vad innebär din roll 

som chef (arbetsuppgifter)?  

 

Chefskap på distans 

Hur upplever du som chef distansarbetet? Möjligheter och utmaningar? 

Om vi använder begreppet ”distansledarskap”, vad betyder det för dig? (Vad är det 

viktigaste att tänka på?) 

Är det något du upplever att verksamheten kan förbättra eller organisera annorlunda 

för att utveckla distansledarskapet? 

Vad finns det för förutsättningar att leda på distans? 

Vilka förväntningar har du på distansarbete? – har det förändrat sen du började?  

 

Kommunikation 

Vilka förväntningar tror du medarbetarna har på dig som chef på distans? 



 

 

Hur ofta och på vilket sätt kommunicerar du med dina medarbetare? Aktuella 

verktyg? (Kan man utveckla kommunikationsmedlen?) 

När blir du som chef kontaktad av dina medarbetare? 

Finns det en specifik anledning till att dem hör av sig?  

Hur hanterar du eventuella problem/konflikter inom arbetsgruppen när du finns på 

distans?  

Hur bygger man ett bra team på distans? (Hur får man personalen att interagera 

mellan verksamheterna för att nå samma målbild/värdegrund) 

 

Stöd till medarbetare och stöd till chef  

Hur upplever du din relation till medarbetarna då du sitter på distans? 

Hur arbetar du för att kunna vara mer tillgänglig trots distans? 

Hur bygger du tillit och förtroende till dina medarbetare?  

Upplevs någon oro att missa viktigt kontaktnät med dina medarbetare?  

 

Handlingsutrymme 

Hur säkerställer du att personalen har den kompetens som behövs?  

Vad har du som chef på distans för förväntningar på dina medarbetare?  

Vilka möjligheter finns till att delta i planering och påverka/förändra för gruppen?  

Hur vet du att din information/aktuell information har nått fram till gruppen?  

Följer man upp den aktuella informationen?  

Har du några tips eller förslag på förbättring/utveckling av distansledarskapet?  

 

 

 

 


