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Tack! 
 

Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga som bidragit till att vi idag kan känna oss stolta 

och glada över att få presentera den här uppsatsen. Vi tackar Microsoft Sverige, i 

synnerhet vår handledare Stine Vogt Andersen och kontaktperson Andreas Wingren, som 

bidragit med tid och resurser för att möjliggöra uppsatsen. Vi tackar även vår handledare, 

Karl Johan Bonnedahl, för engagemang och värdefulla kommentarer under 

arbetsprocessen. Ett stort tack vill vi sist men inte minst rikta till våra familjer och 

närmaste vänner som funnits som stöd under terminen. 
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Sammanfattning 

Med hjälp av teknologiska lösningar ser vi att kontorsarbete idag blivit allt mer 

digitaliserat. Det här har påverkat möjligheten att utföra arbetsuppgifter oberoende av tid 

och rum. Mobiliseringen av arbetslivet innebär att arbetet blivit mer självständigt och att 

de förr naturligt fysiska interaktionerna på arbetsplatsen minskar. Studier visar även på 

utmaningar i ledarskapet hos organisationer som implementerat ett mobilt arbetssätt. För 

att lyckas övervinna de utmaningar som den mobila arbetssituationen skapar i arbetslivet, 

har innebörden av relationsorienterat ledarskap samt hur det påverkar resultatet för 

organisationen framhållits som väsentlig att studera. 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur relationsorienterade ledarbeteenden, som 

att stödja, hjälpa till och känna empati för medarbetaren, kan bidra till att uppnå 

människans behov av en känsla av samhörighet, personligt värde samt personlig 

utveckling i mobila arbetsliv. Målet är att studien ska bidra med kunskap om hur 

ledarskapet kan tillämpas för att tillfredsställa medarbetares behov samt för att främja 

trivsel, engagemang och produktivitet i arbetslivet. Med bakgrund av en teoretisk 

referensram ämnar studien fungera som underlag och ge råd samt vägledning åt ledare i 

företag som nu och i framtiden anammar ett mobilt arbetsliv som arbetsform. 

 

Studien har en deduktiv ansats och utfördes genom en kvalitativ fallstudie på Microsoft 

Sverige. Det empiriska materialet har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer 

med respondenter från företagets marknads- samt finansavdelning. Studiens slutsatser har 

dragits genom att tolka och analysera studiens teoretiska referensram gentemot det 

empiriska materialet. 

 

Slutsatserna visar att det mobila arbetssättet uppskattas, men att det nu blir ännu viktigare 

med uppstyrda fysiska interaktioner. Vi finner att ledare, genom att uppmuntra till sociala 

aktiviteter, visa uppskattning på såväl individ- som resultatnivå, visa stöd och ge 

återkoppling på utfört arbete samt skapa möjligheter för medarbetaren att utvecklas kan 

bidra till att uppnå medarbetares behov. 

 

Vi finner att medarbetare i mobila arbetsliv gärna klustrar sig på arbetsplatsen och sitter 

med samma människor på samma plats varje dag för att uppnå behovet av samhörighet. 

Studiens rekommendationer är att ledare samordnar återkommande sociala aktiviteter 

såväl inom närmaste arbetsgruppen som i organisationen i stort. För att uppnå behovet av 

personligt värde rekommenderar vi att ledare främst fokuserar på att ge beröm och 

feedback personligen snarare än via digitala kommunikationsverktyg. Vad gäller behovet 

av personlig utveckling rekommenderar vi kontinuerligt inbokade ”feedback-möten” för 

att gå igenom individens personliga mål och utvecklingsmöjligheter. 
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1. Introduktion 
Inledningskapitlet ämnar introducera läsaren till ämnet och den aktuella studien. I 

problembakgrunden redogörs för hur relationsorienterat ledarskap utövats historiskt 

samt jämförs med hur teknologiska arbetslösningar idag möjliggör kontorsarbete 

oberoende av tid och rum.  Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion som 

mynnar ut i en problemformulering och ett klargörande om syftet med studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Allt fler organisationer ratar idag stationära arbetsplatser till förmån för flexibla 

kontorslösningar där medarbetare i stor grad själva styr var och när de väljer att utföra sitt 

arbete. Denna utökade flexibilitet skapar en mobilitet i arbetslivet (Johns & Gratton, 

2013, s. 68). Med ett mobilt arbetsliv syftar vi till att i synnerhet kontorsarbete många 

gånger inte behöver vara bundet till en permanent fysisk arbetsplats. Teknologiska 

lösningar har medfört att vi har möjlighet att vara uppkopplade till internet dygnet runt, 

utföra arbetsuppgifter från valfri plats och utan problem genomföra konferenser och 

möten på distans. Att utnyttja den här tekniska utvecklingen i det dagliga arbetslivet och 

på så sätt sudda ut ramarna för hur, var och när arbete utförs är något som idag blir allt 

vanligare (Grundberg Wolodarski, 2013; Adolfsson, 2013). År 2015 beräknas att 1,3 

miljarder människor i världen kommer att arbeta helt eller delvis på detta sätt (Johns & 

Gratton, 2013, s. 68). Men vad ställer ett mer mobilt arbetsliv för ändrade krav på 

ledarskapet?  

 

Studier om det mobila arbetslivet visar på utmaningar för ledare. Medarbetare har 

beskrivit att de saknat att vara en del av ett större sammanhang samt stöd och 

karriärsutveckling (Johns & Gratton 2013, s. 68-70; DeRosa, 2009, s. 10; Zimmerman et 

al., 2008, s. 332). En studie utförd av Zimmerman et al. (2008) visar att mobila arbetsliv 

innebär mindre fysiska interaktioner när människor som arbetar med varandra inte längre 

behöver befinna sig på samma plats vid samma tillfälle. Han drar även slutsatsen att ett 

relationsorienterat ledarskap blir ännu viktigare i ett mobilt än i ett traditionellt arbetsliv 

(Zimmerman et al., 2008, s. 321-323). För att lyckas övervinna de utmaningar som den 

mobila arbetssituationen skapar i arbetslivet, har innebörden av relationsorienterat 

ledarskap samt hur det påverkar resultatet för organisationen framhållits som väsentlig att 

studera (Truckenbrodt, 2000, s. 234; Erskine, 2009, s. 12-13). 

 

Avolio och Kahai (2004, s. 97) beskriver utvecklingen av relationer som kärnan av 

ledarskap. Larsson & Vinberg (2010, s. 329) hävdar till och med att relationsorienterat 

ledarskap utgör basen i ledarskap och därför är viktig att behärska. Syftet med 

relationsorienterat ledarskap inom arbetslivet är att uppfylla medarbetares behov för att 

motivera till trivsel, engagemang och produktivitet i arbetslivet (Blake & Mouton, 1964). 

Som definition har vi i den här studien valt att utgå från ledarskapsforskaren Gary Yukls 

sammanställning av relationsorienterat ledarskap. Det är en övergripande definition, 

byggd på Yukls egen forskning samt andra etablerade studier (Yukl, 2013, s. 66), som vi 

anser täcker in områdets komplexitet på ett tydligt sätt. Sammanfattat lyder definitionen: 

 

Ett relationsorienterat ledarskap kännetecknas av beteenden som ämnar stödja, 

uppmuntra och känna empati för de anställda. En relationsorienterad ledare erkänner 

andras insatser, fungerar som rådgivare, hjälper till med konfliktlösning och är tydlig 

med sin kommunikation.  
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Att ha en relationsinriktad ledarstil är något som långt ifrån alltid varit aktuellt. Bartol et 

al. (2007, s. 15) beskriver att det under industrialiseringen, i början av 1900-talet, var 

ledarens roll att styra de anställda och maximera effektiviteten. Ledaren var den som satt 

inne med kunskap och synen på anställda var likt verktyg som bidrog till produktionen. 

När ett verktyg började bli rostigt kunde det enkelt bytas ut mot ett nytt utan övrig 

påverkan (Bartol et al., 2007, s. 15). Relationen mellan ledare och medarbetare fick 

däremot större uppmärksamhet på 60- och 70- talet då det presenterades ledarskapsteorier 

som utöver uppgiftsfokus även inkluderade relationsorienterade beteenden. Ledarens roll 

byggde fortfarande på att maximera effektiviteten, men nu även genom relationsorienterat 

ledarskap för att motivera, stödja och hjälpa de anställda att själva producera värde till 

organisationen (Herzberg, 1959; Hersey & Blanchard, 1969; Blake & Mouton, 1964; 

Burnes, 1978).  Relationsorienterat ledarskap visade sig bland annat inverka på trivsel, 

engagemang och produktivitet på arbetet (Graen & Cashman, 1975; Hersey & Blanchard, 

1969; Yukl, 2013, s. 291-292, 391; Northouse, 2013, s. 170; Blake & Mouton, 1964). 

 

En av de teorier som växte fram var Leader-member Exchange (LMX) som fokuserar på 

interaktionen och dynamiken mellan ledare och medarbetare samt indikerar hur viktig 

relationen är för slutresultatet (Graen & Cashman, 1975; Northouse, 2013, s. 161ff). 

Hersey och Blanchard (1969) presenterade dessutom teorin om situationsanpassat 

ledarskap. Teorin beskriver att ledarstilen bör anpassas med uppgift- respektive 

relationsfokus beroende på vad situationen kräver (Hersey & Blanchard, 1969). Även 

Burns lade en grund till hur vi idag ser på relationsorienterat ledarskap genom att 1978 

presentera sin empiriska studie om skillnaden mellan transformativt och transaktionellt 

ledarskap (Burns, 1978). Teorin utvecklades senare av Bass (1985).  Det transformativa 

ledarskapet innebär att motivera medarbetare till den grad att de själva vill utföra sina 

arbetsuppgifter. I en studie gjord på Western Electric Company i Chicago studerades 

faktorer som kan sammankopplas med relationsorienterat ledarskap, där resultatet visade 

att fysiska arbetsplatsfaktorer inte hade någon större påverkan på en ökad produktivitet. 

Istället riktades intresset mot de sociala relationerna på arbetsplatsen. Relationerna visade 

en större korrelation till högre produktivitet (Herzberg, 1959). 

 

Arbetslivet har däremot förändrats väsentligt sedan uppkomsten av LMX, 

situationsanpassat och transformativt ledarskap. Det ser inte heller längre ut som det 

gjorde på Western Electric Company i Chicago under 50-talet. Ramarna för arbetslivet 

har förändrats snabbt och en orsak till det anses vara teknologiska lösningar (Avolio & 

Kahai, 2003, s. 325). Under början av 80-talet lanserades exempelvis världens första 

laptop. Med ett pris på 8150 USD var den så dyr att dess marknad blev begränsad till 

USAs militär samt NASA som använde den under en rymdresa 1985 (Musil, 2012). Idag 

kan vi däremot se en desto större marknad för mobil kommunikation och teknik (SCB, 

2013). Teknologiska framsteg har medfört att dagens verklighet är en helt annan än den 

vi mötte på 60- 70- och 80- talet. Var vi än befinner oss i världen har vi möjlighet att 

koppla upp oss, hålla kontakt med familj och vänner och samtala i realtid.  

 

Den här mobiliteten åskådliggörs inte minst i arbetslivet. Duarte och Snyder (2006, s. 4) 

påpekar att anställda kan arbeta på distans, oavsett tid, genom att använda digitala 

arbetssätt som främjar kommunikation. Arbetsuppgifter som tidigare var beroende av ett 

kontor behöver inte längre vara bundna till att lösas på en stationär arbetsplats. 

Konferenser och möten kan ske på resande fot och arbetsuppgifter kan lösas hemma iförd 



3 
 

pyjamas. Kortfattat är det valbart vart kontorsarbete utförs samt när och hur anställda vill 

arbeta. 

 

Flera företag som ser ett behov av flexibilitet har nu börjat anamma ett mobilt arbetssätt. 

Det multinationella IT-företaget IBM jobbar till exempel sedan långt tillbaka med ett 

arbetssätt som innebär att de anställda inte har fasta arbetsplatser på kontoret. De arbetar 

till och med i vissa avseenden helt virtuellt i The Sims-liknande fantasivärldar, eller med 

andra ord, i en virtuell simulering av människorna och miljön från det verkliga arbetslivet. 

Där går det att interagera med kollegor från hela världen, vilket IBM kallar ”The Second 

Life” (SvD Näringsliv, 2010). Microsoft, det företag där studiens empiriska undersökning 

kommer utföras, har också implementerat ett mobilt arbetsliv vilket de kallar ”Det Nya 

Arbetslivet”. I Det Nya Arbetslivet är det valbart var arbetsuppgifterna ska utföras men 

det finns även ett fysiskt kontor där anställda har tillgång till exempelvis skrivbord, 

konferensrum, kopiatorer och kaffemaskin. Däremot finns det inga stationära platser på 

det fysiska kontoret, och det gäller för såväl sommarvikarien som för VD och resten av 

ledningen på Microsoft. Om medarbetarna väljer att befinna sig på kontoret, hemma, på 

bussen eller i en solstol på andra sidan jorden när de löser arbetsuppgifterna är upp till 

var och en av medarbetarna (Microsoft, 2012a). Prognoser visar dessutom att trenden med 

mobila arbetsplatser inte kommer att minska (Johns & Gratton, 2013, s. 68). Bland annat 

befinner sig en av Sveriges storbanker, Swedbank, i inledningsfasen för ett mobilt 

huvudkontor i Stockholm 2013 (Grundberg Wolodarski, 2013). 

 

Organisationer som implementerat ett mobilt arbetssätt har kunnat påvisa många fördelar 

med arbetssättet då medarbetarna generellt visat en högre trivsel och produktivitet 

(Erskine, 2009, s. 12). Samtidigt har frågan om ledarskap lyfts som en av utmaningarna. 

Trots det faktum att ett mobilt arbetsliv generellt sett är uppskattat har missnöje gällande 

ledarskapet visat sig i ett mobilt arbetsliv. Forskning visar att ledare som har mindre 

personlig kontakt och inte fysiskt befinner sig på kontoret ofta har fler missnöjda 

medarbetare än de ledare som jobbar stationärt på samma arbetsplats som medarbetaren 

(Golden & Fromen, 2011, s. 1468).  Även andra studier inom mobila arbetsliv konstaterar 

att ett mobilt arbete ställer ändrade krav på ledaren (Handy, 1995, s. 182-183; DeRosa, 

2010, s. 10). Kommunikationen, som i ett mobilt arbetsliv sker till stor del via e-mail och 

videokonferenser, ger som konsekvens att de naturliga personliga interaktionerna minskar 

(Lee-Kelly, 2002, s. 461). Teknologiska arbetslösningar i organisationer har också 

medfört en förändring från tidigare prioriteringar, krav, kommunikation och samarbeten 

för medarbetare samt ledare (Johns & Gratton, 2013, s. 68). Då teknologi har blivit en 

stor del i arbetet har vi kunnat se tendenser till att synen på ledarskap måste utvecklas för 

att passa in i kontexten av mobila arbetsliv. Förutsättningarna för ledarskap sätts på prov 

då medarbetares stationära arbetsplatser försvinner och ersätts av lokaler som inte längre 

är avsedda för att hela arbetsstyrkan är på plats samtidigt.  

 

Medarbetare som arbetar mobilt har påpekat att de saknar känslan av att vara involverad 

i ett större sammanhang samt stöd och karriärsutveckling (Zimmerman et al., 2008, s. 

332; Johns & Gratton, 2012, s. 68-70; DeRosa, 2009, s. 10). Johns och Gratton (2013, s. 

68-70) kommer även fram till att organisationer i sin tur saknar engagemang från 

medarbetarna samtidigt som de är i stort behov av mobilt arbete under ovanliga arbetstider 

på grund av globalisering. Engagemang i relation till att medarbetare saknar känslan att 

vara involverade i ett större sammanhang, stöd och karriärsutveckling är även något 

Maslows behovshierarki behandlar (1954). Maslow beskriver att alla människor har 

behov de strävar efter att uppnå. Behoven Maslow beskriver har visat sig utgöra grunden 
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till motivation hos människan och är användbara inom ledarskap och 

motivationssammanhang (Luthans & Doh, 2012, s. 425). De tre översta behoven i 

hierarkin är känsla av samhörighet, personligt värde samt personlig utveckling. Precis 

som Johns och Gratton (2013, s. 68-70) kommer fram till i sin studie utgör dessa behov 

viktiga motivationsfaktorer, men, möjligheten att uppnå dessa har visat sig mindre i 

mobila arbetsliv. Samtidigt visar forskning att mobila arbetsliv tenderar att vara mer 

uppgiftsorienterade än relationsorienterade i sin natur (Cornelius & Boos, 2003, s. 170; 

Thompson & Coovert, 2003, s. 147; Madlock, 2012, s. 16). 

 

Utifrån problembakgrunden finner vi att både relationsorienterat ledarskap och mobila 

arbetsliv visat sig framgångsrika för att uppnå trivsel, engagemang och produktivitet i 

arbetslivet. Relationsorienterat ledarskap bygger på att stödja, vara närvarande och visa 

empati för medarbetare, medan ett mobilt arbetsliv går mot ett mer uppgiftsorienterat och 

självständigt arbetssätt. Studier om det mobila arbetslivet visar även på utmaningar i 

ledarskapet (Johns & Gratton 2013, s. 68-70; DeRosa, 2009, s. 10; Zimmerman et al., 

2008, s. 332). Vi ser här ett dilemma och ringar in ett intressant ämnesområde. Vi finner 

att upplevelsen av hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att uppnå medarbetares 

behov av en känsla av samhörighet, personligt värde samt personlig utveckling i ett mobilt 

arbetsliv hittills inte är fullständigt utredd.  
 

1.2 Problemformulering 

Utifrån diskussionen i problembakgrunden har följande problemformulering utformats: 
 

Hur kan relationsorienterat ledarskap bidra till att uppfylla medarbetares behov av en 

känsla av samhörighet, personligt värde samt personlig utveckling i mobila arbetsliv? 

  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur relationsorienterat ledarskap kan bidra 

till att uppfylla medarbetares behov i kontexten av mobila arbetsliv. Målet är att studien 

ska bidra med kunskap om hur ledarskapet kan tillämpas för att tillfredsställa 

medarbetares behov samt för att främja trivsel, engagemang och produktivitet i 

arbetslivet. Med bakgrund av en teoretisk referensram ämnar studien fungera som 

underlag och ge råd samt vägledning åt ledare i företag som nu och i framtiden anammar 

ett mobilt arbetsliv som arbetsform. 
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1.4 Disposition 

 
Figur 1. Studiens disposition. 

  

Kap. 1

• I introduktionskapitlet argumenteras för studiens problemområde som sedan 
mynnar ut i en presentation av problemformulering och syfte. 

Kap. 2

• Kapitlet vetenskapliga utgångspunkter behandlar bakgrund till val av metod samt 
den kunskapssyn och litteratur studien utgår ifrån.

Kap. 3

• I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning inom 
problemområdet.

Kap. 4

• Den praktiska metoden argumenterar för val och tillvägagångssätt som berör den 
empiriska datainsamlingen.

Kap. 5

• I empirikapitlet presenteras en sammanställning av vad som framkommit under 
materialinsamlingen.

Kap. 6

• I analysen ställs den teoretiska referensramen mot vad som framkommit i den 
empiriska undersökningen.

Kap. 7
• I det sjunde kapitlet redogörs för studiens slutsatser.

Kap. 8

• Rekommendationskapitlet ämnar ge råd åt ledare i mobila arbetsliv samt förslag 
till vidare forskning.

Kap. 9

• I kapitlet sanningskriterier diskuteras och argumenteras för studiens tillförlitlighet 
och äkthet.

Kap. 10

• Uppsatsen avslutas med en referenslista med innefattar samtliga källor som 
använts i studien.
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Studiens andra kapitel avser att på ett pedagogiskt sätt informera läsaren om bakgrund 

till val av ämne, den förkunskap vi som författare besitter samt hur vi uppfattar och ser 

på verkligheten. Vidare kommer vi att förklara och motivera för det angreppssätt, teorival 

samt den forskningsstrategi och litteratursökning vi använt oss av. Det ska efter det här 

kapitlet vara tydligt för läsaren hur vi tänkt och varför. 

 

2.1 Val av ämne 

Studiens uppsatsämne arbetades fram under hösten 2012. Utgångspunkten för studien var 

att fokusera på området management, med motiveringen att vi bägge studerat ämnet på 

avancerad företagsekonomisk nivå. Att sedan lägga huvudfokus på ledarskapets betydelse 

föll sig naturligt då det är ett gemensamt intresse samt ett ämne vi finner som ständigt 

aktuellt och samtidigt föränderligt. Det vi finner särskilt intresseväckande är att det inom 

praktiskt ledarskap är svårt att enbart förhålla sig till regler och tydliga ramar, ofta handlar 

det mer om en dynamisk process mellan ledare och medarbetare. Vi ser en möjlighet i att 

genom studien skapa oss en djupare förståelse om ledarskap och hur det praktiskt utförs 

och används i arbetslivet. 

 

Efter att ha tagit del av både tidigare forskning och mer dagsaktuella teorier om ledarskap 

och organisationer fastnade vi för begreppet relationsorienterat ledarskap applicerat i en 

kontext av mobilitet i arbetslivet. Vi fann att mobilitet, inte minst inom arbetslivet, idag 

är ett mycket aktuellt ämne och ett arbetssätt som fler och fler företag och organisationer 

börjar anamma (Johns & Gratton, 2013, s. 68). Vi såg däremot en utmaning i att mobila 

arbetsliv genererar en stor valfrihet i vart och när medarbetaren kan arbeta. Samtidigt som 

vi såg flera positiva saker med större frihet medför det att ledaren har mindre insyn i 

medarbetares arbetsliv då spontana möten på arbetsplatsen inte sker på samma sätt. Vi 

diskuterade att det här bör innebära en förändring i ledarens roll. Det blir svårare för 

ledaren att ha en uppfattning om medarbetares behov av exempelvis hjälp och stöd i 

arbetsprocessen. Samtidigt kräver ett mobilt arbetsliv att medarbetaren inte behöver 

kontinuerligt mycket hjälp och stöd från ledaren. Vi undersökte vad befintlig forskning 

tillför det här dilemmat, men fann endast ett begränsat antal studier som berör 

relationsorienterat ledarskap i en kontext av mobila arbetsliv. 

  

Vi såg en möjlighet till att kombinera vårt intresse för ledarskap med att lära oss mer samt 

ge kunskapsbidrag till dagens forskning kring relationsorienterat ledarskap. Vi upptäckte 

enligt resonemanget ovan en lucka i dagens forskning vilket vi ansåg att en kvalitativ 

studie i mobil miljö skulle kunna fylla.  

 

2.2 Förförståelse 

Genom att redogöra för vår förförståelse inom ämnet avser vi visa på både 

kunskapsbakgrund och medvetenhet, detta eftersom våra tidigare erfarenheter och 

föreställningar kan påverka forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 42-44). 

Magne-Holme & Krohn Solvang (1997, s. 151-152) hävdar att det vetenskapliga arbetet 

alltid präglas av de värderingar forskaren utgår ifrån. Vi är också medvetna om att såväl 

vår sociala bakgrund, utbildning som praktiska erfarenhet gör att vi har skaffat oss 

kunskaper och förföreställningar som vi tar med oss in i studien (Johansson Lindfors, 

1993, s. 25-26). De har dels medverkat till inriktningen av val av ämne eftersom vi ser 

ledarskap som något intressant och som vi besitter kunskap inom. Däremot är vi medvetna 
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om att vår förförståelse kan utgöra en risk i och med att vår studie till stor del handlar om 

tolkning och analys. Det är ofrånkomligt att studien inte präglas av vår förförståelse 

eftersom det blir vår tolkning av respondenternas svar som analyseras. För att minimera 

potentiella risker väljer vi att här nedan redogöra för våra erfarenheter och uppfattningar. 

Genom att redogöra för förförståelsen finns det också möjlighet för oss så väl som läsaren 

att kritiskt granska eventuell subjektivitet i studien som kan påverka ett trovärdigt slutligt 

resultat (Ejvegård, 2003, s. 19-20).  

 

Redogörelsen av våra erfarenheter och uppfattningar kommer att beskrivas i två steg, 

förstahandsförståelse respektive andrahandsförståelse. Syftet är därigenom att tydliggöra 

hur förförståelsen har uppkommit och vilken inverkan den kan ha på studien. Gummesson 

(2000, s. 67) förklarar att förstahandsförståelse skapas genom individens självupplevda 

erfarenheter. Han beskriver vidare att andrahandsinformation, som exempelvis kunskap 

erhållen från litteratur och föreläsningar, skapar vad som kallas för andrahandsförståelse. 

 

2.2.1 Förstahandsförståelse 

Vår förstahandsförståelse inom ämnet relationsorienterat ledarskap har skapats utifrån 

egna erfarenheter från arbetsplatser inom vård och omsorg samt bank och handel, där vi 

bägge har upplevelser från ledare som varit mer eller mindre relationsorienterade. 

Jennifer har även erfarenhet från praktiskt ledarskapsutövande som föreläsare i 

ledarutbildningar och via rollen som tränare och instruktör inom idrotterna fotboll samt 

längdskidåkning.  

 

Genom vår förstahandsförståelse har vi skapat oss en uppfattning om relationsorienterat 

ledarskap. Vår uppfattning är alltså skapad dels utifrån ett medarbetarperspektiv när vi 

själva varit mottagare för ledarskap. Den är även skapad utifrån ett ledarperspektiv genom 

att Jennifer själv arbetat som idrottsledare och därigenom praktiskt utövat ledarskap. 

Uppfattningen har varit att relationsorienterat ledarskap oftast har positiv effekt. Negativ 

effekt har visat sig vid för höga doser av relationsorienterat ledarskap i jämförelse med 

medarbetarens förmåga. Exempelvis har vi sett att när medarbetaren ges för mycket stöd 

och hjälp hämmas den personliga utvecklingen. 

 

Kontexten av ett mobilt arbetsliv har ingen av oss någon direkt erfarenhet ifrån. Däremot 

anser vi att i egenskap av studenter ha kommit i kontakt med en mobilitet som på många 

sätt kan liknas med den som beskrivs i arbetslivet. Flertalet av de kurser vi läst har inte 

krävt närvaro frånsett vid examinationstillfällen, vilket innebär att det varit upp till oss 

själva som studenter att ta eget ansvar för att studierna utförts. Användandet av 

teknologiska kommunikationsverktyg är även det stort. Såväl som chatt, mail och sociala 

kommunikationsplattformar används för att i studiesyfte finna information och komma i 

kontakt med lärare och andra studenter. 

 

Relationsorienterat ledarskap i direkt kombination med ett mobilt arbetsliv är däremot 

inte något vi själva har upplevt. Förstahandsförståelsen blir därför begränsad till vår 

förförståelse inom relationsorienterat ledarskap och mobilitet som erfarenhet från 

studentlivet. 

 

2.2.2 Andrahandsförståelse 

Vår andrahandsförståelse grundar sig främst i den 4-åriga Civilekonomutbildning med 

inriktning Service Management vi bägge är i slutskedet av. Utbildningen har format vår 
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kunskap inom det ämne som berörs i den här studien. Vi anser att kurserna inom 

företagsekonomi är de ämnen som haft störst betydelse för vår andrahandsförståelse då 

organisation, ledarskap samt beteendevetenskap analyserats. Vår mest fördjupade 

andrahandsförståelse har däremot erhållits från företagsekonomiska kurser på avancerad 

nivå inom området Management. Där diskuterades och analyserades ledarskap i samband 

med globalisering. Globalisering har kopplats till en av de största anledningarna till varför 

företag implementerar ett mobilt arbetsliv (Johns & Gratton, 2013, s. 68; DeRosa, 2009, 

s. 9). Därför ser vi det som en stor bidragande faktor till vår andrahandsförståelse. 

 

Den kunskap vi innehar inom relationsorienterat ledarskap som andrahandsförståelse är 

relativt ytlig, även om vi kommit i kontakt med begreppet under ett flertal kurser. Vi anser 

oss under utbildningen ha skapat en bra teoretisk förståelse till ledarskap och dess 

hörnstenar vilket vi kommer att använda som grund för att nu fördjupa oss inom det 

relationsorienterade ledarskapet. 

 

2.3 Kunskapssyn 

För att undersöka hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att uppfylla medarbetares 

behov i mobila arbetsliv behöver vi förstå vad som ligger till grund för att behoven 

uppfylls och vad det i sin tur innebär i relation till ledarskapet. Det här betyder att vi 

behöver utgå från en tolkande kunskapssyn. Att utföra tolkande och förstående forskning 

innebär att anta ett hermeneutiskt synsätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 46; Johansson, 

2011, s. 96; Bryman & Bell, 2005, s. 29). En hermeneutiker ser till helheten i 

forskningsproblemet vilket exempelvis kan jämföras med positivisten som istället 

studerar problemet bit för bit (Patel & Davidsson, 2011, s. 28-30). Vi argumenterar för 

att det är viktigt att ta helheten i medarbetares arbetsliv i beaktning i vår studie. Det är 

bland annat viktigt att vi kan tolka empirin utifrån den kontext som respondenten 

beskriver i svaret. Kontexten vi tar i beaktning kan till exempel vara respondentens 

arbetssituation. Utifrån en beskrivning av arbetssituationen samlar vi information för 

faktorer som påverkar vad relationsorienterat ledarskap kan bidra med i mobila arbetsliv. 

Till exempel ser vi att arbetets karaktär, så som grad av samarbeten, kan bidra till att 

behovet av samhörighet uppfylls på andra sätt än via ledaren. Det handlar alltså om att 

verkligheten i studien bör tolkas utifrån de sociala förutsättningarna respondenten utgår 

ifrån (Bryman, 2011, s. 32) när denne besvarar våra frågor. Den sociala verkligheten anser 

vi därför är av stor betydelse för ett realistiskt resultat i studien, vilken även påverkade 

valet av en hermeneutisk kunskapssyn. Med kontext och social verklighet syftar vi i den 

här studien på allt som berör medarbetarnas arbetssituation. Vi tar inte i studien hänsyn 

till kringliggande faktorer såsom familje- och boendeförhållanden. Vi undersöker inte 

heller om behoven kan tillfredsställas på andra sätt än genom relationsorienterat 

ledarskap, utan vi ämnar titta på hur ett relationsorienterat ledarskap kan bidra till att de 

uppfylls. 

 

Att vi tar den sociala verkligheten i beaktning innebär även att vi intar en 

konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt. Konstruktionism innebär att sociala företeelser 

dels skapas via sociala samspel men också att de befinner sig under ständig förändring 

(Bryman & Bell, 2005 s. 33-34). Verkligheten vi kommer att studera är inte konstant i 

och med att situationen för respondenterna kan förändras. Erfarenheten av att jobba 

mobilt kan komma att ändras med tiden och likaså kan teknologin som ligger till grund 

för mobiliteten förändras. Resultatet bygger på respondenternas egna uppfattningar vilka 

kan konstrueras och rekonstrueras kontinuerligt. Det här innebär att resultatet vi kommer 
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att presentera inte bör ses som en slutgiltig sanning, utan snarare som en analys och 

tolkning av verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 34).  

 

2.4 Angreppssätt 

Studien kommer empiriskt att undersöka relationsorienterat ledarskap i en kontext av 

mobila arbetsliv. Därefter kommer empirisk data analyseras med hjälp av en teoretisk 

referensram. Utifrån empirin och den teoretiska referensramen kommer vi därefter tolka 

och dra slutsatser som syftar till att besvara vår problemformulering och uppfylla studiens 

syfte. Ett vetenskapligt angreppssätt som utgår från teorier och genom empiri skapar en 

teori som ska avbilda verkligheten kallas även för en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 

2005, s. 23; Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

 

I valet av angreppssätt analyserades fördelarna och nackdelarna med deduktion. 

Fördelarna karaktäriseras bland annat av att den teoretiska referensramen motverkar 

påverkan av subjektiva tolkningar under studien (Patel & Davidson, 2011, s. 23) och att 

arbetssättet låter forskaren systematiskt testa i vilken utsträckning en viss teori håller och 

bygga upp empiriskt stöd för teorin (Fejes & Thornberg, 2009, s. 24). Genom deduktion 

kan vi testa våra resultat gentemot ett större antal teorier och på så sätt motverka 

vinklingar som det kan utgöra att testa endast en teori. Risker med deduktion är att 

forskaren blir relativt styrd till referensramen och mindre känslig för empirin eftersom 

fokus ligger på att ”bevisa” befintliga teorier (Fejes & Thornberg, 2009, s. 24; Patel & 

Davidson, 2011, s. 23). Med en teoretisk referensram som bygger på många olika 

referenser anser vi att risken med en deduktiv ansats minimeras och att studiens resultat 

kan anses vara tillförlitligt. 

 

2.5 Forskningsstrategi 

Eftersom vi ser kontexten som väldigt viktig för att fånga respondenternas uppfattning av 

hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att medarbetares behov uppfylls 

argumenterar vi för att en kvalitativ metod utgör den bästa forskningsstrategin. Vi är 

intresserade av att veta sammanhanget vilket innebär att vi behöver utgå från den situation 

som skapar respondenternas uppfattningar. Det betyder att vi behöver tolka utifrån den 

verklighet som respondenterna möter, vilket exempelvis kan formas genom normer eller 

värderingar hos respondenterna (Ahrne & Svensson, 2011, s. 14). Precis som vi 

argumenterat för tidigare ser vi även att bakgrunden hos respondenterna påverkar deras 

syn på verkligheten. För att inte bortse från kontexten eller den verklighet som 

respondenten svarar utifrån anser vi det som viktigt att använda en kvalitativ 

forskningsstrategi. En kvalitativ metod lägger nämligen tyngden på ord istället för 

kvantifiering av insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2005, s. 297-299). Genom 

att kvalitativt studera relationsorienterat ledarskap i ett mobilt arbetsliv kan vi fokusera 

på essensen och meningen i respondenternas svar. Vi ges därigenom möjlighet att 

analysera upplevelsen utifrån situationen som respondenterna nämner i samband med att 

de besvarar frågorna. 

 

En betydande skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa studier är att det i den 

kvalitativa undersökningsprocessen finns möjlighet att göra löpande analyser (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 121). Att använda löpande analyser innebär att vi under 

datainsamlingens gång kan granska det material vi får in och göra nödvändiga justeringar. 

Det kan exempelvis vara att utveckla en intervjufråga ifall respondenterna inte förstår 

eller ger ett väldigt kort svar. Vi ser det som en fördel att genom löpande analyser kunna 
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förhindra att misstag upptäcks i efterhand och på så sätt säkerhetsställa att de data vi får 

in når ett så rättvisande resultat som möjligt. 

 

En kvalitativ undersökningsmetod kan utföras på olika sätt (Patel & Davidsson, 2011, s. 

119-120). Vi är även medvetna om att kvalitativa studier karaktäriseras av en stor 

variation, vilket kan göra det svårt att finna tydliga regler och kriterier för att försäkra sig 

om en god kvalitet. Eftersom att varje studie därmed blir mer eller mindre unik är det 

viktigt att detaljerat redogöra för forskningsprocessen så att läsaren själv kan bilda sig en 

uppfattning om studiens trovärdighet och resultat (Patel & Davidsson, 2011, s. 105-106). 

För att en kvalitativ forskningsmetod ska anses vara trovärdig bör den vara transparent i 

sin utformning. Bra forskning bygger på att studien ska kunna analyseras och diskuteras 

i efterhand (Ahrne & Svensson, 2011, s. 26-27). För att det ska vara möjligt krävs en 

transparent forskningsprocess där vi som författare avslöjar resonemanget bakom våra 

val. Därför ämnar vi ha en öppen process där vi aktivt motiverar val av metod, teorier och 

tolkningar. Genom att genomgående motivera val och tolkningar tydliggörs även studiens 

överförbarhet. Överförbarheten bör diskuteras för att resultaten i studien ska kunna 

översättas korrekt till andra miljöer (Bryman & Bell, 2005, s. 306-307; Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 28-29). Därför kommer vi i kapitel fyra redogöra mer noggrant för i 

vilken kontext studiens resultat kan överföras och anses vara representativ. Vi kommer 

till exempel inte i slutsatsen kunna hävda att vår undersökning är generaliserbar i alla 

mobila kontexter. Tanken är snarare att vår undersökning ska fungera som ett verktyg och 

hjälp när företag i framtiden överväger ett mobilt arbetsliv istället för stationära 

kontorsarbetsplatser. 

 

2.6 Perspektiv 

Genom att klargöra för studiens perspektiv ämnar vi göra det tydligt för läsaren från 

vilken synvinkel problemområdet studerats (Ahrne & Svensson, 2011, s. 188). För att 

kunna uppnå syftet kommer studien utgå från ett ledarperspektiv. Syftet med studien är 

att ge vägledning och rekommendationer åt ledare som arbetar i organisationer som 

tillämpar ett mobilt arbetsliv. Eftersom det är ledaren som bär ansvaret för att visa 

relationsorienterade ledarbeteenden anser vi att studien fyller störst funktion om 

slutsatserna är direkt riktade mot ledaren. Däremot är rekommendationerna underbyggda 

av upplevelser från synvinkeln av medarbetare. Eftersom det är medarbetarens behov som 

ledaren ska bejaka och tillfredsställa används medarbetare som respondenter i 

undersökningen. 

 

2.7 Val av teorier 

För att kunna analysera hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att medarbetares 

behov av samhörighet, känsla av personligt värde samt personlig utveckling uppfylls i 

mobila arbetsliv har vi utgått från teorier ur ett ledarperspektiv. För att definiera 

relationsorienterat ledarskap har vi dels utgått från ett flertal forskares benämningar, vars 

teorier vi även sedan berört mer grundligt i teorikapitlet, men framför allt från en 

sammanställning av ledarskapsforskning utvecklad av Yukl (2013). Yukl återfinns 

mycket i vår teoretiska referensram eftersom han är en erkänt stor forskare inom 

ledarskapsområdet.  

 

I problembakgrunden återfinns en kort beskrivning av uppkomsten av relationsorienterat 

ledarskap, för att sedan ha huvudfokus på att påbörja ett resonemang om behovet och de 

utmaningar ledare möter i mobila arbetsliv. Dessa teorier påbyggs och utvecklas sedan 



11 
 

grundligare i teorikapitlet. Eftersom kontexten utgör en viktig del i vår 

problemformulering anser vi att teorierna hela tiden bör kopplas till hur de kan appliceras 

i mobila arbetsliv. Därför redogör vi för betydelsen av mobila arbetsliv i ett tidigt skede 

av teorikapitlet. Relaterat till mobila arbetsliv görs också en fördjupning kring vilka 

utmaningar ledaren möter gällande hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att 

uppfylla medarbetares behov.  

 

Resonemangen i problembakgrunden samt teoretiska utgångspunkter bygger vi mestadels 

på vetenskapliga artiklar från 2000-talet och framåt. Varför vi väljer att till viss del bortse 

från äldre artiklar är för att vi ser att teknologin har utvecklats i mycket snabb takt. Idag 

finner vi till exempel att 96 procent av medarbetare på företag i Sverige med mer än 10 

anställda har tillgång till internet och att 97 procent har tillgång till dator, vilket inte alltid 

varit en självklarhet (SCB, 2013, s. 219-220). Vi vill därför inte riskera att tidigare studier 

inte stämmer överens med hur det ser ut i dagens arbetsliv. De gånger äldre källor ändå 

har använts, har de kritiskt granskats och ansetts tillföra något till studien som inte är 

direkt beroende av till exempel teknologiska lösningar. Ett exempel är Kurland & Bailey 

(1999, s. 54) som säger att mobila arbetsliv leder till ökad produktivitet, 

kostnadseffektivitet och större valfrihet mellan privatliv och fritid. Där har vi noga 

granskat tillvägagångssättet i studien, och diskuterat kring studiens aktualitet även 14 år 

senare. Vi anser att deras resonemang på flera sätt kan appliceras även på dagens samhälle 

och har därför valt att ta in den i studien. 

 

I teorikapitlet berörs även de mänskliga behov som Maslows behovshierarki (1954) 

beskriver som väsentliga för motivation. Maslows behovshierarki är en etablerad och 

välciterad teori som används än idag i ledarskapssammanhang för att förstå hur 

människans behov påverkar motivationen och inställningen till arbetet. Däremot 

grundades den för flera decennier sedan. För att behålla aktualiteten av teorin har vi 

dessutom varit noga med att relatera och komplettera med ny forskning, från 2000-talet 

och framåt.  

 

Förutom aktuell forskning kring mobila arbetsliv och framtida utmaningar, anser vi det 

nödvändigt att även inkludera äldre väletablerade ledarskapsteorier och applicera dem i 

kontexten av mobila arbetsliv. Dagens ledarskapsteorier är ofta vidareutvecklingar eller 

tolkningar av äldre teorier, varför vi anser det som nödvändigt att hänvisa till 

förstahandskällan. De teorier vi valt är situationsanpassat ledarskap, LMX och 

transformativt ledarskap. Anledningen till varför vi valde flera olika ledarskapsteorier 

inom relationsorienterat ledarskap är för att inte begränsa synen av relationsorienterat 

ledarskap till endast en enskild teori. Med det här syftar vi till att inte begränsa den 

teoretiska referensramen till att endast beskriva en synvinkel av det område vi kommer 

studera. 

 

Många av ledarskapsteorierna grundades dock under 50-, 60-, och 70-talet. Teknologin 

som möjliggör ett mobilt arbetsliv var under den här tiden inte uppfunnen. Därför har vi 

även valt teorier som vidareutvecklar grundteorierna vilka applicerarar grundteorierna i 

ett mobilt arbetsliv. 
 

2.8 Litteratursökning 

Studiens teoretiska referensram har i huvudsak utformats av vetenskapliga artiklar. För 

att hitta aktuella artiklar har vi främst använt databasen Business Source Premier och 

sökord som bland annat management, leadership, virtual workplace, workplace at 
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distance, relational leadership, human needs, transformational, telecommuting, 

situational leadership och LMX. En omedelbar selektering av artiklarnas relevans har 

gjorts vid varje litteratursökning med hänsyn till hur väl artikeln överensstämmer med 

vår studies syfte och problemformulering. Vi har även använt referenslistan i aktuella 

artiklar för att finna primärkällor samt ytterligare artiklar som berört relationsorienterat 

ledarskap i ett mobilt arbetsliv. I ett par fall har vi även använt litteratur i bokform, och 

då framför allt kurslitteratur vi tidigare har använt och anser som trovärdiga källor.  

 

Grunden till referensramen bygger främst på erkända, välciterade och refererade teorier 

som kan härledas till ämnet relationsorienterat ledarskap. Vi har även valt ytterligare 

teorier som beskriver relationsorienterat ledarskap men i kontexten av mobila arbetsliv. 
 

2.9 Källkritik 

Vid val av vetenskapliga artiklar har vi utgått från att de ska vara märkta med “Peer 

reviewed”. Det innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade innan publicering vilket 

säkerställer källans tillförlitlighet. Ibland har vi dock frångått märkningen då vi ansett att 

källan ändå är relevant och en tillgång i studien, exempelvis för att stödja eller utveckla 

ett resonemang som någon annan forskare fört. För att säkerhetsställa att teorierna är 

relevanta samt kompensera eventuell brist av officiell vetenskaplig granskning har vi 

själva kritiskt granskat samtliga källor och ställt oss frågor hämtade ur Patel & Davidsons 

“Forskningsmetodikens grunder” (2011, s. 68-69): 

 

- När tillkom dokumenten? Statistik hämtad från 60-talet ger förmodligen inte ett relevant 

bidrag till den undersökning vi genomför idag eftersom mobila arbetsliv inte existerade 

då. Vi har dock inte satt ett datum på hur långt tillbaka i tiden vi anser en källa som 

trovärdig med argumentet att många välkända ledarskapsteorier som används än idag 

grundades under 1960-talet. Däremot har vi varit noga med att titta på vidareutvecklingar 

av grundkällorna, för att kunna bilda oss en uppfattning om teoriernas aktualitet. 

 

- Var och under vilka omständigheter tillkom dokumenten? Finns det kulturskillnader 

eller andra omständigheter som bör tas i beaktning? Hur utfördes studien, är metoden 

tillräckligt omfattande för att kunna dra de slutsatser som påstås? Vi har utgått från att de 

teorier vi använder ska i möjligaste mån gå att applicera i den kontext av mobilt arbetsliv 

som råder i Sverige där vi utfört vår undersökning. Studier om mobilt arbete i 

utvecklingsländer eller med stora kulturella skillnader, har vi därför sållat bort under 

litteratursökningen. En stor del av våra teorier härstammar från USA. Vi är medvetna om 

att det finns vissa kulturskillnader mellan Sverige och USA, bland annat kan svenskar 

uppfattas som mer reserverade än amerikaner. Vi är medvetna om att det kan utgöra en 

risk, däremot har fördelarna övervägt då vi finner att USA ligger långt fram i 

forskningssammanhang samt i teknologisk användning. Vi ser även att de 

arbetsförhållanden som råder i USA stämmer bra överens med Sverige. 

 

- Varför uppkom dokumentet, och vem är upphovsmannen? Att analysera syftet med 

studien är något vi finner som viktigt. Vi vill inte riskera att använda källor där resultat 

eller slutsats är vinklade (Ejvegård, 2003, s. 19-20). Framför allt när det gäller 

vetenskapliga artiklar är det lätt att vid första anblick tro att de är väl bearbetade och äkta. 

Förfalskningar är dock vanligare än man tror (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223). 

Genom att kritiskt granska dokumenten och vid tveksamma fall även kolla 

upphovsmannens övriga engagemang eller skrivelser undviker vi till möjligaste mån ett 

vinklat resultat. 
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Vi har även valt att i den teoretiska referensramen undvika citat för att inte riskera 

misstolkningar som kan uppstå när citat tas ur sitt sammanhang. Eftersom mobila 

arbetsliv är ett relativt nytt begrepp har vårt övergripande mål varit att alltid reflektera 

över källans tidsaktualitet. Val av metod är underbyggt från ett diversifierat urval av 

metodböcker eftersom vi inte ville begränsa vårt kritiska resonemang till endast ett fåtal 

källor. 
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3. Teoretisk referensram 
Under den teoretiska referensramen redogörs för tidigare forskning kring studiens 

huvudområde. Kapitlet inleds med en definiering av relationsorienterat ledarskap och 

mobilt arbetsliv för att sedan påbyggas med aktuell forskning inom området. Därefter 

kommer väletablerade ledarskapsteorier inom relationsorienterat ledarskap att förklaras 

och sedan appliceras och analyseras i kontexten av ett mobilt arbetsliv. Syftet med den 

teoretiska referensramen är att den ska ligga som grund för att sedan analysera den 

empiriska undersökningen som följer i nästa kapitel. 

 

3.1 Relationsorienterat ledarskap  

I och med att relationsorienterat ledarskap är ett centralt begrepp i studien anser vi att en 

utveckling av den definition vi skapat i problembakgrunden är väsentlig för fortsatt 

förståelse. Relationsorienterat ledarskap är däremot inte en enskild teori utan existerar 

som en dimension i ett flertal ledarskapsteorier. Att relationsorienterat ledarskap är 

närvarande i flera teorier gör dock att det finns många definitioner. Definitionerna är 

däremot av likartad karaktär. Hersey et al. (2012, s. 173) hävdar till exempel att 

relationsorienterat ledarskap handlar om att ledaren engagerar sig i beteenden där två- 

eller multivägskommunikation används. Exempel på sådana beteenden är att ledaren visar 

stöd, lyssnar och hjälper till. Även Yukl (2013, s. 66) sammanfattar relationsorienterat 

ledarskap liknande Hersey et al. till beteenden som ämnar stödja, uppmuntra och känna 

empati för de anställda. En relationsorienterad ledare erkänner andras insatser, fungerar 

som rådgivare, hjälper till med konfliktlösning och är tydlig med sin kommunikation. Ett 

relationsorienterat ledarskap syftar till att fylla medarbetares behov för välmående för att 

motivera till trivsel, engagemang och produktivitet i arbetslivet (Blake & Mouton, 1964).  

 

3.2 Mobilt arbetsliv  

Begreppet mobilt arbetsliv benämns ofta under olika namn vilket kan göra det förvirrande 

att förstå innebörden av begreppet. Några av de vanligast förekommande namnen utöver 

”mobilt arbetsliv” är distansarbete, virtuellt arbete och telekommunikation, vilka alla 

definieras mer eller mindre likadant. Det handlar om ett arbetssätt där anställda ges 

möjlighet att arbeta hemifrån eller från en annan valfri plats och kommunicerar med 

ledare och medarbetare via datorer samt övrig kommunikationsteknologi (Gibson et al., 

2002, s. 76).  

 

I en studie av DeRosa (2009, s. 9-11) undersökte vad som gör ledarskap framgångsrikt i 

mobila arbetsliv. Resultaten var att ledare i mobila arbetsteam klarar av att balansera 

uppgiftsorienteringen med att utveckla en personlig relation till medarbetaren. Enbart 

relationsorienterat ledarskap i kontexten av mobilt arbetsliv finns det däremot begränsad 

forskning om.  Forskning stödjer dock att det är viktigt att ledarskapet bidrar till att 

uppfylla medarbetarnas behov (Hetland et al., 2011, s. 509). Purvanova och Bono (2009, 

s. 352) hävdar att det förmodligen är ännu viktigare i ett mobilt arbetsliv än i kontexten 

av stationära arbetsplatser.  

 

Anledningen till att många företag övergår från stationära arbetsplatser och istället 

implementerar ett mobilt arbetssätt är för det ökade behovet av att fortsättningsvis kunna 

vara konkurrenskraftiga i och med globalisering och vår ständigt föränderliga värld 

(DeRosa, 2009, s. 9; Johns & Gratton, 2013, s. 68). Frilansande medarbetare blir allt 

vanligare vilket medför fördelar i form av kunskap från anställda över regionala gränser 
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samt lägre kostnader via mindre fysisk infrastruktur (Johns & Gratton, 2013, s. 68). 

Fördelar med mobila arbetsliv är även att de oftast är mer produktiva, kostnadseffektiva 

och ger anställda en större valfrihet i balansgången mellan arbete och fritid (Kurland & 

Bailey, 1999, s. 54).  

 

Att inte längre arbeta på en stationär arbetsplats medför dock även nackdelar vad gäller 

medarbetares behov. Medarbetare som jobbar hemifrån har påpekat att de saknar känslan 

av att vara involverad i ett större sammanhang samt att få stöd och karriärsutveckling 

(Zimmerman et al., 2008, s. 332; Johns & Gratton, 2012, s. 68-70; DeRosa, 2009, s. 10) 

 

3.3 Medarbetares behov  

Medarbetares behov av att känna samhörighet samt att få stöd och karriärsutveckling 

återspeglas bland annat i de tre översta stegen i Maslows behovshierarki (1954). Maslows 

behovshierarki beskriver människans behov, vilka i sin tur står till grund för människans 

motivation. Maslow menar att behoven måste uppfyllas i kronologisk ordning, men 

senare studier pekar på att de även kan uppfyllas procentuellt (Singh-Sengupta, 2011, s. 

104). 

 

 De två mest basala behoven handlar om våra fysiska behov av ren överlevnad samt 

säkerhet. Det absolut viktigaste för människan är instinktivt att äta, få värme och undvika 

hot. Dessa två behov brukar oftast räknas bort i motivationssammanhang då de oftast är 

automatiskt uppfyllda i utvecklade och rika länder (Luthans & Doh, 2012, s. 425), som 

exempelvis Sverige där även studien kommer att utföras. Istället har de tre översta 

behoven i hierarkin visat sig vara mer intressanta. De har bland annat använts flitigt bland 

internationellt erkända management-forskare (Luthans & Doh, 2012, s. 425).  

 

Det tredje steget i Maslows modell utgörs av ett socialt behov. Det indikerar på att 

människor vill åstadkomma en känsla av samhörighet och att de sociala relationerna är 

viktiga. På en arbetsplats innebär det till exempel att det är viktigt att känna sig som en 

del av en grupp och att känna gemenskap med ledare och medarbetare. Strävan efter 

samhörighet uppfylls på 

arbetet genom sociala 

interaktioner inom grupper 

samt genom att ge och motta 

vänskapliga gester (Luthans & 

Doh, 2012, s. 425). Enligt 

Luthans & Doh kan det sociala 

behovet tillfredsställas såväl i 

formellt indelade grupper, till 

exempel en avdelning eller en 

projektgrupp, som i mer 

informella grupper som 

uppstår av sig själva. Det 

nämns också att det sociala 

behovet uppfylls genom att 

känna sig som en del av 

organisationen och att 

medarbetare kan stå för och 

dela dess värderingar.  

Själv-
förverkligande

Personligt värde

Sociala behov

Behov av säkerhet

Fysiologiska behov

Figur 2. Behovshierarkin: Egen tolkning utifrån 

Maslows modell (1954).
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Det fjärde behovet i Maslows behovshieraki består av en känsla av personligt värde. För 

att fylla detta behov söker människan bland annat efter socialt erkännande och ökad 

självkänsla. Det kan på arbetsplatsen till exempel vara att få uppskattning när någonting 

är utfört.  Luthans & Doh (2012, s. 425) benämner även det fjärde behovet som ett behov 

av status och makt. De menar att individer behöver känna sig värdefulla och uppskattade. 

De nämner även utmärkelser och feedback som exempel på hur en ledare kan bidra till 

att medarbetaren känner självförtroende och en ökad självkänsla. 

 

Maslow argumenterar vidare för att det femte behovet representeras av 

självförverkligande. Självförverkligande innebär att människan söker efter att uppnå sin 

fulla potential genom personlig utveckling (Luthans & Doh, 2012, s. 425). Luthans & 

Doh menar att en individ förmodligen inte når en känsla av självförverkligande i en 

organisation genom befordringar, utan snarare genom att behärska den miljö han eller 

hon befinner sig i och uppnå sina personliga mål. Befordringar och andra fysiska bevis 

tillhör istället det fjärde behovet i hierarkin, behovet av uppskattning.  

 

Enligt Maslow motiveras människan av att uppfylla sina behov. Finns inte möjligheter 

till att uppfylla behoven är människan inte heller motiverad till att engagera sig (Luthans 

& Doh, 2012, s. 425). Luthans & Doh (2012, s. 425) menar även att när ett behov är 

tillfredsställt fungerar det inte längre som en motivationsfaktor. Till skillnad från de två 

mest basala behoven kan de tre övre uppfyllas på flera olika sätt.  

 

Brist på möjligheter att uppfylla sina behov skulle enligt resonemanget ovan innebära att 

en medarbetare inte engagerar sig i arbetet. Det här kan relateras till bristen på 

samhörighet, mindre stöd och karriärsutveckling som enligt John och Gratton (2013, s. 

68-70) är en utmaning i mobila arbetsliv. De utvecklar även resonemanget med att de ser 

brister i medarbetares engagemang hos organisationer som implementerat ett mobilt 

arbetsliv. 

 

Hetland et al. (2011, s. 509) beskriver att arbetslivet ofta upptar en stor del av människans 

tid och engagemang vilket gör att bland annat ledaren på arbetet påverkar ifall våra behov 

uppfylls. För att ledaren ska kunna medverka till att fylla medarbetarens behov finns vissa 

önskvärda beteenden. Dessa önskvärda beteenden är framförallt synliga i 

relationsorienterat ledarskap (Hetland et al., 2011, s. 517). Precis som nämnts tidigare är 

relationsorienterat ledarskap till exempel att visa stöd och omtanke till medarbetaren 

(Yukl, 2013, s. 66) vilket kan relateras till behovet av samhörighet. Det här är även något 

Zimmerman et al. (2008, s. 330) trycker på som extra viktigt i sin studie om mobila 

arbetsliv. Behovet av självkänsla uppfylls i sin tur av beteenden som ger ett socialt 

erkännande och en känsla personligt värde (Hetland et al., 2011, s. 509). 

Relationsorienterat ledarskap ämnar även erkänna andras insatser och uppmuntra 

medarbetaren (Yukl, 2013, s. 66). Även relationsorienterade ledarbeteenden så som stöd 

och uppmuntran till att medarbetaren ska uppnå sin fulla potential hjälper medarbetaren 

att fylla behovet av självförverkligande (Hetland et al., 2011, s. 509). 

 

3.4 Relationsorienterat ledarskap i mobila arbetsliv 

Mobila arbetsliv har visat sig vara uppgiftsorienterade snarare än relationsorienterade i 

sin natur (Cornelius & Boos, 2003, s. 170; Thompson & Coovert, 2003, s. 147; Madlock, 

2012, s. 16). Exempel på uppgiftsorienterade beteenden är att sätta klara mål, specificera 

tydliga uppgifter och roller och ha ett tydligt fokus på uppgiften (Zimmerman et al., 2008, 
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s. 322).  En av anledningarna till att mobila arbetsliv visat sig uppgiftsorienterade kan 

relateras till att ledare måste förlita sig mer på explicit kommunikation, vilket syftar på 

det som sägs eller skrivs i klartext (Madlock, 2012, s. 16). Ledare på fysiskt stationära 

arbetsplatser har till skillnad från ledare i mobila arbetsliv möjligheten att även använda 

implicit kommunikation, som är till exempel kroppsspråk. Med andra ord minskar den 

emotionella tonen och interpersonella känslan uttryckt från mottagaren i ett mobilt 

arbetsliv (Madlock, 2012, s. 16). Ledaren måste därför kämpa mer i ett mobilt arbetsliv 

för att kommunicera ett relationsorienterat beteende (Avolio & Kahai, 2003, s. 328). 

Kommunikationen och interaktionen sker på andra villkor och medarbetare kan känna sig 

isolerade och mindre delaktiga i organisationen, vilket kan ses som ett hot mot 

människans behov av samhörighet. Då kroppsspråket inte längre är en del av 

kommunikationen finns det även risk för missförstånd (Avolio & Kahai, 2003, s. 331; 

Zimmerman et al., 2008, s. 329).  

 

Zimmerman et al. (2008, s. 323) säger i sin studie att uppgiftsorienterat, men framför allt 

relationsorienterat ledarskap har ökad betydelse i ett mobilt arbetsliv. De menar att 

medarbetare i mobila arbetsliv är i större behov av relationsorienterade beteenden från 

ledaren, och detta till största del på grund av minskat antal fysiska mötesplatser. Studien 

utfördes genom en kvantitativ undersökning av 412 anställda på ett stort internationellt 

företag. Undersökningen genomfördes med respondenter från Nederländerna, USA, 

Storbritannien, Malaysia och Tyskland. Syftet var att undersöka skillnaderna av behovet 

av ledarskap i mobila arbetsliv jämfört med arbetsplatser med daglig fysisk kontakt. De 

undersökte 30 olika ledarbeteenden, som samtliga visade sig få en ökad betydelse i mobila 

arbetsliv. Det som framhävdes som extra viktigt i mobila arbetsliv, jämfört med arbetssätt 

med mycket fysiska möten, var bland annat att få medarbetaren att känna sig som en del 

av en grupp, organisera fysiska möten, se medarbetarna som individer, låta medarbetaren 

delta i beslutsfattande och vara tydlig i sin kommunikation (2008, s. 329-330). 

 

En omfattande kvantitativ studie om relationen mellan ledare och medarbetare i mobila 

arbetsliv visar att 20 procent av medarbetarna inte uppfattar att ledaren har någon som 

helst inblick i det arbete som medarbetaren utför. 58 procent svarade att de inte trodde 

eller inte var säker på att de hade sin ledares stöd (Mouriño-Ruiz, 2010a, s. 275). Det har 

även visat sig att normen för uppgiftsorienterat ledarskap i mobila arbetsliv påverkar 

medarbetare så att de inte längre förväntar sig relationsorienterat ledarskap (Madlock, 

2012, s. 4). I Madlocks studie från 2012 om ledarskap och kommunikation i ett mobilt 

arbetsliv tillfrågades 157 personer från sju olika organisationer runt om i USA. Samtliga 

respondenter arbetade heltid i ett mobilt arbetsliv och hade inget pågående ledaruppdrag. 

Studien bestod av olika mätområden, författaren undersökte ledarstil (uppgifts- kontra 

relationsorienterat), kommunikation, tillfredsställelse samt engagemang i arbetet. 

Slutsatser från studien är att ledare i kontexten av mobila arbetssätt visar mer uppgifts- 

än relationsorienterade beteenden. Författaren menar att medarbetaren känner av att det 

är uppgiftsfokus som förväntas i organisationen och utvärderar därför sin ledare i dessa 

termer (Madlock, 2012, s. 16). I Madlocks tidigare studie framkom däremot att i 

traditionell arbetsmiljö används relationsorienterat ledarbeteende i större utsträckning än 

uppgiftsorienterad (Madlock, 2008, s. 70). Relationsorienterat ledarbeteende har i 

traditionell arbetsmiljö också visat sig ha större påverkan på arbetstillfredsställelse och 

engagemang än uppgiftsorienterat (Madlock, 2012, s. 4). 

 

När mindre interaktioner sker fysiskt är det av intresse att studera hur relationen mellan 

ledare och medarbetare faktiskt uppnås i ett mobilt arbetsliv. Teorier om social närvaro 
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(Social Presence) och informationsmängd (Media Richness) behandlar hur medarbetare 

upplever och beter sig vid virtuell kommunikation (Menneke et al., 2011, s. 415). Social 

närvaro beskrivs i den här kontexten som hur stor grad av kommunikationsutbyte som 

behövs i olika situationer (Short et al., 1976). Graden av social närvaro kan dock skilja 

sig åt beroende på val av kommunikationskanal (Short et al., 1976). Teorin om 

informationsmängd är relaterad till social närvaro och beskriver hur behovet av närvaro 

påverkar valet av kommunikationskanaler. Beroende på hur situationen ser ut krävs olika 

hög grad av information i kommunikationskanalen. Enligt teorin om informationsmängd 

ger personlig och fysisk kommunikation mest information då både kroppsspråk, tonläge 

och ord används. Telefonkommunikation kommer näst därefter i informationsriklighet 

tätt följt av personligt utformade dokument, som exempelvis personliga brev eller e-mail. 

Opersonligt utformade dokument, som exempelvis massutskick i form av brev och e-

mail, anses ge ännu mindre informationsmängd (Daft & Lengel, 1986, s. 560-561). I ett 

mobilt arbetsliv innebär det här att den mest informationsrika kanalen, fysiska 

interaktioner, med stor sannolikhet minskar (Lee-Kelly, 2002, s. 461). Att inte kunna 

tolka kroppsspråk, tonläge och annan implicit information medför dessutom, som vi 

nämnt tidigare, att det finns en ökad risk för missförstånd och förlorat förtroende för 

ledaren (Avolio & Kahai, 2003, s. 331). 

 

Beroende på kommunikationskanal och riklighet i information påverkar alltså det här 

människor i arbete (Short et al., 1976). Chidambaram och Tung (2005, s. 154) beskriver 

exempelvis att träffa andra människor i arbetet har en annan social påverkan än att bara 

läsa deras e-mail. Ett kommunikationsmedium som ger rikligare information har 

möjligheten att öka känslan av social närvaro (Chidambaram & Tung, 2005, s. 154). 

 

I situationer som präglas av hög osäkerhet och tvetydighet krävs ett 

kommunikationsmedium med hög grad av informationsriklighet (Daft & Lengel, 1986 s. 

556-557). Vid sådana tillfällen menar även Hersey och Blanchard (1969) att en hög grad 

av relationsorienterat ledarskap är att föredra.  

 

Även om teorierna om social närvaro och informationsmängd har visat på att 

relationsorienterat ledarskap bör utövas via kommunikationsmedier som har hög grad av 

social närvaro (se exempelvis Menneke et al., 2011, s. 415), finns studier som pekar åt 

andra håll. Enligt Walther (1992, s. 80-82), grundaren bakom Social Information 

Processing Theory, finns stora möjligheter för att relationsinriktad kommunikation ändå 

kan utföras via teknologi. Han menar att trots brist på verbal kommunikation och fysiska 

träffar skapar individer ändå en uppfattning om exempelvis andras humör och 

sinnestillstånd. Därför betyder en begränsad fysisk interaktion att det ändå finns möjlighet 

för att ledare och medarbetare kan interagera via digitala kommunikationsverktyg 

samtidigt som relationsorienterat (Madlock, 2012, s. 4). Relationsorienterat beteende kan 

exempelvis finnas synligt i meddelandens innehåll, stil och tidpunkt (Walther, 1992, s. 

80-82).  

 

3.5 Ledarskapsteorier i kontext av mobila arbetsliv 

Vi har nu definierat relationsorienterat ledarskap och applicerat det i en kontext av 

människans behov och organisationer som ersätter traditionellt kontorsarbete med ett 

mobilt arbetsliv. För att kunna analysera bidraget av relationsorienterat ledarskap till att 

uppfylla medarbetares behov av känsla av samhörighet, personligt värde och personlig 

utveckling ser vi det som nödvändigt att förutom ny forskning kring mobilt arbetsliv 
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inkludera äldre och etablerade ledarskapsteorier som alla är helt eller delvis 

relationsinriktade. Människans behov och målen som relationsorienterat ledarskap i 

arbetslivet syftar att uppnå är fortfarande detsamma som tidigare, däremot innebär det 

mobila arbetslivet en ny kontext. Genom att applicera teorier om det mobila arbetslivet 

ämnar vi skapa en ökad förståelse kring behoven av relationsorienterat ledarskap, och hur 

dessa modeller teoretiskt kan appliceras i en mobil kontext.   

 

De teorier som kommer att förklaras är situationsanpassat ledarskap, LMX samt 

transformativt ledarskap. Vi inleder varje teori med att kort förklara dess grunder, för att 

sedan fylla på med nyare forskning som beskriver dem ur ett perspektiv av ett mobilt 

arbetsliv och vårt problemområde. 

 

3.5.1 Situationsanpassat ledarskap 

Hersey & Blanchard presenterade år 1969 sin teori om det situationsanpassade 

ledarskapet. De hade vid den här tidpunkten kommit fram till att en ledares roll är alltför 

komplex för att det ska vara möjligt att förlita sig på samma ledarstil i alla situationer. De 

ansåg att det var nödvändigt att tolka situationen och anpassa sitt ledarskap därefter.  

 

Det situationsanpassade ledarskapet innebär att ledaren skapar en uppfattning av behoven 

av uppgift- respektive relationsorienterat ledarskap och justerar därefter sin ledarstil 

(Yukl, 2013, s. 186). Modellen är baserad på tre faktorer, behovet av direktiv från ledare 

(uppgiftsorientering), mängden support (relationsorientering) samt självförtroende och 

kompetens hos medarbetaren (Hersey et al., 2001, s. 173). Ledarskap ska enligt teorin 

anpassas till medarbetares förmåga och självförtroende för att utföra arbetsuppgifter. Om 

medarbetaren indikerar på hög förmåga är det exempelvis inte nödvändigt med direkta 

anvisningar, övervakning, klargörande av arbetsprocessen och definierande av roller för 

att medarbetaren ska göra framsteg på arbetet. Istället för instruktioner och övervakning 

passar ett mer relationsinriktat ledarskap. Där ligger fokus på hänsyn till relationen mellan 

medarbetare och ledare (Hersey & Blanchard, 2001, s. 173). Ledaren kan till exempel 

fokusera på att stödja medarbetaren genom att och bry sig om och engagera sig i 

medarbetarens personliga utveckling. 

 

Hersey och Blanchards modell för situationsanpassat ledarskap har framför allt 

applicerats i traditionella, fysiskt bundna, kontorsmiljöer där den har använts för att 

bedöma vilket ledarbeteende som är nödvändigt. Modellen bygger på fyra 

ledarskapsstilar enligt nedan (1969). 

 

Stil 1 (S1): Används när situationen kräver mycket fokus på uppgiftsorienterat beteende 

från ledaren men mindre fokus på relation. Medarbetaren är t.ex. oförmögen att lösa 

arbetsuppgiften, osäker, saknar motivation och engagemang. 

 

Stil 2 (S2): Används när situationen kräver mycket fokus på både uppgifts- och 

relationsorienterat ledarbeteende. Medarbetaren är t.ex. oförmögen att lösa 

arbetsuppgiften men har viljan och självförtroendet. 

 

Stil 3 (S3): Används när situationen kräver mycket relationsorienterat ledarbeteende men 

mindre fokus på uppgiften. Medarbetaren är förmögen att lösa arbetsuppgiften men har 

inte självförtroendet att göra det ensam. 
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Stil 4 (S4): Används när situationen kräver låg fokus på både uppgifts- och 

relationsorienterat ledarbeteende. Medarbetare har t.ex. förmåga att lösa arbetsuppgiften, 

självförtroende, vilja och engagemang.  

 

Hersey och Blanchard har fått kritik för den situationsanpassade teorins brist på empiriskt 

stöd (Thompson & Vecchio, 2009, s. 838; Papworth et al., 2008, s. 599-604). Precis som 

många andra etablerade teorier utformade Hersey och Blanchard teorin om det 

situationsanpassade ledarskapet under en tidsperiod som präglades av en relativ stabilitet 

och stationära kontorsmiljöer utan implementering av virtuell kommunikation. Så 

småningom övergick dock det traditionella arbetslivet till att även involvera virtuella 

kommunikationsmedel på arbetet. Teknologiska lösningar i kombination med att sektorn 

för kunskapsintensiva yrken ökade medförde en förändring i debatten om ledarskap. 

Kontexten för situationsanpassat ledarskap var ny vilket medförde att det ifrågasattes hur 

ledaren ska hantera ledarskapet i förhållande till medarbetarnas mognadsgrad (Lee-Kelly, 

2002, s. 473). 

 

Beroende på medarbetares mognad använder ledare de olika stilarna för framgångsrikt 

ledarskap (Hersey & Blanchard, 1969). Kraven på ledares anpassningsförmåga blir om 

ännu viktigare i ett mobilt arbetsliv. Den snabba utvecklingen av teknologiska 

arbetslösningar påverkar relationen mellan ledare och medarbetare. Med mobila 

arbetssätt ser situationen, där medarbetarens mognad tar sig i uttryck, annorlunda ut än 

tidigare. Konceptet med situationsanpassat ledarskap ser i sin tur annorlunda ut jämfört 

med hur det traditionellt gjort (Gibson et al., 2002, s.83). 

 

Gibson et al. (2002) redogör för några exempel på hur situationsanpassat ledarskap bör 

användas i mobila arbetsliv. När en medarbetare är nyanställd i en organisation som 

tillämpar ett mobilt arbetsliv känner sig denne kanske osäker, nervös och har svårt att 

utföra arbetsuppgifter. Om en sådan situation uppstår bör ledaren använda ledarstil S1 där 

tydliga instruktioner och direktiv ges (Hersey & Blanchard, 2001, s. 173) Samtidigt finns 

ett visst relationsorienterat beteende hos ledare även om detta inte alls är dominerande 

(Gibson et al., 2002, s. 83). Anta sedan att medarbetaren ökar sin erfarenhet i 

organisationen men fortfarande saknar tillräcklig kunskap för att kunna jobba utan stöd 

från någon annan. Viljan, engagemanget samt självförtroendet ökar dock. I en sådan 

situation bör ledaren använda ledarstil S2 (Gibson et al., 2002, s. 83). Det är här 

exempelvis viktigt att ledaren visar stöd och uppmuntran samtidigt som instruktioner 

också bör förekomma. 

 

När medarbetaren visar tillräckligt med förmåga och kunskap att själv lösa 

arbetsuppgifter men samtidigt visar en viss osäkerhet i och med den nya upplevelsen det 

mobila arbetslivet innebär kan ledaren anta ledarstil S3 (Hersey et al., 2001, s. 173). 

Ledaren antar här ett beteende som är mer relationsorienterat. Det betyder att ledaren 

agerar handledare och uppmuntrar medarbetaren men finns fortfarande tillgänglig för 

konsultation (Gibson et al., 2002, s. 84). 

 

När medarbetaren har tillräckligt med erfarenhet och självförtroende kan ledaren övergå 

till ledarstil S4 som involverar delegering (Hersey & Blanchard, 1969). Medarbetaren 

behöver lite assistans av ledaren och ledaren känner inget behov av att övervaka så 

arbetsuppgifterna blir gjorda. I en sådan situation bör ledaren fortfarande vara försiktig 

med att delegera för mycket till medarbetaren. I en traditionell arbetsmiljö skulle 

interaktionen mellan ledare och medarbetare ske naturligt. I ett mobilt arbetsliv däremot, 
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där ledaren inte behövs dagligen, kan medarbetaren känna sig isolerad och frånskild från 

ledaren varför det är viktigt för ledaren att inte frångå interaktion och relation till 

medarbetaren (Gibson et al., 2002, s. 84).  

 

Oavsett medarbetarens mognadsgrad bör ledaren därför fortfarande använda sig av 

relationsorienterat beteende. Beteendet kan visas på olika sätt så som daglig e-

mailkontakt eller digitala videokonferenser. Det har visat sig att det inte spelar någon roll 

om medarbetarna jobbar på en mobil arbetsplats eller inte, det är fortfarande viktigt med 

relationsorienterat ledarbeteende (Gibson et al., 2002, s. 84-85). 

  

3.5.2 Leader-member exchange theory (LMX) 

Det situationsanpassade ledarskapet fokuserar på ledarens roll kopplat till olika kontexter. 

En teori som också beskriver ledarskap men med huvudfokus på interaktionen mellan 

ledare och medarbetare är Graen & Cashmans teori Leader-member Exchange”, LMX 

(1975). Innan teorin uppkom på 70-talet var synen på ledarskap någonting som en ledare 

utförde gentemot hela grupper, men nu integrerades även ledarskap på individnivå 

(Northouse, 2013, s. 161). 

 

Teorin om LMX beskriver hur mål åstadkoms genom att göra skillnad på ”inner-grupper” 

och ”ytter-grupper”(Northouse, 2013, s. 168-169). Med vissa medarbetare (som tillhör 

inner-gruppen) skapar ledaren en relation och bygger upp ett förtroende, och förväntar 

sig då i gengäld en bättre prestation (Brower et al., 2000 s. 229) Medarbetare i inner-

gruppen upplever en nära relation till sin ledare och är villig att utföra mer än vad som 

förväntas av dem och tar gärna egna initiativ för att föra arbetet framåt. I gengäld får de 

mer ansvar, tid, support och utvecklingsmöjligheter tilldelade från ledaren (Northouse, 

2013, s. 168). Medarbetare i ytter-gruppen har däremot en ytligare relation till ledaren. 

De utför endast de krav som ledaren ställer men tar inga egna initiativ. Ledaren behandlar 

även dessa medarbetare på ett mer formellt vis och alla överenskommelser sker via 

arbetsbeskrivningen (Northouse, 2013, s 168). Exempel på sådana överenskommelser är 

plikter, regler och standardrutiner (Yukl, 2013, s. 222). Sammanfattningsvis mäter och 

analyserar LMX-teorin kvaliteten i interaktionen och den relation som skapas mellan 

ledaren och medarbetaren (Brower et al., 2000 s. 229; Yukl, 2013, s. 222). 

 

Det har även bevisats att ett tydligt relationsfokus från ledare medför hög prestation av 

medarbetare, oberoende av den fysiska distansen mellan ledare och medarbetare. 

Framgången berodde dels på ledares frekventa interaktion med medarbetare, men även 

på den omtanke och trygghet som medarbetaren uppfattade (Mourino-Ruiz, 2010b, s. 37). 

Mourino-Ruiz (2010) trycker även med stöd från andra forskare på att relationen mellan 

ledare och medarbetare har en hög effekt på medarbetarens prestation, kommunikation 

och känsla av tillfredsställelse med arbetet. I sin artikel ”The impact of Leader-Employee 

Relationships in the 21st Century Workplace” (2010) studerades effektiviteten av LMX 

hos 4000 anställda på ett stort IT-företag I USA. Studien ämnade titta på skillnaden i 

relationen mellan ledare och medarbetare i ett traditionellt arbetsliv med stationära 

arbetsplatser och ett virtuellt arbetsliv. Slutsaterna var att ledare kan genom ett effektivt 

och inkluderande ledarskap skapa förtroende, lojalitet och ökad prestation hos 

medarbetare i mobila arbetsliv (Mouriño-Ruiz, 2010b, s. 39). 

 

Under 90-talet argumenterade flera studier för att arbete på distans, med mindre fysisk 

kontakt, minskade möjligheterna för inflytande och effektivitet i relationen mellan ledare 

och medarbetare (Mouriño-Ruiz, 2010b, s. 37). Det skulle även leda till ökad risk för att 
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ledare börjar särbehandla medarbetare, att de som fortsätter arbeta fysiskt nära ledaren 

blir favoriserad (Mouriño-Ruiz, 2010b, s. 39).  

 

3.5.3 Transformativt ledarskap 

En ledarstil som också syftar till att leda medarbetarna med relationsorienterade 

ledarbeteenden är den transformativa ledarskapsstilen. En transformativ ledare fokuserar 

enligt teorin på att skapa en relation till sina medarbetare och lyckas på så sätt motivera 

dem att göra mer än de ursprungligen hade gjort (Yukl, 2013, s. 213). Podsakoff et al. 

(1996, s. 260) menar att transformativt ledarskap är positivt korrelerat till att medarbetare 

känner sig tillfreds och presterar på arbetet. Den empiriska grunden för det transformativa 

ledarskapet genomfördes när Burns (1978) skapade och särskiljde det transformativa- och 

det transaktionella ledarskapet. Bass (1985) gjorde sedan en vidareutveckling av teorin 

där det transformativa ledarskapet relaterades till att motivera medarbetare till att själva 

utföra uppgifter. Det transaktionella handlade mer om en utbytesprocess, till exempel att 

du mot en väl utförd arbetsuppgift i utbyte får högre lön. Enligt Bass (1985) är 

transformativa och transaktionella ledarskap varandras motsatser, men däremot inte 

ömsesidigt uteslutande processer. Slutsatserna från studien 1985 var att den 

transformativa ledarstilen ökar både motivation och resultat hos medarbetarna mer än det 

transaktionella ledarskapet, men att de mest effektiva ledarna klarar att hantera bägge 

typerna av ledarskap.  

 

För att transformera, i det här sammanhanget i betydelsen att påverka, medarbetare utgår 

ledaren från fyra moment enligt nedan (Bass, 1985; Northouse, 2013, s. 191-193). 

 

Idealiserat inflytande: Ledaren agerar som en förebild genom att visa hög moral och etik. 

Idealiserat inflytande medverkar till att medarbetarna ser upp till ledare samt hyser stor 

respekt och förtroende för ledaren. 

 

Inspirerande motivation: Ledaren motiverar medarbetaren genom att inspirera till 

engagemang via kommunikation, att sprida energi och vädjan till känslor.  

 

Intellektuell stimulering: Ledaren stimulerar medarbetaren genom att visa stöd till 

kreativitet och medarbetarens utvecklingsförmåga. Ledaren uppmanar även 

medarbetaren till att ifrågasätta det traditionella och komma med nya idéer och förslag 

till problemlösning. 

 

Individualiserad omtanke: Sista faktorn för transformativt ledarskap symboliseras av 

omtanke till medarbetaren. Ledaren lyssnar efter medarbetarens behov, visar förståelse 

och hjälper därefter medarbetaren att växa genom personliga utmaningar.  

 

Ett flertal studier har gjorts för att studera transformativt ledarskap i arbetslivet. Rowold 

och Heinitz (2007, s. 129-130) fann att transformativt ledarskap översteg det 

transaktionella ledarskapets påverkan på medarbetarnas effektivitet. Även Nemanich och 

Keller (2007, s. 49) undersökte vilken påverkan transformativt ledarskap hade på 

medarbetare men i en kontext av ett multinationellt företag som skulle genomgå en 

företagsfusion. De fann att de fyra momenten som symboliserar transformativt ledarskap 

var positivt relaterad till arbetsglädje, prestationer och att fusionen blev accepterad bland 

medarbetarna. I studien ”Transformational and Transactional Leadership in Virtual and 

Physical Environments” påvisar författarna resultat som stödjer tidigare forskning om att 
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medarbetare är mer tillfredsställda och belåtna med en transformativ än en transaktionell 

ledare (Hoyt & Blasovich, 2003, s. 704).  

 

I en studie om ledarskap i mobila arbetsliv (Erskine, 2009, s. 13) framkommer det att 

medarbetare som upplever en nära kontakt med sin ledare och som känner både förtroende 

och ledarens stöd för att ta egna beslut har visat sig vara mer tillfredsställda med sitt jobb 

än övriga medarbetare. Det positiva resultatet av transformativt ledarskap sägs dessutom 

vara oberoende av arbetslivets utformning (Erskine, 2009, s. 13). 

 

Förutom Erskine har även fler studier av transformativt ledarskap genomförts i kontexten 

av mobila arbetsliv. Forskare har bland annat studerat transformativt ledarskap kopplat 

till kommunikation och medarbetarnas nöjdhet med ledaren (Kahai, Sosik, & Avolio, 

2003; Weisband, 2002). Kvalitativa studier har också studerat utmaningar som kan uppstå 

i mobila arbetsliv samt upplevelsen av ledaren och medarbetaren i den kontexten med 

hänsyn till olika ledarbeteenden (se exempelvis Hart & McLeod, 2003). Resultaten från 

studierna belyser transformativt ledarskap som viktigt, framför allt är det viktigt i en 

mobil arbetsmiljö där kommunikationen sker virtuellt via teknologi (Purvanova & Bono, 

2009, s. 343-344; Hart & McLeod, 2003). 

 

Forskning avslöjar att normen för kommunikation via teknologi kan anses vara 

uppgiftsorienterad (Cornelius & Boos, 2003 s. 170; Thompson & Coovert, 2003, s. 147). 

Ledare ser digital kommunikation som ett verktyg för att åstadkomma uppgifter och inte 

som ett verktyg för att främja relationsorienterad kommunikation (Chidambaram, 1996, 

s. 158). Bristen på relationsorienterat ledarbeteende medverkar till att ledaren engagerar 

sig mindre i relationerna till medarbetaren och visar mindre individualiserad omtanke. 

Transformativa ledarbeteenden tenderar därför att visas mer sällan i mobila arbetsliv. 

Transformativt ledarskap är inte desto mindre viktigt. Ledare som frångår den 

uppgiftsorienterade normen i sin digitala kommunikation får oftast mer effektiva 

medarbetare. Transformativa ledare har till och med konstaterats ha en större effekt på 

medarbetares effektivitet i mobila arbetsliv än i traditionella arbetsmiljöer (Purvanova & 

Bono, 2009, s. 352). 

 

Vad är det då som gör att relationsinriktat ledarbeteende enligt teorin verkar ha stor 

betydelse i mobila arbetsliv? En förklaring grundar sig i att mobilt arbetsliv många gånger 

präglas av brist på sociala strukturer för medarbetarnas beteende. I en sådan miljö skapas 

möjligheter för att relationsorienterat ledarskap ska vara uppskattat (Shamir & Howell, 

1999, s. 278). Waldman och Yammarino (1999, s. 283) är av samma åsikt. De hävdar att 

medarbetare i miljöer som präglas av osäkerhet har större potential att dra fördel av 

transformativt ledarskap. Transformativa ledare kan hjälpa till att skapa en känsla av 

uppfyllda behov och säkerhet åt medarbetarna som ofta saknas i mobila arbetsliv där 

kommunikationen främst sker virtuellt (Purvanova & Bono, 2009, s. 346). I en studie av 

transformativt ledarskap i 54 mobilt arbetande team i 14 industrier åskådliggjordes 

ledarbeteenden som karaktäriserade framgångsrika ledare i mobila arbetsliv. Att etablera 

transformativt ledarskap visade sig vara bland de främsta faktorerna för de ledare som 

visade störst framgång (Malhotra et al., 2007, s. 62).  
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4. Praktisk metod 
Den praktiska metoddelen har som huvudsyfte att tydligt klargöra för läsaren om 

tankarna bakom datainsamlingen. Kapitlet inleds med en redogörelse om motiven för val 

att utföra en fallstudie samt urval av företag och respondenter. Efter urvalet följer 

information om den praktiska utformningen och genomförandet av intervjuer. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse om hanteringen av insamlad data. 

 

4.1 Forskningsdesign  

I och med att studien ämnar ge rekommendationer och vägledning till ledare om hur ett 

relationsorienterat ledarskap i mobila arbetsliv kan bidra till att uppfylla medarbetares 

behov av samhörighet, känsla av personligt värde och personlig utveckling anser vi att en 

fallstudie ger oss de bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet. Vi argumenterar för 

valet i enlighet med Yin (2007, s. 32) som beskriver att en fallstudie bör användas vid 

empiriska studier där gränserna mellan företeelsen, och kontexten är oklara samt att 

företeelsen kräver studier i dess verkliga miljö. Vi argumenterar alltså för att vi måste 

undersöka hur relationsorienterat ledarskap bidrar till att uppfylla medarbetares behov i 

miljön där det visat sig oklart hur det existerande behovet ser ut. Situationen i mobila 

arbetsliv är att de anställda tillåts arbeta när och vart de vill och att det därigenom hänger 

mycket på individens eget ansvar att arbetsuppgifterna utförs. Därför ser vi att behovet 

av ledarskap formas utifrån arbetssättet som mobilt arbetsliv medför. Studien kräver med 

andra ord att undersökningen görs i sin verkliga miljö, där anställda ges friheten att själv 

bestämma över tid och rum i arbetet. Med detta i beaktning föll det sig naturligt att valet 

av forskningsdesign är att genomföra en fallstudie. 

 

Genom en fallstudie går det att uppnå en väldigt täckande informationsinsamling 

eftersom undersökningen utgår från ett helhetsperspektiv (Patel & Davidsson, 2011, s. 

56-57). Dessutom ger den forskaren möjlighet att undersöka meningsfullbarheten i 

verkliga händelser (Yin, 2007, s. 18). En helhetsbeskrivning av den situation som 

medarbetare möter i ett mobilt arbetsliv anser vi bidrar till att vi kan analysera bakgrunden 

till hur bidraget ser ut. Med helhetsbeskrivning syftar vi på arbetssituationen för 

respondenterna där exempelvis erfarenhet, arbetsuppgifter, ålder och tid i organisationen 

kan användas som förklaring till vilket behov av ledarskap som finns. Genom att koppla 

till givna situationer anser vi att det ger en djupare förståelse för vad respondenten menar 

och att det går att tolka komplicerade företeelser. Vi anser även att det är viktigt att se till 

de verkliga händelser som respondenter möter i mobila arbetsliv för att få betydelsen 

bakom behoven och det relationsorienterade ledarskapets bidrag för att uppfylla dem. En 

fallstudie medför att fokus kan läggas på att undersöka aktuella händelser (Yin, 2007 s. 

22). Genom att studera ett specifikt fall får vi möjlighet att på djupet sätta oss in i hur 

företaget arbetar och ta hänsyn till den aktuella situationen för att sedan tolka 

verkligheten. 

 

En fallstudies syfte är inte att nå fram till en absolut sanning av de fakta som finns, utan 

snarare att undanröja felaktiga slutsatser så vi istället når fram till en övertygande tolkning 

(Merriam, 1994, s. 43-44). Vi är med andra ord inte ute efter en sann redogörelse som är 

representativ för medarbetare i alla mobila arbetsliv. För att slutsatserna från vår studie 

ska gå att applicera i andra organisationer krävs det att omständigheterna i organisationen 

representeras av fallstudien.  
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4.2 Urval  

4.2.1 Fallföretag 

Ett vanligt argument för att välja ett fallföretag är att det ger bäst möjlighet att följa upp 

det problem som avses att studeras (Svenning, 2003, s. 110). Den bästa möjligheten ansåg 

vi vara att genomföra studien på ett företag som kan representera det allmänna problem 

som vi redogjort för i problembakgrunden. För att ett företag skulle anses vara 

representativt i vår studie krävdes det bland annat att det redan har implementerat det vi 

kallar för ett mobilt arbetsliv.  

 

Att ha implementerat ett mobilt arbetsliv innebär att det finns förutsättningar till 

kontorsarbete från valfri plats och tid. Med det syftar vi exempelvis på att det i 

fallföretaget ska finnas alternativa kommunikationskanaler som inte kräver att personen 

är tillgänglig på ett stationärt kontor. Exempel på det är e-mail, chatt, videokonferenser, 

telefon eller liknande kommunikationsverktyg som möjliggör dialog. Vi syftar även på 

att det ska finnas förutsättningar till att arbetsuppgifterna rent praktiskt ska kunna lösas 

oavsett val av arbetsplats, så som att dokument och information ska finnas tillgängligt 

obehindrat av arbetsplatsen. Exempel på praktiska förutsättningar är tillgång till en 

laptop, uppkoppling till internet och en molntjänst. En molntjänst beskrivs som en 

nätbaserad extern resurs där du kan spara, lagra och dela dina dokument vilket gör att du 

når alla dina dokument vart du än är så länge du har en internetuppkoppling och dator 

(Microsoft, 2012a). 

 

För att täcka upp hela området av mobilt arbetsliv vill vi att fallföretaget ska visa på 

möjlighet till ett fullständigt mobilt arbetsliv. Det innebär alltså att företaget inte bara ska 

ge förutsättningar och låta medarbetarna arbeta på annan plats än kontoret om de vill. Det 

kräver också att lokalerna på kontoret symboliseras av mobilitet och inte antyder till 

bundna stationära arbetsplatser. Det ska med andra ord tillämpas fri placering på kontoret 

där personalen kan välja sittplats efter deras behov för dagen. 

 

Valet av fallföretag grundades i första hand på existensen av dessa nämnda förutsättningar 

för ett mobilt arbetsliv. Vi ville även att det skulle vara ett stort företag lokaliserat i 

Sverige för bästa möjlighet att kunna utföra intervjuer och få tillgång till information.  

 

Med bakgrund av ovanstående uppsatta krav har vi gjort vi ett så kallat icke-slumpmässigt 

urval av fallföretag. Valet av fallföretag har alltså påverkats av redan förutbestämda 

kriterier för att det ska vara representativt för studien (Merriam, 1994, s. 61). Ett företag 

som uppfyller samtliga kriterier är Microsoft. Microsoft är ett stort internationellt 

mjukvaruföretag som under hösten 2012 och inledningen av 2013 genomfört en 

förändring av sitt Sverigekontor. De har byggt om hela kontoret till förmån för en mobil 

arbetsplats där de anställda inte längre har stationära sittplatser med egna skrivbord. 

Istället tillämpas fri placering efter personalens eget behov i ett öppet kontorslandskap 

samt med tillgång till bokningsbara konferensrum (Microsoft, 2012b). På Microsoft är 

det också en självklarhet med egna laptops, internetuppkoppling och att kunna lagra samt 

dela dokument via deras egenutvecklade molntjänst (Microsoft, 2012c). Det här innebär 

att arbetet inte längre är bundet till ett stationärt kontor där personalen jobbar fasta tider. 

Arbetet har nu omvandlats till ett mobilt arbetsliv.  

 

Vi argumenterar även för att Microsoft utgör ett representativt urval för den här studien 

med tanke på karaktären på företaget. Microsofts mål är att hjälpa sina kunder att inse sin 
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fulla potential. För att uppnå sitt mål måste de konstant vara uppdaterade och förbättra 

sina produkter. De strävar efter att kontinuerligt utveckla nya teknologiska verktyg för att 

kunna ge bättre service till sina kunder (Microsoft, 2013). Precis som Johns och Gratton 

(2013, s. 68) beskriver så appliceras mobilt arbetsliv i sådana arbetsmiljöer som 

karaktäriseras av ständig förändring och existensen av ett behov av arbete oavsett tid och 

plats. Det faktum att Microsoft speglar den kontext där mobila arbetsliv vanligtvis 

appliceras medför ännu ett argument till varför Microsoft kan anses som ett representativt 

fallföretag att utföra studien på.  

 

Självklart är det även väsentligt att fallföretaget ställer upp med resurser för den empiriska 

datainsamlingen. Microsoft har visat sig positivt inställd till en studie och har gett oss 

möjligheten att empiriskt granska hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att 

uppfylla medarbetares behov i det mobila arbetslivet. Resurserna har bestått av tillgång 

till valfritt antal respondenter samt möjlighet till att besöka och även utnyttja arbetsplatser 

på deras Sverigekontor. Dessutom har vi haft en handledare som bland annat bidragit med 

information om Microsoft och det mobila arbetsliv de tillämpar idag. Vi har även haft en 

kontaktperson som hjälpt till med att finna lämpliga respondenter. Mer information om 

vad kontaktpersonen bidrog till och eventuella risker med att använda en kontaktperson 

vid urval av respondenter återfinns under rubriken nedan. 

 

4.2.2 Respondenter 

För att skapa förutsättningar för datainsamling vid kvalitativa undersökningar är det 

viktigt att de respondenter som väljs ut har kunskap om det som undersöks (Magne-

Holme & Krohn- Solvang, 1997, s. 104). Urvalet av respondenter bör därför grunda sig i 

vilka personer som kan anses bidra med riklig och väsentlig information om det som avses 

studeras (Jacobsen, 2002, s. 198-200). Därför utarbetade vi kriterier som skulle ligga till 

grund för att dessa förutsättningar går att uppnå. 

 

Att studien avser att undersöka det hur det relationsorienterade ledarskapets kan bidra till 

att uppfylla medarbetares behov gör att respondenterna måste symboliseras av de som 

bäst kan beskriva hur behovet tar sig i uttryck i ett mobilt arbetsliv. De vi ser som mest 

kapabla att avgöra vad som krävs av ledarens agerande är de som är mottagare av 

ledarskapet, det vill säga medarbetare som följer en ledare/chef. Första kriteriet i urvalet 

av respondenter utgörs därför av att  

 

1. Respondenten har en eller flera ledare/chefer.  

 

En ledare har ofta en egen ledare eller chef att rapportera till och skulle således falla in 

under det första kriteriet som en godkänd respondent. Med anledning av att vi inte vill 

riskera att en sådan medarbetare besvarar våra frågor utifrån upplevelser från sina 

arbetsuppgifter som involverar ledarskap väljer vi att utforma vårt andra kriterium 

därefter. Det andra kriteriet är att  

 

2.  Respondenten är utan ett ledaruppdrag som innebär ansvar för andra 

medarbetare.   

 

Det andra kriteriet syftar till att ge en så rättvis bedömning av hur relationsorienterat 

ledarskap bidrar till att uppfylla medarbetares behov. Då vi ser att den som bäst kan 

utvärdera ledarskap är mottagaren och inte av personer som utövar det. Mottagaren är den 

enda som kan avgöra hur ledarskapet upplevs. 



27 
 

 

För att respondenten ska kunna ge rikligt med information vill vi även att respondenten 

ska ha full möjlighet att utföra sitt arbete på valfri tid och plats. På Microsoft finns det 

dock vissa avdelningar som inte kan utnyttja det mobila arbetslivet fullt ut. Den främsta 

anledningen är att det rent praktiskt inte är möjligt att genomföra exakt alla 

arbetsuppgifter frånskilt stationära arbetsverktyg. Under ett besök på Microsofts kontor 

fick vi förklarat att bland annat medarbetarna på IT-avdelningen är beroende av vissa 

stationära teknologiska hjälpmedel.  Beroendet av verktygen gör att de till stor del måste 

befinna sig på kontoret. För att respondenterna ska vara representativa för vår 

problemformulering valde vi att endast utföra undersökningen på medarbetare i 

organisationen som uppger att de kan arbeta oberoende tid och plats. Därför är det tredje 

kriteriet att 

 

3. Respondenten ska ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på valfri tid och 

plats. 

 

Vidare har arbetsuppgifter, ålder, erfarenhet och tid i organisationen tagits i beaktning vid 

val av respondenter. Förutsättningarna för mobilt arbetsliv innebär exempelvis mycket 

teknologiska hjälpmedel. Personer över 50 år har visat sig ha större svårigheter att 

använda teknologi än yngre generationer som vuxit upp i samband med att framfarten av 

internet, laptops och liknande hjälpmedel (Lim, 2010, s. 192, 204). Därför ser vi en 

möjlighet i att äldre respondenter har andra behov i ett mobilt arbetsliv än yngre. Tid i 

organisationen ser vi också som väsentligt att belysa. En person som är ny i 

organisationen behöver ofta högre doser av relationsorienterat ledarskap, i form av hjälp 

och stöd av ledaren, än de som är erfarna med organisationens arbetssätt (Gibson et al., 

2002, s. 83). Men erfarenhet av mobila arbetsliv kan självklart även komma från tidigare 

arbeten som involverat liknande arbetssätt. Personen är då inkörd i arbetssättet och 

behöver förmodligen inte samma stöd. Det innebär att vi inte bara kan välja utifrån tid i 

organisationen utan även beakta respondentens erfarenhet av att arbeta mobilt.  

 

Arbetsuppgifternas karaktär spelar givetvis också stor roll. Exempelvis kan mycket 

samarbeten innebära ett beroendeförhållande till andra som påverkar respondentens val 

av tid och plats att utföra arbetet. Genom att anpassa urvalet utifrån respondenternas 

bakgrund, ålder och arbetsuppgifter ser vi att det är möjligt att få många infallsvinklar på 

hur relationsorienterat ledarskap bidrar till att uppfylla medarbetarnas behov. 

 

Inför urvalet diskuterade vi kriterierna med vår handledare på Microsoft och kom fram 

till att vi behövde hjälp att finna respondenter. Respondenterna skulle inte bara uppfylla 

de tre kriterierna utan även utgöra en grupp personer som kan ge oss rikligt med 

information utifrån ålder, erfarenhet, tid i organisationen och arbetsuppgifter. Vi insåg att 

det skulle bli en riktig utmaning att hitta respondenter som stämde in på ovanstående krav 

när vi inte hade tillräckligt med insyn bland medarbetare för att göra en sådan bedömning. 

Därför blev vi hänvisade till en konsult från en extern kommunikationsbyrå som blev vår 

kontaktperson gällande respondenterna. Kontaktpersonen var medveten om vad det 

mobila arbetslivet innebar eftersom han varit involverad i förändringsprocessen till detta 

nya arbetssätt. Han kontaktade respondenter som han ansåg vara lämpliga utifrån våra 

kriterier samt utgjorde en differentierad grupp människor med hänsyn till ålder, 

erfarenhet, arbetsuppgifter och tid i organisationen. Därefter tog vi ställning till om vi 

ville intervjua de utvalda respondenterna eller inte. Vi ansåg dock att urvalet var berättigat 
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utifrån de krav vi ställt upp i förväg och bokade därefter in tider för intervjuerna via 

kontaktpersonen.  

 

Utöver att kontaktpersonen bidrog till att hitta respondenter ser vi även en fördel i att han 

inte själv är ledare/chef på Microsoft. Hans position motiverar således inte till att urvalet 

blir vinklat till respondenter som endast framhäver ledarskapet från dess bästa sida. 

Fördelen är också att urvalet skedde skilt från ledare/chefer. En potentiell nackdel med 

kontaktpersonens inblandning i urvalet är att han varit involverad i arbetet bakom det nya 

mobila arbetslivet. En risk är att det blir en subjektiv bedömning från hans sida av vilka 

respondenten som passar till studien, att det främst är de som visar sig positivt inställda 

till arbetssättet som väljs ut trots att det finns många med motsatt åsikt. Detta ser vi dock 

är en risk som är svår att bedöma och måste vägas tillsammans med de fördelar metoden 

bidrar med. Vi ser enligt resonemanget ovan att denna metod är det bästa alternativet för 

urval av representativa respondenter. 

 

Att vi i urvalet av respondenter utarbetat kriterier och ramat in den målgrupp som vi 

önskar komma åt innebär att göra ett ändamålsinriktat, eller kriterierelaterat, urval 

(Merriam, 1994, s. 62). Att vi utgår från kriterier vilka ramar in de respondenter som är 

representativa till att besvara vår problemformulering innebär att vi gör ett selektivt urval, 

det vill säga ett icke-statistiskt urval. Det selektiva urvalet innebär att alla anställda på 

företaget inte getts lika stor möjlighet till att medverka i studien (Svenning, 2003, s. 110). 

Anledningen är, som vi nämnt ovan, att respondenterna bäst ska kunna representera den 

allmänna problemformulering vi ställt i inledningen.  

 

Valet av antalet intervjuer baserades på vad teorin säger om att uppnå en mättnad. Att 

uppnå en mättnad innebär att det går att urskilja ett tydligt svarsmönster i de svar som 

inkommer, och att ytterligare data inte längre leder till ny kunskap (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 44). När respondenter med liknande arbetsförhållanden började besvara frågor 

på liknande sätt ansåg vi att underlaget var tillräckligt för att kunna analysera hur 

relationsorienterat ledarskap kan bidra till att uppfylla medarbetares behov i ett mobilt 

arbetsliv. I vårt fall uppstod ett tydligt svarsmönster efter intervjuer med 13 respondenter. 

Att vi anser oss kunna se en mättnad efter 13 respondenter har att göra med att vi enbart 

tagit hänsyn till just arbetssituationen. Hur till exempel respondenternas tidigare privata 

erfarenheter eller familje- och boendeförhållanden påverkar svaren är inte något vi tagit 

hänsyn till. Hade studien berört hur människans behov uppfylls generellt alternativt 

inkluderat ytterligare faktorer såsom hur hemmiljön påverkar arbetsprocessen hade 

förmodligen urvalet inte varit tillräckligt. 

 

De 13 respondenterna som deltog i undersökningen hade arbetsuppgifter som involverade 

antingen marknadsföring eller finansiering samt uppgav att arbetsuppgifternas karaktär 

gjorde att de fritt kunde välja var och när de ville arbeta.  Redan innan kontoret byggdes 

om till att innefatta fri placering utan egna stationära kontorsplatser arbetade de ofta 

valfria tider och på valfria platser utanför kontoret. Respondenternas arbetsuppgifter 

varierade i grad av självständighet och samarbeten. Några hade arbetsuppgifter som 

inkluderade lika delar av samarbeten och individuellt arbete, några jobbade främst 

självständigt och några hade mest samarbeten. Några respondenter hade även samarbeten 

med internationella kontakter i sitt arbete.  

 

Undersökningen omfattade respondenter i både 20-, 30-, 40- och 50-årsåldern, detta för 

att studien ska täcka in synen på relationsorienterat ledarskaps bidrag hos olika 



29 
 

generationer. Erfarenheten av att jobba mobilt var även den varierande. Några 

respondenter hade jobbat många år på företaget och var vana att kunna jobba när och var 

de ville. Tre respondenter hade däremot inte så mycket erfarenhet av mobilt arbete vilket 

berodde på att de var nyanställda. De hade jobbat mindre än ett halvår tillbaka när 

intervjuerna genomfördes och hade inte jobbat under liknande mobila arbetsformer 

tidigare. Tiden i organisationen spelade således också en roll i urvalet.  

 

4.3 Intervjuförfarande 

4.3.1 Utformning 

Intervjuernas utformning baseras på specifika teman som berör relationsorienterat 

ledarskap samt medarbetarnas behov av samhörighet, känsla av personligt värde och 

personlig utveckling i ett mobilt arbetsliv. Bryman & Bell (2005, s. 361) hävdar att vid 

sådana intervjuer, där förutbestämda teman ska behandlas, är det lämpligt med semi-

strukturerade intervjuer som tillåter respondenten att utforma svaren på sitt egna sätt. Vi 

utgår därför från en intervjuguide med frågor och ämnen som ska beröras. Frågorna kan 

dock komma att ändra ordningsföljd beroende på respondentens svar. 

 

Med semi-strukturerade intervjuer finns även möjlighet till följdfrågor vilka kan 

medverka till att ämnet eller frågan får ett uttömmande svar (Bryman, 2011, s. 415). Vi 

valde en semi-strukturerad intervjumetod för att vi inte ville begränsa oss till förbestämda 

frågor. Om respondenterna inte svarar tillräckligt ingående eller om intervjun får en 

oväntad tvist kan det vara bra att ha möjlighet till frågor som kan utveckla och fördjupa 

respondenternas svar. 

 

Vi har aktivt undvikt att ställa ledande frågor vilket kan utgöra en validitetsrisk, det vill 

säga att kvaliteten på studien påverkas (Fejes & Thornberg, 2009, s. 218). Ledande frågor 

kan styra respondenterna i fel riktning och att studien får felaktigt empiriskt underlag till 

analysen (Bryman, 2011, s. 252-253). Med hänsyn till tidsåtgången har vi dock varit noga 

med att hålla respondenten till ämnet för att kunna få mer djup än bredd i intervjun.  

 

Intervjuerna inleds med några kortare bakgrundsfrågor som berör respondentens 

arbetssituation, som till exempel ålder, arbetsuppgifter, erfarenhet, hur länge personen 

arbetat på företaget samt hur stor del av arbetstiden personen fysiskt befinner sig på 

kontoret. Syftet med att klargöra respondentens arbetssituation var att skapa oss en bild 

av personen för att kunna göra en så korrekt analys och tolkning av intervjusvaren som 

möjligt. Det gör även att vi bättre kan relatera övriga frågor till vilken roll medarbetaren 

har på företaget och till vilken utsträckning denne arbetar från annan plats än på kontoret. 

Relaterat till de mänskliga behov som vi fastställt i inledningen och i teoriavsnittet (känsla 

av samhörighet, känsla av personligt värde och personlig utveckling) avser vi att 

undersöka dessa i relation till respondentens upplevelser. Innan vi går in på frågor direkt 

kopplade till ledarskap och relation ställer vi därför tre frågor om hur respondenten ser på 

sitt eget behov av samhörighet, uppskattning samt personlig utveckling. Vi syftar 

därigenom att undersöka hur behoven uppfylls idag, det vill säga om behovet uppfylls 

tack vare ledarskap eller om andra faktorer påverkar till att behovet uppfylls i ett mobilt 

arbetsliv. Vi väljer att ställa en generell fråga om behovet innan vi berör ledarens bidrag 

till att det uppfylls. Det är möjligt att respondenten anser sig ha ett stort behov av att till 

exempel känna samhörighet till organisationen, men att det uppfylls på annat sätt än 

genom ledaren.  
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Vi fortsätter sedan med några frågor om hur respondenten uppfattar arbetssituationen i 

det mobila arbetslivet kopplat till deras uppfattning av för- och nackdelar med 

arbetssättet. Genom att respondenten berättar om de för- och nackdelar som finns med 

arbetssättet kan vi för att skapa oss en bättre förståelse för hur deras arbetsdagar ser ut. 

 

Vidare frågar vi hur ofta de personligen träffar sin ledare, och om det anser det som 

tillräckligt. Vi frågar även vilka som är de vanligaste kommunikationskanalerna med 

ledaren samt vilken kanal de föredrar. Även dessa frågor anser vi vara viktiga faktorer att 

använda och ta hänsyn till vid analysen. Svaren på dessa frågor beskriver genom vilka 

kanaler som ledaren idag påverkar medarbetarnas arbetssituation. Svaren kan också 

komma att användas för analys av de frågor som gäller temat för relationsorienterat 

ledarskap. Beroende på svaren ser vi här möjlighet till följdfrågor, till exempel ber 

respondenten utveckla eller ge exempel på varför de föredrar en viss 

kommunikationskanal. 

 

När även respondentens uppfattning om det nya arbetslivet har redogjorts övergår vi till 

själva kärnan av studien. Att börja med en bakgrund gör att vi här har hunnit bilda oss en 

uppfattning om respondentens arbetssituation, som kan vara till hjälp för eventuella 

följdfrågor. Personen känner sig även förhoppningsvis avslappnad och trygg i att prata 

med oss vid det här laget och kan lämna ärliga och genomtänka svar.  

 

För att kunna besvara problemformuleringen, det vill säga hur relationsorienterat 

ledarskap kan bidra till att uppfylla medarbetares behov i mobilt arbetsliv, konstruerar vi 

frågor för att kunna analysera hur medarbetarna ser på bidraget av de ledarbeteenden som 

karaktäriseras för ett relationsorienterat ledarskap. Vi börjar med att ställa en fråga som 

ämnar undersöka huruvida det är önskvärt att ledaren är fysiskt närvarande samt hur 

närvaron eller frånvaron påverkar arbetet för respondenten. Än en gång väljer vi att låta 

respondenten relatera till specifika situationer för att öka förståelsen och analyserbarheten 

i svaren. Vi ställer även frågor om hur de tre mänskliga behoven vi identifierat 

(samhörighet, känsla av personligt värde och personlig utveckling) är kopplade till 

ledarens beteenden. Vi är även intresserade av hur behoven kan fyllas idealt, exempelvis 

om respondenten känner att ledaren bör påverka mer eller om andra faktorer bör påverka 

mer.  

 

4.3.2 Genomförande 

Vi valde att utföra intervjuerna i en miljö som var bekant för respondenterna för att 

minska eventuell stress. Därför utfördes större delen av intervjuerna (8 av 13) på 

Microsofts eget kontor i Stockholm. På kontoret fick vi dessutom möjlighet att låna 

konferensrum där intervjuerna kunde ske ostört och där vi kunde garantera respondenten 

att intervjun skedde anonymt. På grund av att fem av respondenterna inte hade möjlighet 

att bli intervjuade under de dagar vi befann oss på kontoret fick vi komplettera med möten 

online via videosamtalsverktyget Skype. Vi ansåg att det var viktigt att alla intervjuer 

inkluderade möjlighet att avläsa ansiktsuttryck. Vi ville nämligen ha möjlighet att avläsa 

mimik eller ögonrörelser eftersom det kan ge en indikation på om respondenten 

exempelvis förstår eller känner sig obekväm med att besvara frågorna. Även om ett 

digitalt samtalsverktyg som Skype inte är detsamma som ett fysiskt möte argumenterar 

vi för att det är ett bra komplement i och med att det inkluderar både ansiktsuttryck och 

samtalston utöver vad respondenten faktiskt säger. Fördelen är också att respondenten 

själv får välja en miljö som känns mest bekväm och där intervjun kan ske ostört. 

Nackdelen med Skype är dock att vi tappar den personliga kontakten och att det kan bli 
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ett störningsmoment ifall teknologin bakom verktyget inte fungerar. Detta upplevde vi 

vid två av intervjuerna vilket medförde att respondenten delvis kom bort sig med vad han 

eller hon pratade om. Därför fick vi hjälpa till att påminna respondenten om vilket ämne 

som diskuterades innan avbrottet. En potentiell risk kan därför vara att respondenten 

glömde bort delar av sin historia på grund av störningar i kommunikationsverktyget vilket 

gör att det fattas empiriskt material som vi inte är medvetna om. Detta var dock inget 

uppenbart problem som blev synligt vid transkribering av intervjuerna.  

 

Vi inledde varje intervjutillfälle med att kort informera om oss och om studien, det här 

för att respondenten skulle känna sig bekväm med vad intervjun kommer att användas 

till. Att på förhand upplysa respondenterna om förutsättningarna för studien innebär enligt 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 87) att studien genomförs under informerat samtycke. Vi 

ansåg det som viktigt att låta respondenterna snabbt kunna bilda sig en uppfattning om 

oss, i och med att vi är medvetna om att vi som intervjuare står som ansvariga för att 

respondenten inte känner sig hämmad i att svara på frågorna och vill inte riskera en känsla 

av osäkerhet hos respondenten (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Vi valde däremot att inte 

berätta att vi undersökte hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till deras mänskliga 

behov i ett så tidigt skede av intervjun. Vi ville inte styra respondenternas svar till att 

endast kretsa kring ledarskap. Däremot berättade vi att studien var avsedd att behandla 

kontexten av ett mobilt arbetsliv samt hur ett mobilt arbetsliv påverkar arbetssituationen. 

Vidare förklarade vi att deras svar inte kommer att kopplas ihop med deras namn och att 

det är fullt acceptabelt om personen vill hoppa över en fråga om de inte känner att de kan 

eller vill svara. Vi bad även om godkännande för att spela in intervjun. Vi tyckte att det 

var viktigt att inledningsvis poängtera dessa saker av respekt till respondenten som varit 

vänlig att ställa upp och besvara våra frågor. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till 

inspelning. 
 
Under samtliga 13 intervjuer har bägge författare varit närvarande. Vi har däremot intagit 

två olika roller, för att underlätta för respondenten och intervjuprocessen. En av oss har 

varit ansvarig för att ställa frågor, lyssna och observera respondenten vid besvarandet av 

frågorna för att inte missa viktig information. Den andra av oss har lyssnat, tagit 

anteckningar samt varit teknikansvarig genom att kontrollera diktafonen och 

inspelningen. Tillvägagångssättet försäkrade oss om att intervjuprocessen gick smidigt 

och att ingen information gick förlorad. Följdfrågor har däremot ställts av oss bägge, allt 

eftersom att de uppkommit under inspelningens gång. 

 

Intervjuerna varierade i längd från ca 25 till 45 minuter. Tidsåtgången per intervju var 

däremot inte i huvudfokus. Respondenterna behövde exempelvis mer eller mindre tid på 

sig att beskriva situationer för att vi skulle förstå hur de menade. Det krävdes också mer 

eller mindre tid för att argumenten bakom deras svar framträdde. Därför ansåg vi att det 

varierande tidsspannet mellan intervjuerna inte påverkat kvaliteten bakom 

respondenternas svar. Det som var mest betydelsefullt var att vi fick tillräckligt med 

information från respektive respondent som kunde förklara vilka behov de hade utifrån 

sina angivna arbetssituation. För att försäkra oss om att vi hade tillräckligt med 

information avslutade vi varje intervju med att fråga om det var möjligt att få anteckna 

deras mailadress. Vi berättade att vi endast hade för avsikt att använda mailadressen ifall 

vi behövde ställa några kompletterande frågor. I samtliga fall godkände respondenterna 

att vi fick kontakta dem vid behov av komplettering. Ingen information behövde dock 

kompletteras i efterhand. 
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4.4 Hantering av insamlad data 

4.4.1 Transkribering av intervjuer  

Efter varje intervju transkriberades det inspelade materialet. Att transkribera innebär att 

ordagrant skriva ner det inspelade materialet för att möjliggöra en överblick av vad som 

sagts under intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 374). Valet att transkribera intervjuerna 

argumenteras med att det underlättar hanteringen. I och med att vi utförde 13 intervjuer 

kändes det högst relevant att skapa en så överskådlig bild som möjligt och undvika att 

någon information föll bort. För att fånga varje ord använde vi oss av ett 

transkriberingsprogram vilket gjorde det möjligt att reglera hastigheten på det inspelade 

materialet. Även om en transkribering är ett tidskrävande arbete anser vi det som en 

nödvändig åtgärd för att säkerställa kvaliteten av studien. 

 

4.4.2 Empiri och analysframställning 

Efter att vi transkriberat intervjuerna började vi med empiridelen, det vill säga att 

sammanställa de resultat som intervjuerna gett. I empirin har vi tagit hänsyn till att det 

kan var ett känsligt ämne att diskutera sin ledare och sitt behov av ledarskap. Därför har 

vi valt att göra respondenterna så anonyma som möjligt. Tyvärr medför en 

datainsamlingsteknik med intervjuer som innefattar exempel på arbetssituationer att det 

finns en viss risk att det går att avläsa vem respondenten kan vara. För att minimera risken 

beskriver vi endast arbetsuppgifternas karaktär. Med arbetsuppgifternas karaktär syftar vi 

till exempel på om det är arbete i projekt, mycket samarbeten eller självständigt arbete 

samt hur respondenten går till väga för att lösa arbetsuppgifterna. Angående respondenten 

beskriver vi åldern i årtionden för att inte avslöja identiteten för mycket. Vi beskriver 

även hur familj eller vänner påverkar respondentens arbetsliv utan att bland annat nämna 

exakt hur många barn de har, vart respondenten bor eller har släkt. Istället levandegör vi 

respondenternas arbetssituation genom att löpande i empirin ge exempel på hur 

situationen påverkar hur de agerar i det mobila arbetslivet. Vi använder oss även av fiktiva 

namn.  

 

Vi gör en inledande del med bakgrundsbeskrivning av respondenterna för att läsaren ska 

ges en uppfattning om vilka de är. Vi beskriver här deras tid i företaget, erfarenhet, 

karaktären på arbetsuppgifterna och ungefärliga ålder. Vidare ges läsaren en beskrivning 

av hur dessa människor beskriver att det är att arbeta i det mobila arbetslivet. Detta sker 

dock inte uppdelat efter varje person utan löpande i texten för att undvika upprepningar 

om många säger samma saker. Vi är däremot noga att exemplifiera respondenternas svar 

med vad de säger angående sin arbetssituation. Det kan exempelvis vara när respondenten 

väljer att förklara vad han eller hon menar med en vald situation eller ett sammanhang.  

 

Efter att en bakgrundsbeskrivning av respondenterna och åsikter om det mobila 

arbetslivet de har idag fortsätter vi att dela upp svaren i tre olika teman. Vi valde att 

fördela empiriavsnittet efter behov hos respondenten. Dessa teman var samma som i 

intervjuguiden, det vill säga samhörighet, personlig utveckling och uppskattning. Den här 

uppdelningen gjordes för att underlätta för läsaren och hitta en röd tråd genom hela 

resultatdelen. Genom att beskriva respondenternas svar under olika rubriker ser vi att 

läsaren ges en bra möjlighet att jämföra olika respondenters svar under respektive 

svarsområde. Även här väljer vi att beskriva respondenternas svar utifrån de situationer 

som de kopplar svaren till. Förklaringarna till situationen grundar sig ofta i respondentens 

erfarenheter, tid i företaget, ålder eller arbetsuppgifter. Varje tema inleds med 
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respondenternas beskrivningar av hur behovet av samhörighet, personlig utveckling och 

uppskattning uppfylls idag. Vidare övergår det till respondenternas tolkningar av på vilket 

sätt ledaren påverkar till att behoven uppfylls.  

 

Vi har valt att mestadels sammanfatta vad som har sagts med våra egna ord för att på ett 

pedagogiskt vis redogöra för empirin för läsaren. I de fall där vi ansett att det tillfört 

nödvändigt material inför analysen har även rena citat används. Vi har även varit noga 

med att poängtera när det är ett svar som flera respondenter gett, och när vi återgett endast 

en persons åsikt. Fokus har däremot legat på att sammanfatta vad majoriteten tycker men 

med i relation till deras ålder, erfarenhet, tid i organisationen samt arbetsuppgifter. Vi har 

sett det som viktigt att framhäva om det blir ett tydligt avvikande svar även om den 

situationen knappt har uppkommit. 

  

Efter att ha sammanställt empirin och läst igenom samtliga transkriberingar en extra gång 

påbörjades arbetet med analysframställning. Vi gick då tillbaka till teoridelen och 

jämförde vad tidigare forskning säger och vad vi fått för svar på vår undersökning.  
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5. Empiri 
I studiens femte kapitel redogörs för resultaten från den empiriska undersökningen. 

Kapitlet kan ses som en sammanfattning av de intervjuer som utförts i datainsamlingssyfte 

för studien. Kapitlet inleds med en kort beskrivning om respondenterna för att sedan vara 

uppdelat i teman för att underlätta läsförståelsen hos läsaren. Kapitlet innehåller enbart 

refereringar och fakta av vad som framkommit under intervjuerna, våra egna tolkningar 

av resultatet följer i nästkommande kapitel. 

 

5.1 Bakgrund respondenter 

August är i 30-årsåldern och har arbetat på företaget i två år. Han är en del av ett mindre 

team som är kopplat till marknadsavdelningen. August arbetar mycket med PR och 

företagets externa kommunikationskanaler. Arbetet sker både självständigt och i 

samarbete med andra i olika projekt. Han brukar försöka hålla sig till 40-timmarsveckor, 

även om det går lite upp och ner beroende på hur projekten ser ut för tillfället.  August 

uppskattar att den fysiskt spenderade arbetstiden på kontoret ligger kring 60-70 procent. 

Han anser att det mobila arbetssättet skapar en frihet som underlättar i vardagen, både 

arbetsmässigt och på fritiden.  

 

Britta är en kvinna i 30-årsåldern som sedan tre-fyra månader tillbaka arbetar på företaget. 

Britta arbetar med planering och projektledning både internt och externt på företaget. 

Arbetet sker till största del självständigt, men hon säger samtidigt att hon hela tiden har 

avstämningar med andra. Hon arbetar ofta övertid med anledning av att hon har väldigt 

mycket att göra. Ofta jobbar hon upp till 50-55 timmar per vecka men säger att mest 

övertid blir det när företaget har något event. Hon uppskattar att hon spenderar 80-85 

procent av sin arbetstid på Microsofts kontor. 

 

Christoffer är även han i 30-årsåldern och har arbetat på företaget i snart fyra år. Han ser 

sig själv som en spindel i nätet, han arbetar både internt med kollegor på avdelningen och 

externt mot olika byråer. Arbetet sker nästan uteslutande i projektform där han samarbetar 

tillsammans med andra. Christoffer anger att han vanligtvis arbetar 40 timmar i veckan 

och befinner sig ungefär 80 procent av tiden fysiskt på kontoret. Övriga arbetstiden 

spenderar han i centrala Stockholm på företagets konsultbyrå. 

 

Diana är i 25-årsåldern och har arbetat på företaget i snart ett halvår. Hon har en bakgrund 

med studier inom marknadsföring och ingår nu i en arbetsgrupp på cirka 15 personer som 

i sin tur är kopplade till marknadsavdelningen. Arbetsuppgifterna är mestadels 

administrativa och hon arbetar både självständigt och i grupp. Hon arbetar mestadels 

internt med sina kollegor i företaget, men har även ansvarsområden som innebär att ha 

externa kontakter. Diana försöker snitta så att arbetstiden ligger på 40 timmar per vecka, 

även om det ibland blir mer. 90 procent av arbetstiden spenderar hon fysiskt på kontoret. 

 

Ellen är i 40-årsåldern och arbetar på företaget sedan fyra år tillbaka. Hennes 

arbetsuppgifter är enbart riktade externt direkt ut mot företagets kunder. Det innebär att 

mycket arbete sker självständigt men ofta i nära anslutning till andra, många beslut tas 

vid till exempel redaktionsmöten. Hon arbetar normalt vanliga 40-timmarsveckor. Ellen 

känner sig ganska ofta beroende av olika digitala system för att kunna utföra sitt arbete 

och säger att hon säkert spenderar över 90 procent av sin arbetstid fysiskt på kontoret. 
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Felicia är i 25-årsåldern och har arbetat på företaget i ett drygt år. Hon utför mycket 

administrativa uppgifter och fungerar på flera sätt som spindeln i nätet. Hon utför sitt 

arbete till största del självständigt, men det kan komma uppgifter från lite olika håll som 

hon hjälper till att utföra. Hon anger att hon oftast arbetar kontorstiden 8-17 och säger 

hon att hon kan jobba dessa tider utan problem. Ibland väljer hon dock att jobba längre 

tid vissa dagar, speciellt vid klämdagar, så att hon kan få en längre sammanhängande 

ledighet. Hon uppskattar att hon spenderar 80-90 procent av sin arbetstid fysiskt på 

kontoret. 

 

Gustav är även han i 25-årsåldern och arbetar sedan ett knappt år på företaget. Gustav är 

idag en del av ett mindre team under marknadsavdelningen och fungerar som lite allt-i-

allo i gruppen. Han uppskattar arbetstiden till att hälften består av enskilt arbete, och den 

andra halvan sker i samarbeten med andra. Gustav uppger att han arbetar ungefär 40 

timmar i veckan och spenderar ungefär 50-60 procent av sin arbetstid på företagets 

kontor, och övrig tid på den konsultbyrå han är anställd av.  

 

Helena är i 40-årsåldern och arbetar i en grupp under marknadsavdelningen på företaget 

sedan fem år tillbaka.  Hon beskriver sitt uppdrag som väldigt informationsinriktat och 

ofta direkt ut mot externa intressenter. I snitt arbetar hon 40 timmarsveckor, men med 

tanke på barnen så skiljer det ofta mellan veckorna. Hon säger att hon ofta försöker jobba 

in lite tid de veckor hon är utan barn. Helena uppskattar att hon spenderar ungefär 70 

procent av sin arbetstid fysiskt på kontoret, övrig tid befinner hon sig ofta i centrala 

Stockholm, i bilen eller hemma.  

 

Isabelle är en kvinna i 30-årsåldern som sedan två år tillbaka arbetar med extern 

marknadsföring på företaget. Hennes arbete innebär att ta mycket eget ansvar och hon 

arbetar mycket utåt mot kunder. Hon arbetar i ett team under marknadsavdelningen. 

Isabelle arbetar även väldigt mycket, hon kommer ofta upp i 50-60 arbetstimmar i veckan. 

80 procent av dessa timmar uppskattar hon spenderas fysiskt på kontoret. 

 

Jonas är i 25-årsåldern och har snart arbetat ett och ett halvt år på företaget. Jonas arbetar 

mycket internt och med kommunikation i företaget. Jonas har även varit involverad i 

projektet kring ”Det Nya Arbetslivet”, det vill säga implementeringen till det mobila 

arbetssättet som företaget nu har. Jonas uppskattar att han arbetar mellan 40 och 45 

timmar per arbetsvecka, och att upp mot 90 procent av den tiden spenderas på kontoret. 

 

Kristin är i 30-årsåldern och arbetar på företaget sedan tre år tillbaka. Hon arbetar mycket 

med externa samarbetspartners, vilket innebär mycket självständigt arbete. Kristin delar 

ofta upp sina arbetsdagar efter vilka tider på dygnet hon är som mest produktiv. Det 

innebär att hon ofta jobbar både kvällar och helger, men kan ta pauser under dagen när 

hon känner sig som minst produktiv. Hon har svårt att uppskatta arbetet i antal timmar, 

men medger att det blir bra mycket mer än 40 timmar per vecka.  Kristin uppskattar att 

hon ägnar ungefär 30-40 % av sin arbetstid fysiskt på kontoret, övrig tid befinner hon sig 

hemma eller på något café inne i centrala Stockholm. 

 

Lars är en man i 25-årsåldern som sedan två år tillbaka arbetar på företaget. Han arbetar 

mycket både strategiskt och optiskt, det handla om att ta fram nya strategier eller driva 

vissa projekt. Lars förklarar att själva arbetet ofta utförs självständigt, men att planering 

ofta genomförs tillsammans med andra. Lars arbetar mellan 40 och 45 timmar i vecka och 

uppskattar att han 75 procent av tiden befinner sig fysiskt på kontoret. 
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Mona är en kvinna i 50-årsåldern som arbetat på företaget i 14 år. Mona tillhör en 

avdelning på 12-13 personer men arbetar till största delen helt självständigt och har 

mycket internationella kontakter. Hon uppskattar att hon befinner sig ungefär 50 procent 

av sin arbetstid fysiskt på kontoret, övrig tid arbetar hon hemifrån. Hon brukar hålla sig 

till den avtalade arbetstiden på 40 timmar. Ibland brukar hon dela upp arbetsdagen för att 

tidsskillnaderna till företagets kontor i andra delar av världen gör att vissa möten ligger 

kvällstid.  

 

5.2 Det mobila arbetslivet 

Det empiriska resultatet visar att de flesta medarbetare i organisationen försöker hålla sig 

till 40 timmarsveckor, även om arbetsmängden ofta skiljer sig från vecka till vecka. Ibland 

är det något event, lansering eller liknande som kräver mer arbete vilket gör att det blir 

en del övertid. Samtliga respondenter säger sig utnyttja det mobila arbetssättet för att 

kunna styra sin arbetstid. Det sker dels genom att kunna utföra arbetsuppgifter hemifrån, 

på stan eller annan valfri plats, och dels genom att kunna dela upp dagen för att 

exempelvis arbeta när de är som mest produktiva. De flesta uppger dock att de försöker 

hålla sig till arbetstiderna 8-17. Skillnaden är att de som anger att de jobbar mer än 40 

timmar per vecka tar ett uppehåll från runt klockan 17, men arbetar sedan hemifrån senare 

på kvällen och under helger. Kristin berättar att hon ”delar upp dagen efter när jag är som 

mest produktiv, vet själv hur jag funkar, när jag får ut mest av mina timmar och när jag 

inte får det liksom”. Isabelle är en av de respondenter som svarar att hon arbetar uppemot 

50-60 timmar i veckan. Hon förklarar sina arbetstider såhär: ”Nästan alla har barn så de 

åker hem tidigare från jobbet, och sedan jobbar igen när de lagt barnen vid 8-9. Så då 

kommer nästa runda av mail och saker att göra. Plus att vi jobbar mycket med USA och 

de är på en annan tidszon”. 

 

Det skiljer sig även mellan respondenterna vad det gäller tid som fysiskt spenderas på 

kontoret. De som spenderar minst tid fysiskt på kontoret är där i genomsnitt 30-40 procent 

av sin arbetstid, medan andra är där över 90 procent. August och Jonas, som väljer att 

spendera en stor del av sin tid på kontoret anger den sociala biten som absolut viktigast, 

att ha någon att småprata med. Jonas förklarar det såhär: ”Jag gillar att komma till 

kontoret för att jag ser det som ett socialt rum. Eftersom i min roll så måste jag träffa 

människor ständigt och hålla mig uppdaterad och det gör man ju delvis genom att träffa 

kollegorna på kontoret”. Även om det i det mobila arbetslivet är lätt att genom 

elektroniska verktyg få tag på folk, är det viktigt för teamkänslans skull att fysiskt träffas. 

Jonas och Gustav anser även att det är lättare att få någonting gjort när de befinner sig på 

kontoret jämfört med hemma vid köksbordet. Kristin, som uppger att hon är på kontoret 

cirka 30 procent av sin arbetstid, förklarar upplägget med att hon varierar mellan att 

befinna sig ute hos partners, på caféer, på jobbet med att sitta hemifrån och arbeta.  

 

Även om en stor del av arbetstiden för de flesta spenderas på kontoret så hade i princip 

alla möjlighet att utföra samtliga arbetsuppgifter från annan plats. De som uppgav sig 

vara tvungen att befinna sig kontoret beskrev tillgång till webbpubliceringssystem som 

ett exempel, vid stora lanseringar fungerar systemen bättre på plats samt att där finns 

tillgång till webbteamet för support. Ett annat exempel var olika ansvarsområden för 

förråd eller liknande, som ibland kräver att personen fysiskt befinner sig på plats. Däremot 

framhävdes andra slags tillfällen då de upplever att det är bättre eller att de föredrar att 

fysiskt befinna sig på plats. Britta förklarar det såhär: ”Egentligen ska jag ju kunna jobba 

med vad som helst när som helst. För att vi har Lync (intern chatt- och samtalsfunktion, 
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författares kommentar) och kan alltid koppla upp oss. Men sen kan jag se mig själv som 

tvungen bara för att jag jobbar mycket bättre i ett möte live på plats än på Lync. Känner 

mig ofta tvungen, men är inte det från annat håll”. På vissa möten eller när ett föredrag 

ska hållas framhåller 7 av 13 respondenter att det ger en bättre närvaro att fysiskt befinna 

sig på plats. Helenas uppfattning är att ”det blir klart en helt annan interaktion om man 

möts face-to-face. Jag tycker att det mötet aldrig går att slå alltså. Sen ser jag ju online-

möten, som det som vi har nu som ett komplement. Ett bra komplement och där man kan 

ha närvaro på möten som man kanske inte hade kunnat komma in till annars. Men jag 

försöker i första hand vara på plats. Sen i andra hand köra online”. Christoffer 

kommenterar sin egen fysiska närvaro på möten med att det underlättar mötesprocessen, 

”då vill man vara på plats, men det är mer en motivationsfaktor. Jag behöver inte vara här 

för att utföra mitt arbete dagligdags, det är häftigt”. Även Mona säger att vissa möten vill 

hon medverka fysiskt på. Hon anser att många gånger ger det mer att träffas och få ett 

ansikte på folk. 

 

Resultatet från den empiriska undersökningen visar att det varierar hur ofta medarbetaren 

fysiskt träffar sin närmaste ledare. 11 av 13 svarar att de i snitt träffar sina ledare fysiskt 

mellan tre och fem gånger per vecka. En till två gånger av dessa är uppstyrda möten, 

antingen så kallade ”team-möten” med resten av arbetsgruppen eller enskilda inbokade 

möten för egen avstämning. Gustav, som har ett inbokat möte varje vecka med sin ledare, 

tycker att de har en bra blandning av arbetsrelaterade och personliga diskussioner. Är de 

mitt uppe i ett projekt blir det mycket avstämning, medan det en lite lugnare vecka handlar 

mer om att bara träffas på ett mer personligt plan. Diana, som arbetat fyra månader på 

företaget, anger att i och med att hon har ett fast inbokat fysiskt möte med sin närmsta 

ledare varje vecka så känns det bra. Hon skriver då ner saker under veckan som hon vill 

prata med sin ledare om. På dessa inbokade mötestillfällen kan de göra avstämningar om 

pågående arbete men hinner även bygga en personlig relation. Kristin och Lars säger 

också att det är lite upp till dem själv hur ofta de träffar sin ledare, skulle de vilja ses 

oftare skulle det vara möjligt. Den redan nära relationen och ömsesidiga förtroendet vägde 

dock upp och medförde att det många gånger räcker med att höras digitalt. Jonas 

utvecklade resonemanget med att han känner att ledaren hela tiden finns närvarande, och 

det är såväl fysiskt som online. Även om de inte träffas enskilt mer än på inbokade möten 

varannan vecka, så har ledaren hela tiden en stor synlighet på avdelningen. Sammanlagt 

svarade 11 av 13 respondenter att de träffar sin ledare tillräckligt mycket i dagsläget. 

Felicia, som anger att hon träffar sin ledare ungefär 3 gånger i månaden säger att det 

arbetsmässigt fungerar bra. Däremot känns det inte tillräckligt för att skapa en personlig 

relation, hon önskar ibland att de kunde ses oftare samtidigt som hon är medveten om att 

ledaren är väldigt upptagen. Även Christoffer är inne på samma spår, han träffar sin ledare 

ett par gånger i veckan. Han resonerar att det mobila arbetslivet ställer lite nya krav på 

ledaren, det är inte längre naturligt att fysiskt träffas, vilket är något de kan bli bättre på, 

att titta på hur man fysiskt ska interagera. 

 

Den vanligaste kommunikationskanalen med ledaren är via mail- och chattfunktioner. I 

andra hand kommer det fysiska mötet. Däremot finns saker som är helt nödvändiga att ta 

personligen, som till exempel de avstämningsmöten där medarbetarens arbetssituation 

diskuteras. Diana är av den uppfattningen, och motiverar det med att ”man blir sedd på 

ett annat sätt när man ses. Man skapar också en personlig relation till varandra när man 

ses på riktigt och inte bara när man ser en bild på nätet. Så att man får en annan dialog 

när man ses på riktigt tycker jag. Inte lika stelt kanske”. Jonas resonerar att när det är 

komplexa utmaningar eller problem så är det nödvändigt att ledaren närvarar personligen. 
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Han uppger även att om det uppstår konflikter bör det inte tas via mail. Han motiverar 

med att mycket kommunikation går förlorad med mail och att det kan få konsekvenser. 

Han säger att ”över 80 procent av kommunikationen sker ju via vår kropp, ansikte och 

händer så är det ganska dumt att hålla på att bråka via mail”. Det fysiska mötet upplevs 

generellt som otroligt viktigt, framför allt när det inte längre sker som en naturlig del i 

arbetsprocessen. Kristin är däremot av uppfattningen att det inte finns tillfällen då hon 

känner att hon måste träffa sin ledare personligen, men uppger att det har att göra med att 

ledaren är den personen hon är. Skulle det uppstå en situation kan de höras halv tio på 

kvällen utan att det är något konstigt. De har enligt Kristin en så öppen och ärlig relation 

att de kan höras när det behövs. Mona anser att de avstämningsmöten hon har med sin 

ledare en gång i månaden känns viktiga, inte för arbetets skull men för relationens, att ta 

personligen. 

 

Samtliga respondenter svarar att det mobila arbetssättet på flera sätt öppnar upp för nya 

möjligheter. Helena menar att det minskat hennes stress i arbetslivet, framförallt med 

tanke på att hon bor en bra bit från kontoret. Genom att ibland arbeta hemifrån kan hon 

kapa två timmar i bilen och istället arbeta effektivt hemma under den tiden. August 

berättar att han ofta väljer att arbeta hemifrån på förmiddagen, läser mailen i samband 

frukost och kan då spela hög musik utan att någon störs. Vinsten blir att dricka kaffe i 

lugn och ro och dessutom att kunna undvika rusningstrafiken samt trängseln i 

tunnelbanan. Exempel från flera andra respondenter handlar om friheten att slippa stressa. 

August, Gustav, Helena och Kristin framhäver en fördel i att när de är möten på någon 

annan plats så är de inte beroende av att före eller direkt efter se till att befinna sig på 

kontoret. Christoffer, Ellen, Felicia, Helena och Isabelle framhäver även fördelar för 

medarbetare som har småbarn. För dem förenklas vardagen väldigt mycket, de slipper 

känna sig låsta till att jobba 8-17 och stressa iväg för att hämta barnen på förskolan. 

August berättar även om ett tillfälle då han befann sig i Brasilien men behövde delta på 

ett möte. Han tog då med datorn, kopplade upp sig till ett telekonferensverktyg via 

internet och deltog på mötet online. 

 

August, Ellen, Felicia och Helena förklarar att kulturen på företaget är att det inte riktigt 

spelar någon roll var och hur mycket du arbetar, så länge du uppnår dina mål vilket också 

inger en frihetskänsla. Det är väldigt mycket frihet under ansvar, vilket August, Ellen och 

Felicia upplever som ett förtroende de får från företaget. Felicia förklarar att det är skönt 

att inte behöva känna sig övervakad, bara för att hon inte befinner sig på kontoret innebär 

det inte att hon gör sitt jobb. Behöver hon smita iväg två timmar på ett läkarbesök så 

behöver hon inte känna stress för att andra förväntar sig att hon ska vara på plats. August 

resonerar: ”Att komma till jobbet och jobba i åtta timmar är inte ett kvitto på att man har 

jobbat färdigt”. Ellen säger: ”På något sätt blir det ett större förtroende och jag trivs i ett 

klimat där man känner att folk har förtroende för en”. 

 

Det är väldigt sällan som telefonen används för att prata med varandra. Lars, Felicia och 

Isabelle nämner att det känns som att telefonsamtal kan uppfattas som störande för den 

mottagande personen. Felicia utvecklar det såhär: ”Men på chatten så kan man alltid 

skriva till varandra. När man jobbar så här så måste man ha något sådant system annars 

skulle det inte fungera. Man kan ju inte gå och leta efter folk för då hittar man aldrig 

någon”. Britta, Diana och Kristin förklarar att det är smidigt att först höras via 

chattfunktionen, och känns det då som att det är nödvändigt att prata direkt till personen 

går det att ringa via datorn eller gå bort till personen och kort stämma av det som behövs. 

Det är däremot ingen av kommunikationskanalerna som särskilt föredras, utan de 
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kompletterar varandra bra, det är ingen som bör uteslutas. Christoffer och Lars ger 

exempel på att de använder kanalerna till olika syften. Mail är bra när något behöver 

finnas kvar, att träffas fysiskt är bra vid brainstorming och chatten för korta avstämningar, 

som att äta lunch tillsammans. Gustav och Britta, som bägge arbetar mycket självständigt 

men gör mycket avstämningar med andra personer, anger att en fördel med 

mailkonversationer är att det ger möjlighet till att tänka igenom sitt svar och arkivera 

konversationen genom att spara det som har sagts. 

 

August och Felicia klargör att organisationen även tidigare gav möjlighet till att jobba 

utanför kontoret. Ombyggnationen av kontoret, som innefattar att det inte längre finns 

stationära arbetsplatser, har endast gjort att mobiliteten nu utnyttjas till sin fulla grad. 

August framhäver fördelar med att datorn, headset och telefon numera är de enda 

arbetsverktygen, vilket inger en känsla av befrielse. Förut var det mycket pärmar och 

hurtsar med papper men nu behövs inte det längre. Det är något som även Mona 

framhäver, samtidigt som hon säger att det var hennes största farhåga på förhand var att 

måsta bära med sig sladdar och koppla in datorn på nytt ställe varje gång. Mona, som 

arbetat över 14 år på företaget, är bara glad över att den fria placeringen ger henne 

möjlighet att träffa människor hon aldrig annars skulle komma i kontakt med. Hon säger 

att den största skillnaden är att hon inte längre har en egen plats att gå till. Idag så väljer 

hon plats beroende på var hennes möten är lokaliserade. Gustav, som är ganska ny på 

kontoret säger att ”vad som är härligt när man kommer ut här är just den fria placeringen. 

Man kan sitta lite var man vill. Jag lärde känna folk från massa olika team och avdelningar 

som jag egentligen inte hade kommit i kontakt med annars bara för att jag kan sätta mig 

ner vid deras bord och börja snacka med dem istället”.  

 

Även om det mesta fungerar väldigt bra i det mobila arbetslivet framhäver Felicia vikten 

av att ledningen är uppmärksam på när arbetssättet inte fungerar. Hon ser att en risk med 

ett helt öppet klimat är att det finns en och annan som inte kan hantera det. Det kan hända 

att folk jobbar för lite och inte får saker och ting gjorda, vilket också kommer att märkas 

till slut. Helena är inne på samma linje och menar att det är väldigt personberoende om 

det här arbetssättet passar eller inte. Det krävs mycket eget ansvar och att vara 

självgående. Är en person väldigt beroende av sin ledares närvaro och har inte den egna 

motorn kan det vara begränsande.  

 

Britta och Gustav, som bägge arbetat mindre än ett år på företaget ser att en utmaning 

med det mobila arbetssättet kan vara att komma in som ny på företaget. Britta talar av 

egen erfarenhet när hon säger att det är svårt när det inte riktigt går att ha koll på var folk 

sitter. Gustav säger att ”den där första tröskeln att lära känna folk och hitta de man ska 

jobba med kan vara en utmaning inledningsvis”. Han själv gjorde så att han i början tog 

mycket rygg på sin ledare, vilket även var behändigt när han i början behövde en hel del 

stöd i arbetet. Felicia nämner att det kan vara en svårighet att lyckas få gemenskap när 

folk sitter på skilda platser. Hon efterfrågar små saker såsom uppstyrda fikaraster eller 

team-aktiviteter som gör att det blir fler fysiska interaktioner. 

 

Tekniken är en av organisationens starka sidor och är på många vis en förutsättning för 

att det ska fungera med ett mobilt arbetssätt. Det framhävdes som lite tidsödande de 

gånger tekniken inte vill fungera. Gustav ger ett exempel på att om du ska ha ett möte 

med 20 personer och hälften kopplar upp sig från en annan plats kan det gå tid till spillo 

för teknikstrul. Det är dock inget vanligt förekommande.  
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Ellen diskuterar en annan rätt omfattande nackdel och det är arbetet ur en ergonomisk 

synvinkel. Hon märker och känner att de flesta arbetsytorna inte är särskilt ergonomiskt 

utformade, men i och med att hon gärna vill sitta med sina arbetskamrater för att inte 

tappa den sociala biten bortses ofta den ergonomiska aspekten i arbetet. Därför beklagar 

hon sig över att ha ont i nacken ibland. För att få bukt med problemet efterfrågar hon fler 

riktiga arbetsstationer, så att det går att sitta överallt utan att tappa ergonomin. Kristin 

lyfter problemet från andra hållet, när du sitter hemma och arbetar har du inte tillgång till 

den ergonomiska utrustningen som finns på kontoret, din köksstol hemma är inte 

utformad för långa arbetsdagar. 

 

5.3 Behov av samhörighet  

Att känna samhörighet på jobbet är något som samtliga respondenter upplever som 

mycket viktigt, däremot visar det sig på olika sätt. Gustav tycker inte att det blir särskilt 

kul att gå till jobbet om det inte finns en känsla av samhörighet till arbetskamraterna. 

Christoffer, Ellen och Felicia berättar även att de har ett stort socialt behov och vill gärna 

känna sig som en del av en grupp. De säger att de mår bra av att interagera med andra 

människor och att kunna ta en lunch, kaffe eller småprata om saker som inte enbart är 

arbetsrelaterade. Gustav nämner att det inte blir samma sak att ta en fika med en kollega 

via ett teknologiskt kommunikationsverktyg.  

 

Möjligheten att träffa kollegorna anger August, Diana, Ellen, Gustav och Lars som den 

främsta anledningen till att de väljer att vara på kontoret. De spenderar alla minst 60 

procent av sin arbetstid på kontoret, trots att deras arbetsuppgifter egentligen kan utföras 

på annan valfri plats. Felicia nämner att det skulle vara uttråkande och uppstå en saknad 

av stimulans av att sitta hemma själv. Gustav säger sig inte heller ha den egna disciplinen 

för att utföra samma arbete hemifrån, utan behöver sitta bland kollegor för att få något 

gjort. Felicia och Jonas resonerar däremot att det inte krävs så mycket för att uppfylla en 

känsla av samhörighet. Det kan till exempel vara att det finns någon som sitter bredvid 

och som går att prata med, eller att det går att slå följe till kaffeautomaten. Gustav säger 

även att det känns som om att alla har ett behov av småprat om sådant som inte är bara är 

arbetsrelaterat och att samtal kommer per automatik när medarbetarna sitter bredvid 

varandra. Eftersom Microsoft är en väldigt stor organisation nämner Isabelle att 

samhörighet är lätt att känna, men att det kan bero på att det är uppdelat i kluster. Det kan 

vara lite svårt att få en helhetsbild men i sitt eget team är de relativt få så där är det lätt att 

känna samhörighet. Isabelle arbetar även mycket internationellt med kollegor i andra 

delar av världen, och uppger att samhörighet mellan landsgränserna uppfylls genom att 

dela med sig av framgångarna via digitala meddelanden och genom event där de träffas 

fysiskt. Därför inkluderas även en del resor. 

 

Det framförs av Ellen att samhörigheten nog inte skulle försvinna om lite mer arbetstid 

spenderas hemma. Däremot är möten som sker fysiskt ändå det som är mest viktigt för 

känslan av samhörighet. Liknande konstateranden gör även fler av respondenterna. De 

fysiska mötena med kollegor så väl som ledare är fortfarande viktiga trots ett mer mobilt 

arbetssätt. Här beskrivs bland annat teamaktiviteter och veckomöten där alla är fysiskt 

närvarande som något som påverkar samhörigheten positivt.  

 

Utöver samhörighet till kollegorna nämner även August och Jonas samhörighet till 

organisationen som viktigt. Jonas tycker att samhörighet till organisationen är otroligt 

viktigt för att känna engagemang och att det går att uppnå genom flera olika nivåer. Det 

kan till exempel vara genom att kunna identifiera sig med organisationens värderingar, 
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att veta sin roll i organisationen och vilka mål som finns. Han utvecklar sitt resonemang 

genom att säga att den gemensamma målsättningen är en faktor som påverkar känslan av 

att vara en del av organisationen. Även August berättar att det är lätt att förstå hur målen 

hänger samman med medarbetarnas arbetsuppgifter och det skapar en förståelse för 

medarbetarnas del i det stora maskineriet.  

 

Respondenterna är enade om att känslan av samhörighet skapas på ett annorlunda sätt i 

ett mobilt arbetsliv. Förut hade de kännedom om vart alla satt på kontoret och kunde 

spontanprata om vardagliga saker. Christoffer som arbetat i företaget i 3,5 år saknar 

spontanpratet som förr skedde mer naturligt, som till exempel om hur gårdagens bio var. 

Idag blir det inte på samma sätt, men, det innebär inte heller bara något negativt. 

Christoffer berättar vidare att känslan av samhörighet fortfarande finns där men byggs 

helt enkelt upp på andra villkor. Han upplever att samhörigheten för hans egen del nog 

var lite bättre för, även om det inte känns som negativt idag. Det blir helt enkelt på ett 

annat sätt, förr visste man var alla hade sin plats, idag blir det lite rörigare. Samtidigt finns 

möjligheten att knyta mycket nya kontakter i och med att placeringen på kontoret är fria. 

Gustav säger sig ha lärt känna många människor från andra avdelningar och team, 

människor som han inte skulle ha haft möjlighet att sitta vid samma bord som och 

småpratat med vid fasta stationära arbetsplatser. Mona tycker att det känns roligt att det 

mobila arbetslivet inneburit många nya kontakter, även om hon anser att behovet av en 

bra kontakt är störst inom den närmsta arbetsgruppen. 

 

Britta, Diana och Helena framhäver det som en stor fördel att ha valmöjligheten med att 

flytta runt efter vilket behov som finns för dagen. Känner du för att sitta helt ostört kan 

du göra det och sedan byta plats igen ifall du känner för att träffa lite mer folk. Däremot 

brukar valmöjligheten att sitta vart du vill inte utnyttjas fullt ut. Många berättar att det 

fortfarande finns kvar vissa tendenser till stationära platser på kontoret. Det handlar inte 

om att Microsoft inte ger möjlighet till fria platser utan att många väljer att sitta på samma 

ställen tillsammans med samma människor varje dag. Många drar sig ändå till att alltid 

sitta med sitt eget team och på samma kontorsplan med argumenten att det förenklar för 

att få tag i sina kollegor, att de snabbt kan diskutera saker med varandra och bolla idéer. 

Exempelvis berättar Isabelle att det mobila arbetslivet inte riktigt är så som det kanske 

beskrivs i ”boken”, alla flyttar inte runt hela tiden utan de flesta har hittat sina platser 

ändå. Hon själv är en av dem. Hon ser det som en möjlighet att kunna välja, och väljer då 

att sitta med sitt team på ungefär samma plats varje dag. Jonas diskuterar att det lätt blir 

så att folk skapar sina egna platser och att det då finns vissa ställen där det kan kännas 

som att ”där sitter dem så där går inte jag och sätter mig”, även om det inte borde vara så. 

Felicia säger sig inte se sig själv som en förespråkare för det nya arbetssättet eftersom 

även hon föredrar att sitta på samma ställen och hitta sin plats. Hon anser att det 

därigenom blir en tolkningsfråga hur det mobila arbetslivet ska utnyttjas. Felicia 

uppskattar friheten och valmöjligheten men väljer kanske inte själv att utnyttja det till sin 

fulla grad. Jonas diskuterar kring att de avdelningar som väljer att klustra sig i 

kontorslandskapet nog gör det för kompisrelationens skull snarare än att det underlättar 

själva arbetsprocessen. Han hänvisar till exempelvis till Sveriges Radio och BBC som 

inte träffas särskilt mycket mer än under ett inledande möte varje vecka där de gör upp 

en redaktionell plan. I övrigt jobbar de ute på fältet men lyckas ändå samarbeta. Jonas 

fortsätter och beskriver att det i många fall handlar om att medarbetarna gärna sitter med 

de som de tycker är trevliga att umgås med, att det mer handlar om att sitta med sina 

vänner än att det faktiskt krävs för att lösa arbetsuppgifterna. Han vill inte uttala sig om 

det är positivt eller negativt i sig, men menar att det gör att själva grundtanken med 
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arbetssättet frångås en del. Det här är även något som Lars bekräftar. Han säger att han 

väljer att sitta med sitt team för att det underlättar arbetet men ”framförallt för det sociala, 

det andra går att lösa på olika sätt. Den sociala biten är viktig liksom”. 

 

Kristin säger sig jobba ganska mycket självständigt men samarbetar samtidigt mycket 

med personer som tillhör andra avdelningar på företaget. I en sådan arbetssituation 

berättar hon att det är ganska lätt att kunna skifta plats. Däremot tror hon att det skulle 

försvåras om arbetssituationen skulle förändras till att involvera mycket samarbete i fasta 

team.  

 

Trots att samhörigheten många gånger påverkas av arbetskollegorna säger samtliga 

respondenter att ledaren också spelar en roll i hur samhörighet uppfylls. August beskriver 

att med stationära arbetsplatser går det ofta att prata över skrivborden med varandra och 

på rasterna tar alla en kaffe tillsammans och pratar. När inte den här naturliga 

mötesplatsen längre finns så anser han att det krävs att någon leder en social aktivering 

av teamet för att hålla ihop gruppen. Det behövs planeras för när alla ska ses och vad de 

gör tillsammans för att främja samhörighet. Ytterligare några respondenter är av samma 

åsikt. Christoffer menar att det är lätt hänt att medarbetarna jobbar lite i silos och springer 

på varsitt håll. Ibland så glöms det bort att faktiskt prata med varandra eftersom 

samhörigheten som uppstår när människor sitter bredvid varandra inte riktigt längre finns 

kvar. Det går inte längre att höra över varandras bord och snappa upp små detaljer om 

vad de andra jobbar med. Christoffer förklarar det som att ” det här som bara uppstår när 

man sitter tillsammans, det finns inte kvar”. Både han själv, August och Britta anser att 

det krävs fler avstämningsmöten och att arbeta mer med den sammanhållning som 

tidigare skedde mer naturligt för att få samma resultat av samhörighet.  

 

Att det mobila arbetslivet innebär att det inte längre är självklart att ses varje dag gör att 

många anser att det var viktigt att engagera sig i de sociala aktiviteter som faktiskt erbjuds. 

På marknadsavdelningen anordnas varje vecka en fredagsfika där alla medarbetare 

frivilligt får närvara. Mona nämner att det på en annan avdelning förekommer 

onsdagsfrukost. Dessa uppstyrda tillfällen att fysiskt träffas uppges generellt vara en 

väldigt uppskattad aktivitet. Diana upplever att det skapas en möjlighet att träffa de som 

sällan är på kontoret. Felicia, Christoffer och Gustav ser gärna att ledaren är ännu 

tydligare med att det är viktigt att vara närvarande vid de gemensamma aktiviteterna som 

anordnas. På vissa aktiviteter har det enligt Felicia varit lite dålig uppslutning. Hon anser 

att det delvis är ledarens roll att visa hur viktigt det är att alla försöker medverka när det 

anordnas någonting i och med att de nu sitter utspritt. Mona berättar även att de på hennes 

avdelning har en dag i veckan då de inom arbetsgruppen bestämt en plats i huset där alla 

som vill kan samlas för att sitta tillsammans. Det här är något de själva diskuterat på ett 

avstämningsmöte och gemensamt kommit fram till som en bra lösning för att faktiskt ses.  

 

Undersökningen visar dock att både ledaren och gruppen i stort har lite att jobba på där 

för att förbättra sammanhållningen. Det finns önskningar om att utöka antalet team-

aktiviteter, såväl arbets- som nöjesrelaterat, för att bygga lite sammanhållning som 

försvinner när man inte sitter tillsammans hela tiden. Christoffer argumenterar den här 

diskussionen med att säga att ”om man tappar den där dagligdags teamkänslan, som jag 

upplever att man ändå gör lite, så behöver man ju kompensera det på något annat vis”. 

 

Även om det självklart finns vissa saker som ledaren kan förbättra i sitt arbete för 

samhörighet är de allra flesta nöjda med hur det ser ut nu. Diana berättar att det är 
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uppskattat med den ”open-door policy” som finns på företaget. Det känns bra att veta att 

det alltid går att prata med ledaren om det är något och att ledaren då visar sitt stöd. 

Dessutom påverkar det positivt att det inte riktigt känns som att det finns en hierarki, utan 

att ledaren är på samma nivå, vilket gör att det känns lättare för henne att dela sina tankar. 

På veckomötena brukar dessutom ledaren enligt Jonas fråga om hur det känns och om de 

har några önskemål på hur det kan fungera ännu bättre. Gustav upplever att ledaren är 

väldigt mån om att medarbetarna faktiskt ska känna samhörighet. Det spelar inte heller 

någon roll om de arbetar som konsulter eller inte, ledaren försöker alltid få medarbetaren 

att känna samhörighet och vara en i gänget vilket uppges som väldigt uppskattat.  

 

En potentiell nackdel som diskuterades med det mobila arbetslivet är att det kan vara svårt 

att komma in som ny, arbetsgrupper kan ofta sitta utspridda och återfinns inte på samma 

platser. Gustav säger ”Den där första tröskeln att lära känna folk och hitta de man ska 

jobba med kan vara en utmaning inledningsvis”. Han medger att den första månaden på 

företaget var lite jobbigt, men nu efter att ha jobbat ett år har han vuxit in i det och trivs 

jättebra med friheten. Ledaren hade där en viktig roll för att underlätta inskolningen, 

genom att meddela var arbetsgruppen satt varje dag och vara lite omhändertagande så 

gick det väldigt bra. Diana berättar att hennes chef gav henne namn på vilka hon kunde 

kontakta för att hitta några att sitta med, vilket var uppskattat. Britta och Gustav medger 

dock att det kan vara svårt att komma in bland folk och hitta sin plats. Han säger ” Så det 

finns väl en risk att den som kanske inte är så socialt bekväm från början kanske blir mer 

isolerad när de tillåts sväva lite fritt”.  

 

På Microsoft har varje medarbetare individuella möten med sin ledare där de framför allt 

diskuterar hur väl de uppnår uppsatta mål och hur det går för dem i arbetet. 

Respondenternas säger på att det är väldigt uppskattat med dessa möten. Gustav säger att 

det är bra att ledaren tar ett helhetsgrepp och inte bara fokuserar på arbetsuppgifterna. 

Ledaren frågar exempelvis hur de trivs på företaget och mötena ger en väldigt 

inkluderande känsla, att dem känner sig välkomna och omhändertagna. 

 

Ledaren närvarar också på de team-möten som hålls varje vecka. Team-möten nämns av 

några respondenter som en viktig del i att känna samhörighet i gruppen. Jonas beskriver 

att på dessa team-möten kan det diskuteras hur samhörigheten inom teamet ska bli bättre, 

hur kommunikationen ska förbättras och hur de lättare ska bolla idéer med varandra. 

Ledaren jobbar även aktivt för att medarbetarna ska komma in på kontoret och visa upp 

sig så att de ska synas, finnas och uppmärksammas för att på så sätt skapa en samhörighet 

till organisationen. Ellen berättar att ledaren uppmuntrar medarbetarna till att kliva in på 

andra möten och berätta om vad de gör för att alla ska känna samhörighet till alla olika 

delar av organisationen. Ledaren jobbar också själv på sin synlighet. Hon kan berätta vart 

hon sitter ifall någon behöver prata med henne och är ofta närvarande på de digitala 

plattformarna och kommunikationsverktygen som Microsoft använder för att 

kommunicera mellan de anställda. 

 

5.4 Behov av uppskattning och känsla av personligt värde 

Uppskattning svarade samtliga respondenter var viktigt. Flera resonerade att om någon 

har gjort något bra så bör han eller hon få uppskattning för det. Mona säger att 

uppskattning är en grundläggande sak som alla, inklusive hon själv behöver. Finns det 

ingen uppskattning anser hon att det är lätt att bli osäker och börjar fundera på om hon 

håller på med rätt saker. Den uppskattning som ges kan vara allt från korta mail med ett 

berömmande ord till att ledaren berättar för arbetsgruppen vad personen har utfört. Det 
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kan variera lite genom vilka kommunikationskanaler som uppskattningen kommer ifrån. 

Felicia och Isabelle berättar att de oftast får beröm via mail medan Jonas och Mona säger 

att de oftast får det personligen, ansikte mot ansikte. Helena säger sig få uppskattning från 

både ledaren, kollegor och kunder för såväl sin prestation som den person den är, och att 

bägge är viktiga drivkrafter. Hon får mest uppskattning för den energi hon tillför till 

gruppen eller för de resultat hon uppnår. Ofta sker uppskattning och feedback idag som 

direkt återkoppling när någonting är utfört.  

 

Däremot kände många själva att uppskattning inte var en nödvändighet för att kunna 

utföra sitt arbete. Enligt Felicia är uppskattning något som är omtyckt och gör att hon 

orkar lite till genom att det bidrar till att hon känner lust och glädje i arbetet. Helena liknar 

det med bensin till att orka fortsätta arbeta. Hon fortsätter med att beskriva att alla som 

jobbar i organisationen är människor med höga mål och med en riktig drivkraft. Det är 

nästan ett krav med dessa personlighetsdrag då organisationen präglas av hög takt och 

tydligt målfokus. Dessutom finns det enligt August en medvetenhet om att kulturen inom 

företaget är lite att ”du är aldrig bättre än ditt senaste jobb”, vilket kopplas ihop med att 

IT-företag arbetar i en ständigt föränderlig bransch där det gäller att hela tiden ligga i 

framkant med utvecklingen. Han säger att ”gör man samma saker en gång till så blir det 

aldrig lika bra även om det var helt briljant första gången”. Så se hela tiden till att utveckla 

något annat. Det här har medfört att de på företaget gärna uppskattar och berömmer 

varandra, det är ett sätt att ta tillvara på varandra.  

 

Uppskattning var visserligen uppskattat i sig men det är ingen topprioritering för många. 

Gustav känner att ”så länge jag själv kan stå för det jag har gjort eller känner mig stolt 

över det så är det nog så viktigt som att någon annan tycker det är bra”. Britta beskriver 

det som att det ”är inget jag bygger upp något på eller räknar med. Det är kul att få”. 

Christoffer säger sig inte heller ha något behov av att få uppskattning hela tiden varje dag 

men gör även skillnad på behovet av uppskattning och vad som kan påverka till att han 

mår bra. Han knyter tillbaka till frågan om personlig utveckling och resonerar att 

utveckling hänger ihop med feedback från ledare. Däremot gillar de flesta respondenterna 

att få uppskattning när mycket tid har lagts ner på att göra något bra. Felicia säger att det 

blir som ett kvitto på att någon har sett vad som har gjorts. Däremot gillar de flesta 

respondenterna att få uppskattning när mycket tid har lagts ner på att göra något bra. 

Felicia säger att det blir som ett kvitto på att någon har sett vad som har gjorts. Även 

Jonas berättar att det är viktigt med uppskattning i sådana situationer. Han ser en risk i att 

personer som arbetar väldigt hårt men inte får någon uppskattning istället väljer att byta 

arbete då de inte känner att de utvecklas eller får feedback på vad de gör. Jonas fortsätter 

resonemanget och säger att det ”är väldigt kostsamt för ett företag när en talang plötsligt 

drar”. 

 

Diana och Isabelle gör en reflektion av att kulturen generellt i Sverige gör att vi är rätt 

dåliga på att ge varandra uppskattning. Isabelle menar att vi har en jantelag som ligger 

djupt rotade inom oss och som säger att ingen ska visa sig bättre än någon annan. Det är 

något som andra länder är mycket bättre på och att vi där har mycket lära. 

 

Isabelle berättar att uppskattningen hon får sker mycket via mail och att de mailar mycket 

mellan varandra i företaget. Hon brukar via mail få uppskattning i form av ”grattis, du är 

bäst, det här är skitbra”. Lars säger också att han brukar få liknande mail av ledaren men 

att han föredrar när uppskattningen sker fysiskt för att ”det väger tyngre när man säger 

det än när man skriver det”. Även om uppskattning kan ges via mail så är det sällan som 
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särskilt mycket feedback ges via den kommunikationskanalen. Jonas säger att det inte 

händer så ofta att det i ett mail ifrågasätts någonting som gjorts. Det är oftast på de 

personliga mötena, som medarbetarna har med sin ledare, där sådant tas upp. Det uppkom 

även från flera håll att arbetstempot är högt och att det sällan finns tid för att utvärdera 

eller uppskatta andra. Att ta sig tid till uppskattning det är något som de flesta kan bli 

bättre på. Jonas, som arbetar en del med den interna kommunikationen ser även en 

möjlighet med just internkommunikationen. De har väl utvecklade verktyg för att snabbt 

och enkelt nå ut till hela organisationen, där kan samtliga bli bättre på att uppskatta 

varandras arbete. Det är även ett sätt för att öka samhörigheten, att få inblick i andra 

avdelningars arbete. 

 

Återkommande under intervjuerna var att feedback ofta var ännu viktigare än ren 

uppskattning. I feedback ingår både uppskattning och konstruktiv kritik. Gustav, som har 

ett inbokat avstämningsmöte med sin ledare en gång i veckan, säger att hans ledare är 

väldigt duktig på att visa sin uppskattning och ge feedback. Är ledaren nöjd så är hon 

tydlig med det, men kan samtidigt återkoppla med lite konstruktiv kritik om vad som 

kunde göras bättre och vad som nästa gång kan främja just hans utveckling. Jonas anser 

att förutom feedback är att få möjlighet till att ta eget ansvar och förtroende från ledaren 

ett bevis på uppskattning.  

 

Även om medarbetarna anser sig vara rätt duktiga på att ge uppskattning åt varandra, ser 

de ändå ledaren som den viktigaste källan till att bli sedd för den man är och vad man 

presterar. Gustav och Lars ser det som uppskattning när ledaren tar sig tid att sitta ner och 

ge feedback. De anser att det gör att du känner dig sedd och uppskattad för det du har 

utfört och att ledaren är mån om att du ska ges möjlighet att utvecklas. Lars uppskattar att 

det känns som att ledaren ser honom och kan sätta sig in i hans situation. När han har 

väldigt mycket att göra ser ledaren det och försöker stämma av hur de löser det på bästa 

sätt. Han resonerar även att det är mer en personlighetsgrej snarare än en aktiv 

ledarstrategi, men att det är väldigt uppskattat att bli sedd.  

 

Britta anser att det framför allt uppskattas när ledaren lyfter medarbetaren för andra eller 

inför arbetsgruppen när personen gjort någonting bra. Det gör att hon känner sig sedd och 

hörd, och det är viktigt för henne. Diana säger att ibland när hon har löst ett problem så 

kan ledaren skriva ett mail till de andra på marknadsteamet där det står att Diana varit 

duktig och löst problemet. På så sätt blir det synligt för alla att medarbetaren är uppskattad 

och värdefull på företaget.  De har också pratat om att det är viktigt att höja varandra så 

att det blir synligt att de gör ett bra jobb. 

 

Felicia, som arbetar ganska nära sin ledare, berättar att ofta gör hon saker som ledaren 

står som avsändare till. Men istället för att ledaren själv ta åt sig äran är ledaren noga med 

att hänvisa vidare till att det faktiskt var Felicia som uträttat ärendet och även berätta för 

Felicia om den uppskattning hon fått. Det är något Felicia uppskattar. Sedan säger hon at 

”jag behöver inte ha så där mycket pompa och ståt utan det är det där lilla som räknas och 

det tycker jag att hon är jättebra på”. 

 

Kristin arbetar väldigt mycket självständigt och direkt ut mot externa kunder. Hon 

tycker då att det är extra viktigt att ledaren lyfter det hon gör, annars ser ingen annan 

det. Hon säger även ”jag har väldigt svårt att skryta för mig själv, är väldigt svensk och 

lagom, men hon (ledaren, författares kommentar) har inga problem att skryta över oss 

liksom”. 
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Diana och Felicia berättar att de har något de kallar för ”månadens arbetare” där det varje 

månad av ledaren utses en person som värderas extra högt då den gjort något extra bra 

under perioden. Månades medarbetare får några biobiljetter men det är inte riktigt det som 

är själva drivkraften. Det är framför allt själva utmärkelsen som gör att medarbetarna 

känner sig uppskattade. Ofta så upplever respondenterna att det inte behövs så mycket för 

att känna sig uppskattad. Felicia säger att det inte krävs så mycket avancerade sätt att visa 

det på. Det kan bara vara ett litet mail eller liknande. Britta säger även att lite uppskattning 

är ju bättre än ingen alls. En annan kanal för uppskattning är ett program där varje person 

får skicka uppskattning via mail till 2-3 personer varje månad. Therese säger att mailet 

som skickas både går direkt till personen men även till chefen. Det gör att chefen får en 

överblick över hur uppskattad medarbetaren är. 

 

Även om det uppskattades när ledaren sätter sig ner och ger feedback, fanns det en önskan 

om några förbättringar. Gustav, som anger att han har avstämning med sin ledare en gång 

per vecka, nämner att det är ofta väldigt snabba puckar, och det är långt ifrån alltid att de 

faktiskt hinner sätta sig ner med ledaren och utvärdera eller få konstruktiv kritik på det 

arbete som utförts. Han resonerar att det kanske beror på att mer och mer kommunikation 

sker elektroniskt. Jonas säger att det är viktigt att ledaren inte enbart klappar en på axeln 

och säger att du har gjort något bra. Den bästa uppskattningen är när ledaren faktiskt kan 

säga konkret det som varit bra och hur det bidrog till att exempelvis målen uppnåddes. 
 

5.5 Behov av personlig utveckling 

Behovet av personlig utveckling på arbetsplatsen är viktigt för samtliga respondenter i 

studien. Britta, Christoffer och Lars ser det som en viktig drivkraft i det dagliga arbetet. 

Det är viktigt att känna sig ständigt utmanad och att få lära sig nya saker. August, som 

varit på företaget i två år, berättar att om den personliga utvecklingen skulle stagnera 

kommer han försöka byta roll eller gå någonstans omgående, den personliga utvecklingen 

är oerhört viktig för honom. Christoffer är inne på samma spår och säger att en känsla av 

utmaning och utveckling i arbetet är otroligt viktigt. Britta säger att om hon inte känner 

någon utveckling eller krav i det hon gör så dör motivationen ut vilket skulle innebära att 

gnistan att gå till jobbet försvinner. De säger bägge att det är mycket upp till dem själva 

att ta för sig i projekt. Gustav, som är ung och ganska ny på företaget anser att det är 

väldigt viktigt att känna en utveckling och utmaning i arbetet. Han säger att ”känner man 

att man inte kommer någonstans eller att det inte ställer några nya krav på en själv, då dör 

ju motivationen ut. Då tappar man gnistan att gå till jobbet”. Mona, som är i övre 50-

årsåldern och arbetat på Microsoft över 14 år anser att personlig utveckling är viktigt, 

men att hon ser sig som så pass gammal att hon inte är ute efter att göra karriär längre. 

Hon känner sig nöjd som det är. Samtidigt tillägger hon att det är klart att hon har ett 

behov av att lära sig nya saker hela tiden, annars blir det trist. Det är något hon gillar med 

sin roll och sina arbetsuppgifter, det är mycket som ändras och förbättras hela tiden. 

 

På frågan om hur personlig utveckling uppfylls idag berömmer många arbetsplatsen för 

att ge förutsättningar till utveckling. Gustav anser att företaget är väldigt bra på att ta vara 

på personer som visar framfötterna och visar att de vill ta ansvar. Visar du dig själv 

engagerad så finns det hela tiden nya projekt att delta i. Christoffer, som förklarar sitt 

arbete som att vara lite spindeln i nätet både internt och externt, säger att han själv 

försöker samla information från olika ställen. Det kan vara allt från samtal med chefen, 

egna initiativ och kurser till att lära från kollegor. Lars ser även han stora utrymmen för 
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personlig utveckling. Han motiverar sin åsikt med att organisationen dels är öppen för när 

medarbetarna kommer med egna förslag som de sedan kan få möjlighet att själv driva, 

och dels finns utbildningar för vidareutveckling för de som vill. 

 

8 av 13 respondenter framhäver möjligheter till att ta eget ansvar och att komma med 

egna initiativ som bidragande orsak till deras personliga utveckling. Diana är dessutom 

rätt ny på företaget och ser därför en stor personlig utveckling i och med en ny roll och 

ett nytt företag. Felicia, som arbetar mycket administrativt och hjälper till lite här och där 

i organisationen, upplever att kollegornas inflytande är minst lika viktigt som ledarens för 

att bidra till personlig utveckling. Helena, som arbetar mycket med informationsspridning 

externt, ger exempel på hur inspiration hämtas genom att delta på online-möten med 

Microsoft andra kontor i Europa, som till exempel Portugal, Danmark och Norge. Genom 

att lyssna och ta del av deras erfarenheter och hur de arbetar går det att lära sig mycket 

nytt och inspireras i sitt dagliga arbete.  

 

Diana och Isabelle utvecklar resonemanget om att ta eget ansvar till att även de krav som 

ställs från ledare och organisation i sig främjar deras personliga utveckling. Det är ofta 

rena resultatmål som ska uppnås och då gäller det att hela tiden utvecklas personligen för 

att lyckas nå upp till kraven. Genom att medarbetarna får mycket mer eget ansvar, än från 

exempelvis tidigare arbetsplatser, anser de att deras personliga utveckling drivs framåt. 

Isabelle känner att hennes ledare är lyhörd för vad hon vill, och har även tydligt klargjort 

sina personliga mål. Hon ger ett exempel på att ledaren låter henne gå till en extern coach 

för att få tips och hjälp på hur hon kan maximera sin personliga utveckling. 

 

Även ett mobilt arbetsliv i sig beskrivs av respondenterna ge personlig utveckling. Kristin 

nämner att det blir ett högre eget ansvar att våga vara social, framåt och se vad som händer 

runt omkring i företaget. Personlig utveckling kan åstadkommas genom många saker. 

Kristin fortsätter genom att säga att ”det behöver inte bara vara kurser eller sådana saker, 

utan bara att man träffar nya kollegor, att man får se hur andra jobbat och nya 

förhållningssätt. Det tror jag leder till jättemycket personlig utveckling”. 
 

På den mer specificerade frågan om medarbetaren känner att ledaren påverkar den 

personliga utvecklingen, gavs jakande svar från samtliga respondenter. Många svarade 

att ledaren har en viktig roll i att se möjligheter och ge förutsättningar för dem som 

individer. Ledaren påverkar indirekt genom att styra lite vad som ska göras och det 

påverkar till utvecklingen. Diana påpekar även att arbetet innebär mycket frihet under 

ansvar och med tydliga resultatmål, där det kvittar om du arbetar 20 eller 60 timmar, bara 

målen uppfylls. Ledaren finns då som stöd och hjälp, men har ingen direkt inblick i 

arbetsprocessen. Isabelle, som ofta arbetar upp mot 60 timmar i veckan, uppger att hon 

själv har tagit upp personliga mål med sin ledare, och känner då att ledaren varit lyhörd 

och tagit till sig av vad medarbetaren har för ambitioner. Isabelle lyfter även vikten av att 

ledaren måste se sina anställda som individer, en mall passar inte för alla. Det är något 

hon är mycket nöjd med just på Microsoft, här ges individen möjlighet till att själv styra 

sin utveckling. Även Ellen framhäver att det är viktigt att ledaren tittar på varje individs 

kvaliteter och försöker lotsa personen i rätt riktning. Hon själv har bakgrund inom ett visst 

område, som inte direkt innefattas i hennes grundläggande uppgifter på företaget. 

Däremot har ledaren hjälpt henne till att kunna delta i vissa projekt som gjort att hon fått 

användning av både kunskap och intresse inom just det området. 
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Under de individuella möten som hålls 1-4 gånger i månaden mellan ledare och 

medarbetare diskuteras både de personliga målen och de resultatmål som Microsoft har 

på sina medarbetare. Under intervjuerna framhölls mötena som en viktig del av 

respondenternas personliga utveckling. Att ledaren ger medarbetaren möjlighet till att 

växa ser Lars som något positivt. Gustav utvecklas väldigt mycket när ledaren tar sig tid 

att sitta ner med honom och ge feedback och kommentarer på det arbete han utfört, det är 

mycket värdefullt. Flera respondenter nämner att om inte ledaren gav den möjligheten 

skulle medarbetarna inte bli särskilt långvariga på företaget. Både Kristin och Felicia 

framhäver även att de ser sina respektive ledare som en inspirationskälla i sig, att de ser 

upp till dem som chefer. De karaktäristika som framkom var att ledaren är otroligt driven, 

karriärmänniska, pedagogisk och kunnig inom sitt område. 

 

Jonas poängterar vikten av att få möjlighet att ta ansvar och att få ledarens förtroende. 

Han menar att det är viktigt att chefen litar på sina medarbetare i det mobila arbetslivet. 

Han diskuterar att det ibland förekommer en problematik för ledare, att de tänker ”om 

inte jag ser mina medarbetare när de jobbar, gör de det då?”. Han resonerade vidare att 

när ledaren inte ser sina medarbetare krävs en tillit på att de anställda faktiskt kommer att 

levererar, och levererar de inte behövs en uppföljning på det. 

 

På följdfrågan, om det är något som kan förbättras eller hur det skulle kunna fungera på 

ett idealt sätt svarade att Christoffer det är viktigt att ledaren är lyhörd med vad 

medarbetaren vill och även kommer med egna idéer och skapar möjligheter för att 

individen ska kunna utvecklas. Han berättade att det många gånger är så att ledarna är 

väldigt kunniga inom sitt område, men kanske inte riktigt vet hur de ska bete sig som 

chefer i det mobila arbetslivet, de kan bli bättre på att känna av människor. Christoffer 

utvecklar resonemanget med att det är önskvärt att ledarna håller bättre koll på hur 

gruppen mår och tycker och tänker. Det är viktigt att som ledare anpassa sig till det nya 

mobila arbetslivet, men samtidigt ha koll på vad folk vill och drömmer om, det vill säga 

inte tappa den personliga kontakten till sina anställda. Ellen anser det betydelsefullt att 

ledaren tittar på vilka kvaliteter medarbetaren besitter och vilken kunskap de har och 

genom det kan hjälpa till att lotsa personen i rätt riktning. Hon utvecklar resonemanget 

med att det även är mycket viktigt att ledaren är lyhörd och ger förutsättningar för att 

personen ska kunna lyckas. Det handlar, precis som Christoffer var inne på, att se 

möjligheter för att personen i fråga ska kunna utvecklas. Exempel på vad ledaren kan göra 

för att bidra till personlig utveckling är enligt Gustav, Helena, Jonas och Lars att ge 

medarbetaren möjlighet att delta i interna utbildningar som är relevanta för medarbetarens 

roll. Isabelle framhäver också att det är viktigt ledaren har kontinuerliga karriärssamtal 

med henne.  

 

Det är även viktigt med kontinuerligt inbokade fysiska avstämningar. Kontinuerliga 

avstämningar var något vissa uppgav förekom ungefär en gång per vecka, men som andra 

helt saknade och då önskade att det fanns. Det framhävdes som extra viktigt med en 

återkommande avstämning, ett möte med enbart ledaren och medarbetaren, i och med att 

den personliga kontakten i övrigt minskat. Christoffer diskuterade att det inte förekommer 

lika mycket feedback och förbättringsmöjligheter i och med att kommunikationen sker 

allt mer digitalt, vilket kan skapa en känsla av att den personliga utvecklingen stannar av, 

eller i alla fall går långsammare. Gustav framhäver även att det är bra att kunna ta upp 

mindre avstämningar via mail eller chatt. Det händer mycket i branschen vilket gör att 

det inte alltid går att invänta ett bokat möte. Han tycker därför att det är bra när ledaren 
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är närvarande på digitala kommunikationsmedier där hjälp och tips kan ges vilka är 

värdefulla för att lösa arbetsuppgifterna. 
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6. Analys 
I det sjätte kapitlet analyseras studiens empiriska undersökning i förhållande till den 

vetenskapliga referensramen. Analysen är uppdelad i fyra delar, den inleds med hur 

medarbetaren upplever arbetet i det mobila arbetslivet och fortsätter sedan med behoven 

av samhörighet, känsla av personligt värde respektive personlig utveckling.  

 

6.1 Det mobila arbetslivet 

Mobila arbetsliv används av företag som är i behov av arbete oavsett tid och plats (Johns 

& Gratton, 2013, s. 68). Enligt teorin definieras därför mobilt arbetsliv som ett arbetssätt 

där anställda ges möjlighet till att arbeta hemifrån eller från en annan valfri plats och 

kunna kommunicera med ledare och medarbetare via datorer och annan 

kommunikationsteknologi (Gibson et al., 2002, s. 76). Vi finner att den här teoretiska 

definitionen speglar den verklighet vi undersökt empiriskt. Samtliga 13 respondenter i 

undersökningen uppgav att de utnyttjar det mobila arbetssättet. Det handlar dels om att 

kunna arbeta från valfri plats. Respondenterna angav att de tillbringar mellan 30 och 90 

procent av sin tid fysiskt på kontoret, och övrig tid ofta hemma eller någonstans i centrala 

Stockholm. Det här trots att det är få eller inga tillfällen de faktiskt är tvungna att fysiskt 

befinna sig på kontoret. Det mobila arbetslivet innefattar även att utnyttja de 

kommunikationsverktyg som företaget tillhandahåller, som exempelvis chattfunktion, 

videosamtal och mail.  

 

Fördelar som i teorin framhävs med ett mobilt arbetsliv är att det är mer produktivt, 

kostnadseffektivt och att det ger möjlighet till en balans mellan arbete och fritid hos 

anställda (Kurland & Bailey, 1999, s. 54). Vi finner här flera samband med vår 

undersökning. Även om vi inte utfört en jämförande studie på hur det såg ut förut kontra 

hur det är idag, kan vi se tendenser till att det mobila arbetssättet bidrar till ökad 

produktivitet, kostnadseffektivitet och balans på arbetsplatsen jämfört med de ramar som 

gäller på fysiskt stationära arbetsplatser. Att det är mer produktivt framkommer i vår 

studie när respondenter säger att de brukar dela upp dagarna efter de timmar på dagen de 

är som mest produktiva eller att de kan undvika bilköer och trängsel i tunnelbanan. Britta, 

Diana och Kristin förklarar även att det är smidigt att kunna höras via chattfunktionen för 

att kunna stämma av mindre saker, vilket även kan tolkas leda till ökad produktivitet. Det 

är mindre tidskrävande istället för att försöka kontakta folk personligen eller per telefon. 

Att telefonkontakt används i allt mindre utsträckning är något både Lars, Felicia och 

Isabelle reflekterar över. Ett telefonsamtal anses kunna uppfattas som störande för den 

mottagande personen. Att istället slänga iväg ett chattmeddelande ses därför både som 

mer effektiv och mindre störande för mottagaren.  

 

Fyra respondenter ser även fördelar i att slippa stressen med att ha möten på annan plats 

än kontoret och sedan direkt före eller efter vara beroende av att befinna sig på kontoret 

för att kunna medverka på möten eller utföra sina arbetsuppgifter. Det här går även tydligt 

att sammankoppla med en ökad balans mellan arbetsliv och privatliv. Fem av 

respondenterna uppger att de har barn och familj och ser då en frihet i att kunna gå tidigare 

från kontoret för att hämta barnen på förskolan. De arbetar sedan hemma några timmar 

senare på kvällen för att ta igen arbetstiden. Isabelle, som ofta arbetar 50-60 timmar varje 

vecka, förklarar att hon arbetar på kontoret under dagen, åker hem och arbetar lite till 

hemma på kvällen. Att hon arbetar på kvällen har mycket att göra med att hon har en hel 

den internationella kontakter vilket gör att människor från andra delar av världen finns 
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tillgängliga kvällstid. Även det här ser vi ett exempel på hur det mobila arbetslivet bidrar 

till en balans i tillvaron. Utan möjlighet att arbeta hemifrån eller på annan valfri plats hade 

möjligheterna till att kunna dela upp arbetsdagen varit en annan. August, Ellen och 

Felicia, som alla utför sitt arbete till största delen självständigt anser att arbetet innebär 

mycket frihet under ansvar, vilket även är något de ser som ett förtroende de har fått 

tilldelat sig. Att få ett förtroende tilldelat sig från ledaren stämmer överens med vad 

teorierna om LMX benämner som ”inner-grupper”, det vill säga de människor som 

ledaren skapar en nära relation till och bygger upp ett förtroende till (Brower et al., 2000, 

s. 229). Genom att bygga den här relationen förväntar sig ledaren i gengäld en bättre 

prestation, vilket respondenterna antyder till när de säger att det är mycket frihet under 

ansvar samtidigt som de har höga mål och kontinuerliga avstämningar. De måste prestera 

men får chans att göra det på sitt egna sätt men känner förtroendet och stöd från ledaren. 

 

Att det mobila arbetslivet dessutom ska vara kostnadseffektivt (Kurland & Bailey, 1999, 

s. 54) är ingenting vår studie specifikt undersökt. Däremot går det att diskutera att det 

mobila arbetssättet sparar in en del pengar då det inte längre är nödvändigt att fysiskt 

befinna sig på en viss plats för att delta på möten. August säger exempelvis att han kunnat 

vara med på möten digitalt, när han befunnit sig på en resa i Brasilien. Att det inte krävs 

att medarbetarna är fysiskt närvarande vid möten tolkar vi bland annat som att det blir 

mindre resekostnader för företaget. Företaget har även minskat sin kontorsyta i och med 

att de tagit bort alla stationära arbetsplatser, vilket kan tänkas spara in en hel del resurser. 

Utan att göra för stora antaganden bör även den upplevda ökade produktiviteten hos 

personalen leda till en kostnadseffektivitet, då personalkostnader ofta är en stor 

utgiftspost för företag. 

 

6.2 Behov av samhörighet 

Den empiriska undersökningen visar på att det finns ett stort behov av att känna 

samhörighet i arbetslivet. Samtliga 13 respondenter säger att det är viktigt för dem att 

känna samhörighet och att de är en del av organisationen vilket stödjer Maslows (1954) 

teori om att människan har ett socialt behov. Behovet av samhörighet motiveras med att 

de trivs bättre på arbetet ifall behovet uppfylls. Exempelvis nämner flera att de mår bra 

av att interagera med andra människor och att det är viktigt för dem att känna sig som en 

del av en grupp. Samhörighet till andra beskrivs även av Felicia som stimulerande och 

utan samhörigheten skulle det uppstå tristess på arbetet. Jonas och August framhävde 

dessutom samhörigheten som viktig för att känna engagemang. Samhörigheten nämns 

även som betydelsefull för den egna disciplinen, varken Gustav eller Jonas ansåg sig 

kunna få något arbete uträttat när de exempelvis sitter hemma själva. 

 

Enligt respondenternas beskrivningar ovan bidrar samhörighet till att medarbetarna trivs, 

blir mer produktiva och känner ett engagemang. Att motivera till trivsel, engagemang och 

produktivitet i arbetet är även målen med ett relationsorienterat ledarskap (Blake & 

Mouton, 1964). Målen med relationsorienterat ledarskap kan alltså även uppfyllas genom 

samhörigheten som medarbetarna känner till varandra på företaget. Genom att träffas och 

interagera går det enligt medarbetarna på Microsoft att uppnå trivsel, engagemang och 

produktivitet på arbetsplatsen. Men samtidigt visar teorin att det inte längre är lika 

naturligt att ses och interagera fysiskt när medarbetare tillåts arbeta på valfri tid och plats 

(Lee-Kelly, 2002, s. 461; Golden & Fromen 2011, s. 1468). Johns och Gratton (2013, s. 

68-70) beskriver att medarbetare som arbetar mobilt uppger att de kan känna sig isolerade 

från organisationen. Samtidigt beskriver de två författarna att organisationerna som 

tillämpar mobilt arbetsliv i sin tur saknar engagemang från sin personal. Därför ska vi 
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inte dra förhastade slutsatser och tänka att relationsorienterat ledarskap inte är nödvändigt 

för att medarbetare ska känna samhörighet i mobila arbetsliv. Det krävs fortfarande arbete 

för att uppnå samhörighet. Som August beskriver så krävs det att någon aktiverar 

medarbetarna socialt när det inte finns en naturlig mötesplats på arbetet. Christoffer säger 

även att samhörighetskänslan som tidigare skedde naturligt försvinner lite i det mobila 

arbetslivet vilket måste kompenseras på något vis. Någon måste därför planera för när de 

ska träffa varandra och vad de då ska göra tillsammans för att samhörigheten ska främjas. 

Zimmerman (2008, s. 329-330) framhäver ledarens ansvar i att få medarbetaren att känna 

som en del av en grupp och anordna fysiska möten som viktigt för samhörigheten. 

Ledaren måste med andra ord agera relationsorienterat genom att stödja och hjälpa de 

aktiviteter som bidrar till samhörighet (Hersey et al., 2012, s. 173; Yukl, 2013, s. 66).  

 

Enligt teorin uppfylls behovet av samhörighet på arbetsplatsen genom sociala 

interaktioner i såväl formella som informella grupper, genom att ge och motta vänskapliga 

gester och att kunna stå för och dela organisationens värderingar (Luthans & Doh, 2012, 

s. 425). Oftast är det små saker som uppfyller behovet av samhörighet, det kan vara att ta 

en kaffe eller småprata. Christoffer nämner att detta inte sker lika naturligt i det mobila 

arbetslivet och att det är något han saknar. En annan säger att det inte är samma sak om 

en fika tas via ett teknologiskt kommunikationsverktyg. Vi kan här urskilja ett 

återkommande tema i respondenternas svar. Det handlar om att samhörigheten uppfylls 

genom interaktionen de har med kollegorna på arbetet. De föredrar att vara fysiskt 

närvarande på kontoret tillsammans med sina kollegor för att främja sitt eget behov av 

samhörighet. Att fysiskt träffas ger en väldigt stor informationsmängd vid 

kommunikation mellan människor. Möten som innebär att fysiskt ses gör att samtalet 

inkluderar kroppsspråk och tonläge utöver de ord som används (Daft & Lengel, 1986, s. 

560-561). Det är bevisat att kommunikationskanaler som inkluderar fysiska möten har 

möjlighet att öka känslan av social närvaro (Chidambaram & Tung, 2005, s. 154). En hög 

social närvaro verkar även vara vad medarbetarna i ett mobilt arbetsliv försöker uppnå 

när det gäller samhörighet. Diana tycker att ”man blir sedd på ett annat sätt när man ses” 

och att det byggs en bättre relation av att ses på riktigt. Avolio och Kahai (2003, s. 331) 

beskriver att i de fall där det inte går att tolka kroppsspråk och tonläge, finns det risk för 

missförstånd och förlorat förtroende. Med det argumentet i beaktning är det inte konstigt 

att Diana och de andra på företaget föredrar att ses personligen istället för via teknologiska 

kommunikationskanaler. Isabelle som har en hel del internationella arbetskamrater 

intygar även att det är viktigt att ses fysiskt för att känna samhörighet. Därför anordnas 

varje år resor för arbetskamraterna så att de personligen kan träffas trots att de arbetar på 

skilda platser i världen.  

 

Jonas resonerar även att den största delen av vår kommunikation sker via kroppsspråk, 

varför en konflikt inte får tas via mail eller andra digitala kommunikationsverktyg. När 

det uppstår problem eller meningsskiljaktigheter är det väldigt viktigt för honom att det 

avhandlas fysiskt. Det är inte lämpligt ifall konflikten tas via digitala 

kommunikationskanaler eftersom det kan orsaka fler missförstånd.  Liknande Jonas 

beskriver Daft och Lengel (1986, s. 556-557) att det i situationer som präglas av hög 

osäkerhet och tvetydighet krävs ett kommunikationsmedium som kan ge parterna mycket 

information när de kommunicerar med varandra. Även i en sådan situation är det att 

föredra fysiska möten där missförstånden inte riskerar att bli lika stora som i en 

kommunikationskanal som inte inkluderar kroppsspråk och tonläge (Avolio & Kahai, 

2003, s. 331). I just sådana situationer som präglas av osäkerhet och tvetydighet är det 

också en fördel med ett relationsorienterat ledarskap (Hersey & Blanchard, 1969). Det 
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betyder att ledaren ska agera som stöd och finnas tillgänglig för konsultation för att 

konflikten ska kunna lösas på ett bra sätt. 

 

Ledaren har också en viktig roll för nyanställda. Gustav som bara varit på företaget ett år 

minns utmaningen med att lära känna folk inledningsvis. Det var svårt att hitta dem han 

skulle jobba med men ledaren underlättade inskolningen genom att meddela var 

arbetsgruppen satt varje dag och var generellt sätt väldigt omhändertagande. Nu när han 

jobbat in sig trivs han jättebra med arbetssättet. Diana minns också sin första period på 

företaget. Hon har tidigare ingen erfarenhet av att jobba mobilt och är ny sedan fyra 

månader tillbaka. Hon uppskattade verkligen att hennes chef gav henne namn på vilka 

hon kunde kontakta ifall hon ville sitta med någon från hennes team. I mobila arbetsliv 

innebär en nyanställning att medarbetaren ofta kräver mycket hjälp från ledaren. Ledaren 

bör i en sådan situation ge mycket instruktioner för att medarbetaren ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter (Gibson et al., 2002, s. 83). Men som vi märker vid en nyanställning 

på Microsoft så används även ett relationsorienterat ledarskap. Ledaren är lyhörd för de 

problem som uppstår hos nya medarbetare och visar sitt stöd samt hjälper till att lösa 

problemet genom att hitta sätt att få in personen i gruppen. Denna form av ledarskap 

indikerar på ett relationsorienterat ledarskap (Yukl, 2013, s. 66; Hersey et al., 2012, s. 

173). Precis som Gibson et al. argumenterar för så ska relationsorienterat ledarskap alltid 

vara närvarande oavsett situation, trots att situationen kräver att ledarskapet i första hand 

ska fokusera på att instruera eller ge direktiv (Gibson et al., 2002, s. 83). 

 

I empirin är det tydligt att det stora behovet av samhörighet sätter lite käppar i hjulet för 

att det mobila arbetslivet ska fungera fullt ut. Även om den fria placeringen på kontoret 

framhävs som en stor fördel för friheten att flytta runt efter dagens behov så berättar 

många att de väljer att arbeta på samma platser varje dag tillsammans med samma 

människor. Det här betyder det att de knappt väljer att utnyttja mobiliteten. Det som 

Kurland & Bayley (1999, s. 54) framhäver som en fördel med mobila arbetliv, att 

anställda kan ha en större valfrihet i balansgången mellan arbete och fritid, utnyttjas alltså 

inte helt. Felicia säger att hon ser det som en tolkningsfråga hur det mobila arbetslivet ska 

användas. Vi tolkar det som att medarbetarna uppskattar att de har den valfriheten men 

att de sedan gör valet att jobba mycket stationärt från kontoret. Om det är positivt eller 

negativt låter Jonas lämna osagt. Jonas säger dock att det främst beror på 

kompisrelationens skull som de väljer att sitta bredvid dem som de tycker är trevliga att 

umgås med. Ellen säger till och med att hon prioriterar att sitta med sina arbetskamrater 

framför ergonomiska arbetsplatser. Att de väljer att klustra sig i mindre grupper betyder 

alltså att det mobila arbetslivets grundtankar till viss del frångås för att uppfylla behovet 

av samhörighet och inte riskera den känsla av isolering som Avolio och Kakhai (2003, s. 

328) ser som en risk med ett mobilt arbetsliv.  Isabelle säger att som det fungerar idag så 

är det lätt att känna samhörighet men att det kan bero på att det är uppdelat i dessa små 

grupper. Det kan vara svårt att få en helhetsbild av samhörigheten i hela organisationen 

men i sitt eget team fungerar det bra.  

 

Samtidigt som Isabelle säger att det är svårt att uppfylla behovet av samhörighet i hela 

organisationen beskriver August och Jonas känslan av samhörighet till organisationen 

som väldigt viktig. De nämner att de känner den formen av samhörighet genom de 

gemensamma målen som finns. Det är där väldigt lätt att förstå hur målen hänger samman 

med arbetsuppgifterna och för förståelsen för sin del i det stora maskineriet. Målen 

diskuteras bland annat i möten tillsammans med ledaren. Dels finns det individuella 

möten där ledaren verkligen intar ett relationsorienterat ledarskap. Ledaren fokuserar inte 
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bara på produktiviteten utan lyssnar efter hur väl de trivs på företaget och visar sin 

omtanke vilket är ett typiskt relationsorienterat ledarbeteende (Yukl, 2013, s. 66; Hersey 

et al., 2012 s. 173). Det finns även team-möten där ledaren är med och diskuterar hur 

samhörigheten ska kunna förbättras. Ledaren jobbar även aktivt för att medarbetarna ska 

ha en känsla av samhörighet till organisationen. Ellen berättar att ledaren uppmuntrar 

medarbetarna till synlighet genom att låta dem kliva in i olika möten och berätta om vad 

de gör för att alla ska känna samhörighet till olika delar av organisationen. 

 

Ledaren arbetar även själv på sin synlighet genom att berätta vart hon sitter för att 

uppmuntra till fysisk kommunikation och interaktion. Eftersom mobila arbetsliv tenderar 

att ha en minskad möjlighet till fysiska möten (Zimmerman et al., 2008, s. 322) var det 

enligt flera av respondenterna viktigt att träffa ledaren fysiskt. Genom sitt agerande 

uppmuntrar och hjälper ledaren medarbetarna att ta kontakt och kommunicera med henne. 

Att uppmuntra och hjälpa till är även en indikation på att relationsorienterat ledarskap 

(Yukl, 2013, s. 66) används för att uppnå samhörighet i organisationen. Diana berättar att 

det är uppskattat med den här open-door-policyn som finns hos ledaren. Hon anser att det 

känns bra att det alltid går att prata med ledaren om det är något och att ledaren då visar 

sitt stöd.  

 

Enligt ovanstående resonemang ser vi att relationsorienterat ledarskap är en förutsättning 

för att samhörighet ska uppnås i arbetslivet. Genom att ledaren är lyhörd för de problem 

som medarbetarna beskriver vad gäller samhörighet och därefter visar stöd, uppmuntran 

samt hjälper medarbetarna så främjas samhörigheten i organisationen. Studien visar att 

det inte spelar någon roll om det är känslan av samhörighet till kollegorna eller 

samhörigheten till organisationen som eftersträvas. Relationsorienterat ledarskap ger 

möjlighet till att båda delar kan uppfyllas. Studien indikerar på att det finns ett mycket 

stort behov av samhörighet men att samhörighet är svårare att uppfylla i mobila arbetsliv. 

För att uppnå samhörighet efterfrågas fysiska möten, och i och med att det inte sker i 

samma utsträckning i mobila arbetsliv avstår medarbetarna ofta från att jobba mobilt till 

förmån för samhörigheten som uppstår automatiskt vid stationärt arbete på kontoret. Dels 

genom att till stor del befinna sig fysiskt på kontoret, men även att klustra sig och sitta 

tillsammans med sina kollegor. När det nu är tydligt att det finns ett behov av samhörighet 

och att det inte uppnås på samma sätt som tidigare, ser vi att det i det i mobila arbetsliv 

blir ännu viktigare för ledare använda sig av relationsorienterat ledarskap. Ledaren måste 

aktivt stödja, hjälpa till och uppmuntra aktiviteter som bidrar till fysiska möten. Det här 

för att kunna främja samhörighet och uppnå mål som trivsel, engagemang och 

produktivitet. Det här överensstämmer även med den slutsats som Purvanova och Bono 

(2009, s. 352) gör. De hävdar att relationsorienterat ledarskap förmodligen är ännu 

viktigare i ett mobilt arbetsliv än i kontexten för stationära arbetsplatser. 

 

6.3 Behov av uppskattning och känsla av personligt värde 

Maslow (1954) argumenterar för att känslan av personligt värde är ett behov som 

människan eftersträvar att uppfylla. För att uppfylla behovet söker människan efter ett 

socialt erkännande som bidrar till att de känner sig värdefulla (Hetland et al., 2011, s. 

509). Detta kan till exempel uppnås via uppskattning i arbetet. Att uppskattning är viktigt 

fann även vi bevis för i kontexten av mobila arbetsliv. I den empiriska undersökningen 

beskriver samtliga respondenter att de har ett behov av uppskattning på arbetet. Felicia 

beskriver att det är omtyckt med uppskattning och att det gör att hon orkar lite till. Helena 

säger också att det är en drivkraft med uppskattning och liknar det med bensin till en 

motor. Christoffer menar att det är skillnad på vilket behov han har av uppskattning i 
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relation till vad han faktiskt behöver för att sköta sitt arbete och vad han känner att han 

mår bra av. En person nämner också att det har funnits personer som ”jobbat ihjäl sig” 

men inte riktigt fått någon uppskattning för det. Bristen på uppskattning medförde att 

personen lämnade företaget, något som utgör en kostnad för företaget som mister en 

talang. Respondenternas svar indikerar alltså på att uppskattning är väldigt viktigt för 

känslan av personligt värde. Som Felicia, Helena och Christoffer hävdar så är det 

betydelsefullt för att medarbetarna ska känna trivsel, engagemang så väl som 

produktivitet i arbetslivet.  

 

Enligt resonemanget ovan tydliggörs vilken betydelsefull roll som känsla av personligt 

värde har. För somliga kan det vara så pass viktigt att de lämnar företaget om de inte 

känner sig uppskattade för det de gör. Om företaget mister sina talanger på grund av 

brister i uppskattningen blir det i sin tur en ledarfråga. För att kunna minska kostnaderna 

som förlorade medarbetare innebär har ledaren ett ansvar för att visa uppskattning genom 

att uppmuntra och visa medarbetaren sitt stöd i arbetet. Att ledaren uppvisar detta 

beteende skulle i sådana fall innebära ett relationsinriktat ledarskap (Yukl, 2013, s. 66). 

Men som vi kunnat läsa oss till i teoriavsnittet har mobila arbetsliv kunnat relateras till 

en mer uppgiftsorienterad natur (Cornelius & Boos, 2003, s. 170; Thompson & Covert, 

2003, s. 147; Madlock, 2012, s. 16). Med andra ord är huvudfokus på resultatet, att 

arbetsuppgifterna blir gjorda, snarare än på arbetsprocessen. Några respondenter i vår 

studie nämner, likt teorin, att det är hög uppgiftsorientering i organisationen. August, 

Ellen, Felicia och Helena förklarar att kulturen på företaget är att det inte riktigt spelar 

någon roll var och hur mycket du arbetar, så länge du uppnår dina mål. Samtidigt som 

detta benämns av respondenterna som en frihetskänsla ser vi att det kan uppstå problem 

för de som har höga behov av känsla av personligt värde. Precis som August, Ellen och 

Felicia säger så är det mycket frihet under ansvar i mobila arbetsliv, vilket även Mouriño-

Ruiz (2010a, s. 275) kommer fram till i sin studie av medarbetare i mobila arbetsliv. 

Mouriño-Ruiz drar slutsatsen att ledare i mobila arbetsliv tenderar att ha liten insyn i 

medarbetarnas arbetsprocess. När ledaren har liten insyn ser vi att det kan vara svårt för 

ledaren att veta hur mycket arbete eller tid som läggs ner av medarbetaren. Detta gör att 

de som ”jobbar ihjäl sig” inte får uppskattning för annat än det arbete som i slutändan 

visas upp. Arbetsprocessen uppskattas på så sätt inte i samma utsträckning trots att det 

kanske är där som mycket tid och arbete läggs ner. Det här skapar ett dilemma eftersom 

det samtidigt framkommer av flera av respondenterna att de gillar att få uppskattning när 

mycket tid har lagts ner. 

 

För att inte riskera att viktiga talanger försvinner ser vi att ledare i mobila arbetsliv bör 

uppvisa ett mindre uppgiftsorienterat beteende och istället uppträda mer 

relationsorienterat. Det är inte bara resultatet som medarbetarna vill ha uppskattning för 

utan även arbetsprocessen. Det är viktigt att ledaren kan säga konkret vad som varit bra 

och hur det bidrog till att målen uppfylldes. Det är långt ifrån alltid som medarbetarna 

hinner sätta sig ner med ledaren och utvärdera arbetet och få konstruktiv kritik. 

Anledningen tros vara är att kommunikationen nu mera sker väldigt mycket elektroniskt. 

Jonas säger också att det är sällan som någonting ifrågasätts i ett mail och att det därför 

inte blir så mycket feedback. Isabelle berättar att uppskattningen hon får sker mycket via 

mail för att de mailar otroligt mycket mellan varandra i företaget. Lars säger dock att han 

föredrar att få uppskattning när de ses. Han beskriver uppskattning som att ”det väger 

tyngre när man säger det än när man skriver det”.  
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Resonemanget ovan kopplar vi till vad den teoretiska referensramen säger om val av 

kommunikationskanaler i mobila arbetsliv. Chidambaram och Tung (2005, s. 154) 

beskriver bland annat att det har en annan social påverkan att träffa människor än att bara 

läsa deras mail. Att träffa människor fysiskt hänvisar även Daft och Lengel (1986, s. 556-

557) till att det inger en högre grad av information än när kommunikationen sker via mail. 

Därför ser vi att det i mobila arbetsliv, där mail är bland de främsta 

kommunikationskanalerna, kan bli ett problem för hur uppskattningen uppfattas. Med 

mail ingår exempelvis inte kroppsspråk och tonläge vilket kan medföra missförstånd och 

förlorat förtroende för ledaren (Avolio & Kahai, 2003, s. 331). Det är därför inte så 

konstigt att feedback och konstruktiv kritik hellre tas via fysiska möten och inte via mail, 

så som Jonas säger. Kritik och feedback behöver heller inte alltid vara positivt vilket gör 

att situationen kan bli känslig och att missförstånd uppstår. Att ledaren väljer att ta detta 

via individuella och fysiska möten är positivt i den bemärkelsen. Som Lars säger väger 

uppskattningen även tyngre vid fysiska möten.  Ledaren får därför inte glömma bort att 

ta sig tiden att ge uppskattning och konstruktiv kritik via fysiska möten trots att arbetslivet 

är mobilt.  

 

Trots att uppskattning beskrivs av respondenterna som positivt för trivsel, engagemang 

och produktivitet berättar några att de egentligen inte har något jättestort behov. Gustav 

känner att huvudsaken är att han själv står för och är stolt för det han har gjort. Britta 

säger att uppskattning inte heller är något som hon räknar med men att det är kul att få. 

Helena hävdar att det inom organisationen finns människor med mycket drivkraft. I och 

med det mobila arbetslivet krävs mycket eget ansvar och att vara självgående. Helena 

förklarar vidare att det är därför väldigt personberoende om arbetssättet passar eller inte.  

För någon som är beroende av sin ledares närvaro och inte har en egen drivkraft är 

arbetssättet väldigt begränsande. Att ha en egen drivkraft är dessutom ett 

personlighetsdrag som August framhäver som ett krav för att fungera i organisationen. Vi 

kopplar detta till att medarbetarna som jobbar i organisationen idag måste vara förmögen 

att lösa sina arbetsuppgifter och har engagemang och vilja att genomföra dem. Enligt 

Gibson et al. (2002, s. 84) behöver medarbetarna lite assistans av ledaren i en sådan 

situation. Ledaren behöver heller inte övervaka så att arbetsuppgifterna blir gjorda. 

Däremot framhäver Gibson et al. att ledaren inte ska delegera för mycket och menar att 

relationsorienterat ledarskap fortfarande är viktigt i mobila arbetsliv. Trots medarbetarens 

förmåga och självförtroende behövs krävs stöd och ett socialt erkännande emellanåt. 

Detta bevisar även vår studie. Exempelvis framhäver respondenterna att det är positivt att 

ledaren erkänner medarbetarnas insatser, är uppmuntrande och stödjande men att det är 

inget som krävs för att dem ska utföra sina arbetsuppgifter. Det blir snarare en 

motivationsfaktor i arbetet. Det gör att de trivs bättre, blir mer engagerade samt 

produktiva, vilket även utgör målen med relationsorienterat ledarskap (Blake & Mouton, 

1964). 

 

I en kontext av driftiga och målmedvetna medarbetare beskriver respondenterna att den 

frihet de får under ansvar ger uppskattning i sig. Ledaren stimulerar medarbetaren genom 

att visa stöd till medarbetarens förmåga och kreativitet att själv lösa sina arbetsuppgifter. 

Ledarskapet som tillämpas i denna situation kopplar vi ihop med transformativt ledarskap 

där ledaren uppmuntrar medarbetaren (Bass, 1985; Northouse, 2013, s. 191-193) till att 

utvecklas genom att utföra sina arbetsuppgifter (Yukl, 2013, s. 213). I en studie av Erskine 

(2009, s. 13) undersöktes även medarbetares upplevelser av ledarskap i mobila arbetsliv. 

Där framkom att de som känner både förtroende från ledaren och stöd för att ta egna 

beslut är mer tillfredsställda med sitt jobb än övriga medarbetare (Erskine, 2009, s. 13). 
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Med bakgrund av den empiriska undersökningen finner vi också att förtroende och stöd 

från ledaren är något som leder till uppskattning vilket i sin tur påverkar trivseln positivt.  

 

Andra saker som framhävs som uppskattning är när ledaren tar sig tid att sitta ner med 

medarbetaren och ha personliga fysiska avstämningar. Gustav och Lars konstaterar att de 

känner sig sedda och uppskattade när ledaren avsätter tid för just dem och att detta bidrar 

till att de känner sig värdefulla i organisationen. Däremot hävdar Purvanova och Bono 

(2009, s. 352) att ledare i mobila arbetsliv tenderar att uppvisa mindre individualiserad 

omtanke. De nämner att anledningen är den uppgiftsorienterade normen som ofta präglar 

mobila arbetsliv. Normen medverkar till att ledaren främst ser till att arbetsuppgifterna 

blir gjorda istället för att visa stöd, uppmuntra, och ge ett socialt erkännande. När normen 

frångås, och ledaren avsätter tid för individualiserad omtanke, menar respondenterna att 

de känner sig uppskattade. Därför ser vi att känslan av personligt värde i mobila arbetsliv 

ökar mer av relationsorienterat ledarskap än av uppgiftsorienterat. Att medarbetare är mer 

tillfredsställda med en relationsorienterad ledare konstaterar även Hoyt & Blasovich 

(2003, s. 704) när de analyserar transformativa ledare i kontexten av både mobila och 

fysiska arbetsplatser. 

 

Det var även värdefullt för medarbetarna när ledaren lyfter arbetsprestationerna inför 

andra. Britta, Kristina och Diana tycker båda att det synliggör att medarbetarna är väldigt 

värdefulla på företaget. Speciellt när det handlar om mycket självständigt arbete är det 

extra viktigt att ledaren lyfter det de gör, för annars ser ingen annan vad de gör då det 

mesta sker separat från kollegorna. Kristin säger att hon är lite typiskt ”svensk och lagom” 

vilket gör att hon har väldigt svårt att skryta för sig. Därför framhäver hon att ledaren är 

väldigt duktig i sin roll eftersom ledaren inte har några problem att visa sin uppskattning 

och skryta över sina medarbetare. Även Diana och Isabelle känner igen sig i den djupt 

inrotade jantelagen som präglar Sverige vilken gör att ingen ska sticka ut från mängden. 

Detta påverkar oss så att vi blir dåliga på att ge uppskattning. Eftersom företaget finns 

internationellt menar de att vi har en hel del att lära från arbetskamraterna i andra länder 

vad gäller att visa uppskattning. Det har därför diskuterats mycket att medarbetarna ska 

höja varandra för att på så sätt bidra till en känsla av uppskattning. Enligt resonemanget 

ovan ser vi att ledaren har en viktig roll som förebild för medarbetarna och för hur 

företagskulturen ser ut. Trots att det i Sverige råder jantelag visar ledaren vilket beteende 

som accepteras i organisationen. Detta kopplar vi till vad Bass (1985) samt Northouse 

(2013, s. 191-193) säger angående idealiserat inflytande, vilket är en del av transformativt 

ledarskap. De hävdar att om ledaren agerar som en förebild och visar hög moral samt etik 

medverkar det till att medarbetarna ser upp till ledaren. Därför ser vi att ledaren själv 

måste uppmuntra och applicera uppskattning för att det ska bli accepterat bland 

medarbetarna. Vi menar att relationsorienterat ledarskap i organisationer bidrar till att 

skapa förutsättningar för uppskattning hos organisationer som tillämpar mobilt arbetsliv 

i Sverige. Genom att ledaren agerar förebild och visar stöd, uppmuntran samt ger ett 

socialt erkännande har ledaren idealiserat inflytande på hur medarbetarna själva beter sig.  

 

Sammanfattningsvis finner vi att det finns ett behov av uppskattning, men att det inte är 

en ren nödvändighet för att utföra det dagliga arbetet. Medarbetarna framhäver att de är 

generellt sett dåliga på att ge uppskattning, men att det är värdefullt att få. Behovet av 

känsla av personligt värde kan uppfyllas av både kollegor, kunder, ledare men även 

inifrån sig själv. När uppskattning kommer från ledaren ser vi att personlig återkoppling, 

beröm som sker inför andra och uppskattning som lämnas muntligt betyder mest. Även 
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feedback framhävs som en viktig form av uppskattning, det ger en känsla av att ledaren 

ser medarbetaren som individ och inte enbart som en resurs. 

 

6.4 Behov av personlig utveckling  

Samtliga respondenter svarade att de har ett stort eller mycket stort behov av personlig 

utveckling i arbetet. De säger att personlig utveckling är viktig för motivationen och att 

det gör att de trivs på jobbet. Att kunna utvecklas personligen bidrar även till att de känner 

att de lär sig nya saker samt får möjlighet till förbättring.  

 

Några drar det så långt att de säger att om de skulle känna att den personliga utvecklingen 

stagnerar, skulle de omgående försöka byta roll eller till och med arbetsgivare. Det här 

går tydligt att koppla ihop med vad Maslow framställer som det femte steget i sin 

behovshierarki. Behovet benämns som självförverkligande och det innefattar att 

människan hela tiden söker efter att uppnå personlig utveckling (Maslow, 1954). Enligt 

Maslow motiveras människan av att uppfylla sina behov, vilket August, Britta och Gustav 

tydligt framhäver stämmer när det gäller deras egen personliga utveckling. Utöver det här 

framhäver även Christoffer och Lars att de ser personlig utvecklig som en viktig drivkraft 

i det dagliga arbetet.  

 

Varken August, Britta, Gustav, Christoffer eller Lars har arbetat längre än tre och ett halvt 

år på företaget. De är heller inte över 35 år. Den korta tiden i organisationen och deras 

ringa ålder skulle kunna vara en bidragande orsak till att de anser att personlig utveckling 

är otroligt viktigt. De har mycket kvar att lära och behöver personlig utveckling för att 

med tiden kunna bli ännu blir bättre. Mona, som är i dryga 50-årsåldern och arbetat på 

företaget i 14 år, säger däremot att hon är nöjd med var hon är i karriären och är nu inte 

ute efter att utvecklas mer på det planet. Utan att i studien lagt någon särskild vikt på 

respondenternas privata liv, blir det ändå tydligt att medarbetarna möter individuella 

utmaningar i det mobila arbetslivet. Därför ser vi att det är viktigt att ledaren lyssnar till 

medarbetarens behov, visar förståelse och låter personen växa genom personliga 

utmaningar. Momentet ”individualiserad omtanke” i ledarskapet blir med andra ord 

viktigt, vilket symboliseras av omtanke till medarbetaren, från ledaren (Bass, 1985; 

Northouse, 2013, s. 191-193).  

 

Att ledaren visar individualiserad omtanke beskrivs av respondenterna som betydelsefullt 

för att kunna utveckla individen utifrån de personliga utmaningar som personen möter. 

Det är viktigt att ledaren ser sina anställda som individer, det finns inte en mall som passar 

alla. Det uppskattas även när ledaren tar sig tid att sitta ner och komma med feedback och 

konstruktiv kritik, vilket vi även berört vad gäller behovet av uppskattning.  Det här stödjs 

av Zimmerman (2008) som säger att det är viktigt att medarbetarna ses som individer. 

Förutom att ledaren visar individualiserad omtanke anser vi att bägge exemplen ovan 

även beskriver situationer där ledaren lyckats med att intellektuellt stimulera 

medarbetaren för att uppfylla medarbetarens behov av självförverkligande. Intellektuell 

stimulering innebär att ledaren visar stöd till medarbetarens utvecklingsförmåga (Bass, 

1985; Northouse, 2013, s. 191-193). Precis som August, Britta, Gustav, Christoffer och 

Lars beskriver medverkar den intellektuella stimuleringen i sin tur till att de trivs bättre 

och har en ökad produktivitet. Även Nemanich & Keller (2007, s. 49) beskriver att 

intellektuell stimulering leder till en högre arbetsglädje och en förbättrad prestation. 

 

En av utmaningarna med ett mobilt arbetsliv är att ledaren inte har särskilt stor insyn i det 

arbete som den anställde utför. En studie inom ledarskap visar att 20 procent av 
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medarbetarna inte uppfattar att ledaren har någon som helst insyn i arbetsprocessen i 

mobila arbetsliv (Mouriño-Ruiz, 2010a, s. 275). Att ledaren inte har särskilt stor insyn i 

arbetsprocessen indikerade även vår studie på. 12 av 13 respondenter svarade att de träffar 

sin ledare mer sällan än tidigare men att det är tillräckligt ofta. Felicia, som arbetar mycket 

administrativt internt på företaget, berättade att det är skönt att inte behöva känna sig 

övervakad. Ellen, som varit med både före och efter introduceringen av det mobila 

arbetssättet ser det som att hon får ett större förtroende med det arbetssätt de har nu och 

att det är något hon uppskattar. Det ger möjlighet till att få ta eget ansvar och att själv 

styra över sin arbetsprocess och arbetstid. Sju respondenter anger på frågan om hur de 

uppnår personlig utveckling att eget ansvar är otroligt viktigt. Det här ligger även i linje 

med det som diskuterades i stycket ovan med att se personlig utveckling som en drivkraft. 

Där anges möjlighet till att ta eget ansvar som en viktig bidragande orsak till vad som 

gjorde att de kände att de utvecklades. Enligt Luthans & Doh (2012, s. 425) är det viktigt 

att ledaren på ett bra sätt lyckas stimulera medarbetarens behov av personlig utveckling. 

Detta medför att medarbetaren blir motiverad och mer tillfredsställd.  

 

Det framhävdes däremot från flera håll att det blir viktigare att ha inbokade möten på tu 

man hand för att inte tappa relationen till sin ledare. Det framkommer att de på 

avstämningsmöten pratar om allt från personliga saker till att diskutera mer 

arbetsrelaterade frågor. Ett mönster vi alltså kan urskilja från intervjuerna är 

medarbetarna inte träffar sin ledare lika ofta, men i de allra flesta fall ändå anser det som 

tillräckligt. Samtidigt framställs en fördel med det mobila arbetssättet att det är enkelt att 

via andra verktyg få tag på medarbetare och sin ledare. 

 

Så även om det inte framkommer att det är viktigt att ledaren har insyn i arbetsprocessen, 

så nämns ändå ledarens roll som betydelsefull för att bidra till personlig utveckling. Diana 

beskriver att hennes arbete innebär mycket frihet under ansvar men att ledaren finns där 

som stöd och hjälp. Att ledarskap som symboliseras av stöd och hjälp är viktigt i mobila 

arbetsliv är även något som flera studier före oss framhäver (Hetland et al., 2011, s. 509; 

Hersey et al., 2012, s. 173; Erskine, 2009, s. 13). Detta är också något som hänvisas till 

relationsorienterat ledarskap (Yukl, 2013, s. 66). Christoffer nämner dock att det inte 

förekommer lika mycket feedback och förbättringsmöjligheter i mobila arbetsliv. Att det 

är viktigt med återkoppling såg fann vi även som viktigt för att uppnå personligt värde, 

den bästa uppskattningen sker när ledaren tar sig tid och ger konstruktiv kritik.  Däremot 

framkommer att det kan vara positivt för utvecklingen när kommunikationen sker digitalt. 

Eftersom fallföretaget är en rörlig organisation krävs det att beslut fattas snabbt och då är 

det lättare med mail eller chattfunktioner som tillåter kortare avstämningar med ledaren. 

Valet av kommunikationskanal bör alltså anpassas efter vilket behov av information som 

krävs för att främja personlig utveckling. När situationen kräver mer information, som 

vid en diskussion av förbättringsmöjligheter, säger Christoffer att det är bättre att inte 

använda digitala kommunikationskanaler. Eftersom digitala kommunikationskanaler inte 

ger lika mycket information som fysiska möten passar de bättre när det inte är lika stor 

risk för missförstånd (Daft & Lengel, 1986, s. 556-557; Avolio & Kahai, 2003, s. 331). 

När situationen endast kräver avstämningar, där det kanske handlar om ett enkelt svar 

som ja eller nej, är det bättre med mail. Mail inkluderar visserligen inte kroppsspråk eller 

tonläge (Avolio & Kahai, 2003, s. 331) men detta krävs inte heller kontinuerligt i det 

mobila arbetslivet. Mail och chatt bidrar istället med snabbhet och enkelhet i 

kommunikationen. För att beslut ska kunna tas snabbt och att den personliga utvecklingen 

inte ska stagnera i arbetsprocessen ser vi att digitala kanaler är ett bra alternativ. Att 

digitala kanaler fungerar bra som komplement stödjs av Walther (1992) som till och med 
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menar relationsinriktad kommunikation kan utföras teknologiskt. Han framhäver att 

relationsorienterade beteenden kan finnas synligt i meddelandens innehåll, stil och 

tidpunkt.  

 

Gustav är sedan ett par månader tillbaka ny på företaget och är yngst av de respondenter 

vi intervjuat. Det är dessutom hans första jobb sedan avslutade studier. Erfarenheten och 

önskemålen på ledaren som Gustav har pekar på att det efterfrågas en ledarstil som stödjer 

och hjälper medarbetaren, även om förmågan att lösa arbetsuppgifterna inte nämns som 

något problem. Detta indikerar på ledarstil 3 enligt Hersey och Blanchards teori om 

situationsanpassat ledarskap (1964) där det är lågt uppgiftsfokus men hög 

relationsorientering (Hersey & Blanchard, 1969). Ledarstilen förutsätter att personen är 

förmögen att lösa uppgiften själv men att ledaren fungerar som problemlösare och 

motivationsfaktor. En utmaning som lyfts med det situationsanpassade ledarskapet i det 

mobila arbetslivet är svårigheten med att bedöma medarbetares förmåga och 

självförtroende, i och med minskat antal fysiska träffar (Gibson et al., 2002, s. 85). Vi ser 

att det här kan ligga till grund för att vissa medarbetare, som har begränsad erfarenhet, 

efterfrågar täta avstämningar och personliga möten. Men i mobila arbetsliv har ledaren 

generellt lite insyn i medarbetarnas arbetsprocesser (Mouriño-Ruiz, 2012a, s. 275) vilket 

även respondenterna i vår studie nämnt. Jonas säger att det inte går att ha ledare som 

kräver insyn i allt medarbetarna gör för att kontrollera att de levererar. Det krävs tillit till 

att den anställde levererar det han eller hon ska. Därför ser vi att det inte riktigt går att ha 

en ledarstil som involverar för mycket direktiv av ledaren eller att medarbetaren kräver 

mycket stöd och hjälp. En medarbetare som kräver en sådan ledarstil passar med andra 

ord inte in i det mobila arbetssättet. Samma sak gäller för ledare. En ledare som vill ge 

direktiv och stödja mycket blir problematiskt i mobila arbetliv då det inte praktiskt är 

möjligt att utföra denna form av ledarskap. Ledaren har för liten insyn i arbetsprocessen 

på grund av valfriheten att jobba vart och när som helst för att det ska gå att kontrollera 

medarbetarna i för stor utsträckning. Om ledaren kräver för mycket insyn i 

arbetsprocessen ser vi att mobiliteten i arbetslivet missgynnas och att ett stationärt 

arbetsliv är mer att föredra. 

  

Att det är mycket frihet under ansvar är också något som blir synligt i hur den personliga 

utvecklingen uppnås idag. Bland annat förklarar Gustav att företaget är väldigt bra på att 

ta vara på personer som visar sig engagerade och är ansvarsfulla. Medarbetarna får ta ett 

väldigt stort eget ansvar för den personliga utvecklingen. Samtidigt har medarbetarna 

självförtroendet att klara av arbetsuppgifterna och det krävs inte särskilt mycket assistans 

från ledaren. Vi relaterar detta till att det generellt sett är främst ledarstil fyra som 

applicerats i kontexten av mobila arbetsliv med stöd från Gibson et al. Gibson et al. (2002, 

s. 84-85) argumenterar för den här ledarstilen i situationer där medarbetaren har förmågan 

och självförtroendet att arbeta självständigt. Med bakgrund av Dianas resonemang om att 

ledaren ändå finns där för stöd och hjälp ifall det behövs, tolkar vi att det fortfarande finns 

ett behov av relationsorienterat ledarskap för att medarbetarna ska utvecklas personligen. 

Trots att de klarar av att jobba mycket självständigt är det viktigt att inte ledaren delegerar 

för mycket. Samma slutsats gör även Gibson et al. (2002, s. 84-85).  

 

Enligt det resonemang vi fört ovan blir det tydligt att relationsorienterat ledarskap kan 

bidra till att behovet av personlig utveckling uppfylls i kontexten av mobila arbetsliv. 

Visserligen beskrivs det egna ansvaret, i samband med att ledaren har lite insyn i 

arbetsprocessen, som fördelaktigt för den personliga utvecklingen. Däremot har ledaren 

fortfarande en betydelsefull roll. Inte minst när medarbetaren inte har särskilt mycket 
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erfarenhet nämns stöd och hjälp från ledaren som en viktig faktor för att utvecklingen. 

Respondenterna är dessutom angelägna om att ledaren ska vara lyhörd och ta hänsyn till 

individuella karriärmöjligheter samt erfarenheter för att stimulera till personlig 

utveckling. Alla dessa beteenden indikerar på relationsorienterat ledarskap (Yukl, 2013, 

s. 66; Bass, 1985; Northouse, 2013, s. 191-193). Däremot ser vi att det inte är möjligt för 

ledaren att alltid kunna finnas som ett stöd, hjälp och uppmuntra till personlig utveckling. 

Mobila arbetsliv präglas av valfrihet vart och när medarbetaren arbetar. Detta gör i sin tur 

att det krävs att medarbetarna har en hög förmåga och självförtroende att lösa 

arbetsuppgifterna självständigt (Hersey & Blanchard, 2000, s. 174-178). Men precis som 

Gibson et al. (2002, s. 84-85) argumenterar för så är det viktigt att inte delegera för 

mycket. De hävdar att det är viktigt att alltid applicera en viss mån av relationsorienterat 

ledarskap i mobila arbetsliv för att inte medarbetaren ska känna sig isolerad från 

organisationen. 
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7. Slutsats  
Efter att i det sjätte kapitlet analyserat den empiriska datainsamlingen presenteras i det 

sjunde kapitlet studiens slutsatser. Slutsatserna ämnar besvara studiens 

problemformulering samt uppfylla studiens syfte. Kapitlet inleds med en presentation av 

studiens övergripande slutsatser för att sedan titta på varje enskilt behov. 
 

Slutsatserna visar att ledare i mobila arbetsliv kan bidra till att uppfylla medarbetares 

behov. Ledare som uppmuntrar till sociala aktiviteter, visar uppskattning på såväl individ- 

som resultatnivå, visar stöd och ger återkoppling på utfört arbete samt skapar möjligheter 

för medarbetare att utvecklas genom individuellt anpassade utmaningar kan bidra till 

ökad trivsel, engagemang och produktivitet i mobila arbetsliv. Studien har således 

bidragit till att utreda vår problemformulering men även till att uppfylla studiens syfte. 

Genom att öka förståelsen av relationsorienterat ledarskap i mobilt arbetsliv har vi kunnat 

ge ett teoretiskt bidrag till de dimensioner av relationsorienterat ledarskap vi redogjort för 

i teorikapitlet. På så sätt har teorier om situationsanpassat ledarskap, LMX och 

transformellt ledarskap vidareutvecklats och fått empiriskt stöd. Vi har också kunnat ge 

ett praktiskt bidrag i form av kunskap om hur ledarskapet kan tillämpas för att 

tillfredsställa medarbetares behov samt för att främja trivsel, engagemang och 

produktivitet i en kontext av mobilitet i arbetslivet.   

 

7.1 Behov av samhörighet 

Studien visar att organisationer som implementerar mobila arbetsliv ställs inför 

utmaningar gällande medarbetares behov av samhörighet. För att uppfylla behovet gör 

medarbetare i mobila arbetsliv aktiva val där de i viss grad avstår från att utnyttja 

mobiliteten. De spenderar största delen av sin arbetstid stationärt på kontoret och 

tillsammans med samma människor. Det här visar på ett starkt behov av samhörighet och 

att medarbetare för att uppfylla behovet delvis frångår grundtanken med ett mobilt 

arbetssätt. För att uppfylla den samhörighet som efterfrågas i en kontext av mobila 

arbetsliv visar studien att det krävs att någon leder en aktivering av medarbetarna socialt 

för att kompensera för samhörighetskänslan som genom stationära arbetsliv uppstår mer 

naturligt. 

 

För ett mobilt arbetsliv visar studien att det krävs att ledaren är uppmärksam på 

medarbetares behov gällande samhörighet och vilken påverkan minskade fysiska 

interaktioner ger. Vi drar slutsatsen att relationsorienterade ledarbeteenden, så som stöd, 

hjälp och uppmuntran kan bidra till att främja sociala aktiviteter, öppen kommunikation 

och delaktighet i organisationen. På så vis skapas en känsla av samhörighet som bidrar 

till trivsel, engagemang och produktivitet. Studien visar även att nyanställda medarbetare 

har ett något större behov av relationsorienterade ledarbeteenden för att lyckas uppnå en 

känsla av samhörighet. 

 

7.2 Behov av uppskattning och känsla av personligt värde 

Studien visar att relationsorienterat ledarskap bidrar till att medarbetare känner ett 

personligt värde på arbetet. För att uppfylla behovet av personligt värde i mobila arbetsliv 

efterfrågar medarbetare uppskattning för såväl sitt engagemang under arbetsprocessen 

som det slutgiltiga resultatet. Däremot visar studien att det existerar en uppgiftsorienterad 

norm i mobila arbetsliv. Den uppgiftsorienterade normen leder till att det är det slutgiltiga 

resultatet som är målet. När medarbetare lägger ned mycket tid och arbete riskeras att 



63 
 

uppskattning enbart utdelas för resultatet och inte för det jobb som egentligen ligger 

bakom.  Studien visar att uppskattning inte är något som krävs för att medarbetare ska 

klara av arbetsuppgifterna. Däremot är det en viktig motivationsfaktor som leder till ökat 

engagemang, produktivitet och trivsel.  

 

Uppskattning som inkluderar vad som är bra samt hur det bidrar till att ett mål uppnås är 

det som mest bidrar till att behovet uppfylls. Det upplevs dock som svårt att få konkret 

uppskattning för hela arbetsprocessen i mobila arbetsliv när kommunikationen främst 

sker via digitala kommunikationsverktyg. Istället väger uppskattning tyngre när den sker 

via fysisk interaktion. En slutsats i sammanhanget är att det ger mer information att 

kommunicera via fysiska kommunikationskanaler. När arbetet inte blir synligt inför andra 

minskar även uppskattningen enligt respondenterna. Därför har ledare en betydelsefull 

roll att främja att uppskattning genomsyrar hela organisationen.  

 

Ur synvinkeln av att uppnå personligt värde i arbetet drar vi slutsatsen att det är 

fördelaktigt att utöva ett relationsorienterat ledarskap. Genom sociala erkännanden, 

uppmuntran, individualiserad omtanke och visat stöd kan ledare genom sitt ledarskap 

bidra till att medarbetare känner sig sedda, uppskattade och når en ökad självkänsla på 

arbetsplatsen.  

 

7.3 Behov av personlig utveckling 

Hur behovet av personlig utveckling uppfylls i mobila arbetsliv varierar från person till 

person. Det blir därmed tydligt att medarbetare möter individuella utmaningar. En slutsats 

är därmed att ledare behöver lyssna efter individuella behov av personlig utveckling för 

att varje medarbetare ska ges möjlighet att växa utifrån sin position. Att vara lyhörd och 

visa individuell hänsyn stämmer överens med beteenden inom relationsorienterat 

ledarskap. 

 

Mobila arbetsliv innebär att medarbetare får mycket frihet under ansvar och att ledare har 

liten insyn i arbetsprocessen. Att få förtroendet att arbeta utan övervakning från ledare, 

framhåller studien som personlig utveckling i sig. Att få friheten att själv bestämma över 

sin arbetsprocess medför dock att medarbetaren måste ha hög förmåga och 

självförtroende att klara av arbetsuppgifterna. Med andra ord behöver inte 

relationsorienterat ledarskap användas kontinuerligt i bemärkelsen av exempelvis stöd 

och hjälp till medarbetaren. Däremot är det viktigt att ledare finns tillgängliga och kan 

stötta individer när behov uppstår. 

 

Studien visar att ledaren kan bidra till att uppfylla medarbetares behov av personlig 

utveckling genom att visa relationsorienterade beteenden som bidrar med möjligheter för 

rådfrågning, uppmuntran till vidareutveckling och lyhördhet för individuella utmaningar. 

 

7.4 Diskussion om studiens slutsatser 

Med utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn där vi tolkat respondenternas svar, 

menar vi att slutsatserna inte kan fungera en färdigskriven mall på hur ledarskap till punkt 

och pricka ska utövas. Däremot kan slutsatserna fungera som underlag, råd och 

vägledning åt ledare i mobila arbetsliv, vilket var syftet med studien. Vi ämnade även 

skapa förståelse för hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att uppfylla 

medarbetares behov i kontexten av mobila arbetsliv. Däremot går inte slutsatserna av 

studien att appliceras för hur behoven uppfylls för samtliga medarbetare som arbetar 
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mobilt. Trots att Maslow (1954) hävdar att alla människor har ett behov av känsla av 

samhörighet, personligt värde och personlig utveckling finns det självklart individuella 

preferenser i hur behoven uppfylls. Detta innebär att slutsatserna inte kan anses vara en 

absolut sanning i varje individuellt fall av medarbetare i mobila arbetsliv. Däremot 

uppfyller studien syftet om att det skapar en förståelse för hur relationsorienterat 

ledarskap kan bidra till att uppfylla behoven. Ur den synvinkeln kan studien ses som ett 

bra stöd för företag som arbetar mobilt. 

 

Vi diskuterar i kapitel 9 för studiens trovärdighet och äkthet. Vi anser att studiens 

slutsatser är trovärdiga, däremot går det att diskutera för vem och i vilka kontexter. För 

att studien ska anses vara överförbar till andra företag bör även dessa uppfylla de kriterier 

vi redogjort för i kapitel fyra. Företaget bör bland annat ha implementerat ett mobilt 

arbetsliv, ha teknologiska resurser för detta ändamål samt vara ett stort företag lokaliserat 

i Sverige. Microsoft uppfyller samtliga kriterier. Det är däremot studiens enda undersökta 

fall, vilket gör att slutsatserna är dragna efter den kultur och bransch Microsoft befinner 

sig i. Även om studien är undersökt på ett företag i IT-branschen anser vi inte att 

slutsatserna bör avgränsas inom IT. Studien är utförd på avdelningarna Marknad och 

Finans, vilket är något de allra flesta företag arbetar med. Arbetet på den här typen av 

avdelningar innebär även kontorsarbete vilket är den kontext där vi avser att studiens 

slutsatser kan överföras till. Vi anser däremot att överförbarheten bör diskuteras i relation 

till den inställning företaget har till mobilitet i arbetslivet. Eftersom Microsoft själv 

utvecklar och säljer produkter för att företag ska kunna vara mobila ser vi att det finns en 

risk i att respondenternas inställning till mobilt arbetsliv kan vara mer positivt än hos 

andra företag som stämmer in på kriterierna. För att kunna genomföra en implementering 

av ett mobilt arbetsliv hävdar vi däremot att det krävs en positiv inställning till mobilitet. 

Dock är det svårt att veta till vilken grad företagen är positivt inställda, speciellt när vi 

inte genomfört studien i andra kontexter än hos Microsoft. Inställningens påverkan på vår 

problemformulering rekommenderar vi att framtida forskning bör studera. Vi hävdar 

dock att vi kunnat besvara vår nuvarande problemformulering gällande hur 

relationsorienterat ledarskap kan bidra till att uppfylla medarbetares behov. 
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8. Rekommendationer 
Utifrån studiens slutsatser ges i det åttonde kapitlet konkreta rekommendationer på hur 

ledare praktiskt kan och bör anpassa och använda sitt ledarskap i mobila arbetsliv. 

Under rubriken vidare forskning diskuteras och ges förslag på möjligheter till fortsatta 

studier inom ämnet. 

 

8.1 Ledare 

Vi rekommenderar ledare i mobila arbetsliv att vara lyhörda och uppmärksamma på hur 

de kan bidra till att uppfylla medarbetares behov. När det gäller samhörighet finner vi ett 

stort behov och att det är svårt att uppfylla utan fysiska interaktioner. I det här 

sammanhanget rekommenderar vi ledare att uppmuntra medarbetares närvaro vid 

uppstyrda sociala aktiviteter som bidrar till att de kan mötas fysiskt. På fallföretaget fann 

vi att sociala aktiviteter är mycket uppskattade men att det sker sällan och ibland med 

dålig uppslutning. Där önskar medarbetare att ledare är tydligare i sin kommunikation 

och stödjer samt uppmuntrar fysisk närvaro för bättre samhörighet. Vi rekommenderar 

ledare att skapa en kontinuitet i de aktiviteter som anordnas, det kan vara en gemensam 

lunch med avdelningen varje vecka, eller en ”efter-jobbet-öl” sista fredagen varje månad. 

Vi finner att återkommande frivilliga aktiviteter, såväl inom närmsta arbetsgruppen som 

i organisationen i stort, är något som tilltalar medarbetare. Sker det också genom 

återkommande arrangemang behöver individen inte känna sig tvungen att göra en 

uppoffring för att närvara, vilket vi ser en risk för vid enstaka uppstyrda träffar. Genom 

att det finns aktiviteter som medför att medarbetarna fysiskt träffas minskar även behovet 

av att känna sig bunden till kontoret för att utföra i övrigt självständiga arbetsuppgifter. 

Istället för att anpassa sitt arbetsliv efter behovet av samhörighet kan medarbetare anpassa 

sitt arbetsliv efter andra behov som infinner sig under dagen, exempelvis behovet av att 

arbeta på en mer ergonomisk arbetsyta.  

 

För att medarbetare ska uppfylla behovet av känsla av personligt värde har ledaren också 

en viktig roll i mobila arbetsliv. För att inte till exempel riskera att talanger väljer att 

lämna företaget i brist på uppskattning ser vi det som nödvändigt att det finns som en del 

av kulturen i organisationen. Vi rekommenderar att ledare uppmuntrar, ger sociala 

erkännanden när medarbetare gör något bra samt agerar som förebilder för en 

relationsorienterad kultur i organisationen. Att använda olika former av talang- 

mentorskaps- eller traineeprogram finner vi med exempel från fallföretaget som något 

som uppskattas. I och med att arbetet i mobila arbetsliv sker med mycket frihet under 

ansvar blir arbetsprocessen mindre synlig vilket gör uppskattningen svårare men inte 

desto mindre viktig. Ledare bör även främst visa uppskattning för medarbetare via fysiska 

kommunikationskanaler. Att uppmuntra och visa sitt stöd via digitala 

kommunikationskanaler ger mindre tyngd åt vad som kommuniceras. Med studien som 

bakgrund rekommenderar vi starkt att ledaren ska vara fysiskt närvarande och ta sig tid 

att komma med feedback och konstruktiv kritik till varje medarbetare. Vi rekommenderar 

att det upprättas någon form av återkommande feedback-möte där fokus ligger på 

återkoppling och utvärdering av medarbetarens prestationer. En av studiens slutsatser är 

att normen i mobila arbetsliv ofta är uppgiftsorienterad, samtidigt som vi finner starkt 

stöd för en efterfrågan av relationsorienterade ledarbeteenden. Vi rekommenderar därför 

ledare att även uppmärksamma medarbetare på sätt som är riktat mot personliga 

egenskaper snarare än mätbara resultatmål. Det kan vara att varje månad utse en person 
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som till exempel gjort något bra för någon annan, tagit hand om en nyanställd, bidragit 

med positiv energi eller helt enkelt bara underlättat vardagen. 

 

Vi rekommenderar även att ledare tar hänsyn till medarbetares individuella behov 

gällande personlig utveckling. Vi ser att ledare bör vara relationsorienterade genom att 

vara lyhörd för vad individer är intresserade av att uppnå med sin personliga utveckling 

samt ge sitt stöd och eventuell hjälp därefter. Upprätta gärna i kombination med det 

rekommenderade feedback-mötet en plan för individens personliga utveckling och var då 

noga med att titta på såväl medarbetarens som ledarens roll för att behovet uppfylls. 

Genom att som ledare uppmuntra till vidareutbildningar och nya utmaningar för 

medarbetaren kan ledaren genom sitt beteende visa på att han eller hon bryr sig och 

intresserar sig för individen, vilket främjar såväl känslan av personligt värde som den 

personliga utvecklingen. 

 

8.2 Vidare forskning 

I vår studie har vi undersökt hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att uppfylla 

medarbetares behov i mobila arbetsliv, men däremot inte nämnvärt berört behovet av 

uppgiftsorienterat ledarskap. Eftersom normen i mobila arbetsliv visat sig vara 

uppgiftsorienterad (Madlock, 2012, s. 4) ser vi att en studie om hur uppgiftsorienterade 

ledarbeteenden bidrar till att uppfylla medarbetares behov av samhörighet, känsla av 

personligt värde och personlig utveckling skulle bidra med intressanta infallsvinklar 

gentemot vår studie. 

 

Med bakgrund av studier pekar på att mobila arbetsliv fortsättningsvis kommer att växa 

(Johns & Gratton, 2013, s 68), ser vi att digitala kommunikationskanaler kommer ta en 

ännu större plats i vårt arbetsliv i framtiden. Att vår studie indikerat på att 

relationsorienterat ledarskap är betydelsefullt för att uppfylla medarbetares behov men att 

det är svårt att uppfatta detta ledarbeteende via digitala kommunikationskanaler gör det 

till ett intressant och viktigt område att undersöka. Därför föreslår vi att vidare forskning 

ska behandla hur relationsorienterade ledarbeteenden kan användas och uppfattas via 

virtuell kommunikation. 

 

Vår studie har genomförts i Sverige men vi föreslår även att vår problemformulering 

undersöks i utländsk kontext. Eftersom mobila arbetsliv ofta används på grund av 

globalisering (Johns & Gratton, 2013, s. 68), ser vi det av intresse att framtida forskning 

behandlar hur relationsorienterat ledarskap bidrar till att medarbetares behov uppfylls i 

mobila arbetsliv men med hänsyn tagen till företags kontakter och lokaliseringar även 

internationellt. Vi tror att en sådan studie skulle kunna tillföra värdefull information kring 

hur relationsorienterat ledarskap bör användas när företag samarbetar med varandra över 

länders gränser. 

 

Vår studie visar att det är viktigt med relationsorienterat ledarskap och ger exempel på 

hur ledare kan bidra till att uppfylla medarbetares behov. Men vad krävs det för kunskap 

och färdigheter hos ledaren för att praktiskt leva upp till de nya krav som det mobila 

arbetslivet innebär? Vi ser att en studie som utifrån våra rekommendationer till hur ledare 

genom sitt ledarskap kan bidra till att uppfylla medarbetares behov, kan följas av en studie 

om hur ledaren kan arbeta med sitt eget ledarskap för att lyckas leva upp till dessa 

beteenden och hur de ska bemöta medarbetares behov. 
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Slutligen rekommenderar vi att våra slutsatser gällande relationsorienterat ledarskap i 

mobila arbetsliv bör studeras i relation till organisationers finansiella resultat. Vi har 

dragit slutsatsen att relationsorienterat ledarskap i mobila arbetsliv bidrar till att 

medarbetares behov av samhörighet, känsla av personligt värde och personlig utveckling 

uppfylls. Däremot har vi inte studerat vad det bidrar till i termer av finansiella resultat. 

Därför föreslår vi en studie utifrån ett finansieringsperspektiv där det undersöks vad 

relationsorienterat ledarskap i mobila arbetsliv bidrar med i finansiellt värde. Detta ser vi 

skulle utgöra ett komplement till vår studie och således bilda ett brett underlag för hur 

relationsorienterat ledarskap ska appliceras i mobila arbetsliv. 
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9. Sanningskriterier 
I studiens nionde kapitel utvärderas studiens kvalitativa undersökningsmetod genom att 

granska tillförlitlighet och äkthet. Att redogöra för dessa kriterier syftar till att visa på 

sanningshalten i studien. 

 

9.1 Tillförlitlighet 

För att bedöma hur väl vårt resultat stämmer överens med den verklighet vi undersökt 

kommer vi nedan att diskutera studiens tillförlitlighet. Genom att diskutera 

tillförlitligheten syftar vi till att utvärdera studiens kvalitet.  Bryman (2011, s. 354-356) 

redogör för fyra delkriterier för att mäta tillförlitlighet i kvalitativ forskning vilka beskrivs 

som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta. 

 

Trovärdighet: Eftersom vi genom en kvalitativ metod tolkar verkligheten är det viktigt 

att vi kan bekräfta att vi uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011, s. 354). För att 

säkerhetsställa studiens trovärdighet har vi spelat in och transkriberat varje intervju för 

att inte förlora viktig information. Vi har även låtit respondenterna ge exempel på vad de 

menar i sina svar utifrån olika situationer för att säkerhetsställa att vi tolkar dem korrekt. 

I de fall vi inte riktigt förstod vad de menade beskrev vi vår tolkning av respondenternas 

svar och frågade ifall vi förstått rätt. Genom att noga redogöra för arbetsprocessen kring 

metod, datainsamling och analys samt ingående motiverat för de val vi gör i 

sammanhanget, ger vi även läsaren möjlighet att själv tolka och bilda sig en uppfattning 

om trovärdigheten i studien. Vi själva anser utifrån ovanstående resonemang att vårt 

tillvägagångssätt medför att studien kan anses vara trovärdig.  

 

Överförbarhet: I och med att vi genomfört en kvalitativ studie där syftet inte är att kunna 

generalisera resultatet fokuserar vi istället på begreppet överförbarhet. Överförbarhet 

innebär att värdera om studiens resultat går att överföra till annan kontext eller situation 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att bedöma studiens överförbarhet har vi redogjort för 

vilken kontext studien applicerats i samt karaktären på de respondenter som deltagit i 

besvarandet av studiens problemformulering. Studiens kan därför anses överförbar till 

liknande miljöer av mobila arbetsliv. Genom att vi ger en tät beskrivning för bakgrunden 

samt valen i studien ämnar vi förse andra personer med information för att även de själva 

kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext.  

 

Pålitlighet: För att främja pålitlighet har samtliga faser i studien ingående redogjorts för 

(Bryman, 2011, s. 355). Vi har låtit forskningsprocessen vara transparent genom att 

tydligt beskriva våra val och tillvägagångssätt för att ge läsaren möjlighet att kritiskt 

granska studiens pålitlighet. Vi har även låtit andra uppsatsskribenter samt externa 

personer ta del av uppsatsen och komma med konstruktiv kritik som syftar till att förbättra 

förståelsen av redogörelsen av våra beslut. Även vår handledare har granskat studien 

kontinuerligt under arbetets gång för att ge sitt utlåtande av pålitligheten. De regelbundna 

granskningarna anser vi har bidragit till att studien kan anses vara pålitlig. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Med hänsyn till att vi utgår från ett hermeneutiskt 

synsätt, och att vi därför är medvetna om att våra tolkningar inte kan anses som helt 

objektiva, vill vi styrka tillförlitligheten av studien genom att redogöra för att vi agerat i 

god tro (Bryman, 2011, s. 355). Genom att vi varit noga med att den teoretiska 

referensramen tar hänsyn till flera olika studier om relationsorienterat ledarskap 
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argumenterar vi för att våra slutsatser inte blivit medvetet vinklade efter våra värderingar 

eller begränsade av inriktningen från ett fåtal forskare. Vidare har vi fokuserat på att 

tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt för att läsaren ska ges en bild av vad vi gjort och 

varför. Med anledning av detta bedömer vi att studien kan anses som möjlig att styrka 

och konfirmera. 

  

9.2 Äkthet 

För att bedöma äktheten har studien granskats utifrån ett antal kriterier. Det första kriteriet 

väcker frågan om undersökningen ger en rättvis bild av de olika uppfattningar som finns 

i den grupp av människor som har studerats (Bryman, 2011, s. 356-357). För att skapa en 

rättvis bild har vi i empirin varit noga med att samtliga respondenters åsikter ska finnas 

med. Däremot har vi varit medvetna om att det skulle utgöra ett alldeles för långt kapitel 

med alldeles för många upprepningar om vi utförligt skulle beskriva alla svar. Med 

bakgrund av att vi ställt öppna frågor, vilka resulterat i mer eller mindre fylliga och 

utvecklade förklaringar, har vi i empirin valt att inte citera eller beskriva samtliga 

respondenters svar i de fall de varit av samma åsikt. I dessa fall har dock respondenternas 

fiktiva namn ändå delgivits i resonemanget för att visa vilka personer som delar en viss 

uppfattning. Vi anser därför att vår studie ger en rättvis bild av olika åsikter. 

 

Det andra och tredje kriteriet kallas ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet 

vilka berör vilken hjälp samt bidrag som undersökningen ger respondenterna i form av 

förståelse för sin egen sociala situation och andras upplevelser av situationen (Bryman & 

Bell, 2005, s. 309). Genom att vi analyserat respondenternas svar, med bakgrund av 

arbetssituationen och den teoretiska referensramen, anser vi att det bidrar med en bild av 

hur de olika uppfattningarna kan tolkas och förstås utifrån ett mer teoretiskt perspektiv. 

Med bakgrund av detta anser vi att studien tillför ökad förståelse för den situation 

respondenterna själva möter och vilka upplevelser andra personer har i mobila arbetsliv. 

 

Eftersom vi skapat en ökad förståelse för situationen respondenterna möter ser vi att det 

skapat ett underlag för hur relationsorienterat ledarskap kan bidra till att respondenternas 

behov uppfylls. Genom detta underlag, där respondenternas arbetssituation analyserats i 

förhållande till befintliga teori, har vi delgett information kring hur ledaren kan bidra till 

att medarbetarens behov uppfylls genom relationsorienterade beteenden. Genom de 

konkreta rekommendationerna som återfinns i kapitel 8, har vi dessutom medverkat till 

att fallföretaget har fått bättre möjligheter att vidta åtgärder för att uppfylla medarbetares 

mänskliga behov. Detta gör att vi anser att studien uppfyller det fjärde och femte kriteriet 

av äkthet som behandlar katalytisk och taktisk autenticitet. Dessa två kriterier innebär att 

undersökningen bidragit till att de medverkande kan förändra sin situation och att 

undersökningen gett möjlighet till att få bättre möjlighet att vidta åtgärder som krävs 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). 
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Bilaga 
Intervjuguide 

 
Checklista att informera på förhand: 

- Kort presentation om oss och att vi skriver vårt examensarbete om mobilt 

arbetsliv på uppdrag av Microsoft. 

- Fråga om godkännande att spela in intervjun. 

- Fråga om det är möjligt att vi får personens kontaktuppgifter för att kunna 

komplettera om det skulle uppstå frågor i efterhand. 

- Svaren är anonyma, vi kommer vid eventuell citering använda fiktiva namn. 

Frågorna kommer att beröra hur ni uppfattar arbetssituationen i det nya 

arbetslivet och svaren kommer enbart att användas som data i analysen till vår 

uppsats. 

- Är det någon fråga som känns otydlig eller som ni inte vill svara på så säg till så 

utvecklar vi vad vi menar alternativt går vidare till nästa fråga. 

 

Bakgrundsfrågor om respondenten/arbetet 

1. Ålder? 

 

2. Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

3. Vilken är din befattning? 

 

4. Berätta kort om din roll och dina arbetsuppgifter.  
Arbetssituationen: Projekt, samarbeten med andra, ledaren (flera eller 

endast en som du redovisar vad du gör för/diskuterar) 

 

5. Hur många timmar jobbar du i genomsnitt per vecka? 

 

6. Hur stor del av din arbetstid spenderar du fysiskt på kontoret? 
Följdfråga: Finns det tillfällen då du är tvungen att befinna dig på kontoret 

för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

 

Behov 

7. Hur ser du på ditt behov av att känna samhörighet och vara en del av 

organisationen? 
Följdfråga: Hur uppnås samhörighet i organisationen idag? 

 

8. Hur ser du på ditt behov av att få uppskattning i arbetet? 
Följdfråga: Vad får dig att känna dig uppskattad i arbetet idag? 

 

9. Hur ser du på ditt behov av personlig utveckling? 
Följdfråga: Hur uppnår du personlig utveckling idag? 
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Ledarskap och det mobila arbetslivet 

10.  Hur tycker du att det fungerar att arbeta i det nya arbetslivet? 
Följdfråga: Vilka fördelar respektive nackdelar ser du? 

 

11.  Hur ofta träffar du personligen/fysiskt din ledare?  
Följdfråga: Anser du det som tillräckligt eller önskar du att ni träffades 

mer? 

 

12.  Via vilka kommunikationskanaler har du mest kontakt med din 

ledare?  
(Face-to-face, telefon, personliga dokument (ex. pers brev, mail), 

opersonliga dokument (ex massinformationsutskick), numeriska dokument 

(ex siffror som underlag). 

 

13.  Vilken kommunikationskanal föredrar du? Varför? 
Följdfråga: Finns det tillfällen då du upplever att personlig (face-to-face) 

kontakt med din ledare är nödvändigt? 

 

Relationsorienterat ledarskap bidrag till att uppnå behov 

14.  I vilka situationer känner du ett behov av att ha din ledare fysiskt 

närvarande? Ge exempel. 
Ev. följdfråga: Kopplat till ovanstående beskrivningar av situationer: Ge 

exempel på hur din ledare bidrar till att du utför ditt arbete på bästa sätt 

 

15.  Känner du att din ledare bidrar för att du ska känna samhörighet och 

vara en del av i organisationen?  
Följdfråga: På vilket sätt? 

Följdfråga: Skulle du önska att det fungerade på annat sätt? 

 

16.  Känner du att din ledare bidrar till att du känner dig uppskattad för 

det du gör? 
Följdfråga: På vilket sätt? 

Följdfråga: Skulle du önska att det fungerade på annat sätt? 

 

17.  Känner du att din ledare bidrar till din personliga utveckling?  
Följdfråga: På vilket sätt? 

Följdfråga: Skulle du önska att det fungerade på annat sätt? 

 

Tack för att du tagit dig tid att medverka. Har du något övrigt du vill 

tillägga? 
 

Namn: 

E-mail:  
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