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Abstract
What  is e-leadership and how can it  be framed in a distance context? How can work motivation be 
understood as a correlated theme? In prior leadership research and theory it has been taken for granted that 
leadership occurs in a face-to-face environment, so how to study leadership in a remote context? According 
to recent  research, e-leadership defines this leader-member relation in this new arena, and a central focus of 
this research has been on communication. Communication is a central theme in the remote setting because it 
is the only interaction arena which allows leadership to be seen and understood. By conducting a case study 
in a multi media organization with distance working journalists as focus group this essay aims to bring a 
deeper understanding of how e-leadership works and how it  effects work motivation. The field of media 
organizations is interesting to study as distance work is not  an unusual working environment  for journalists, 
and research has indicated that work motivation needs for these highly specified creative workers are 
somewhat  differentiated from other, for example industrial workers, which implies that  motivation theories 
urges an update. The data was collected by individual interviews which later were transcribed and 
categorized into emerging themes. The themes were then analyzed through the theoretical framework. The 
results from this case study implies that  the distance working context includes several challenges and more 
responsibilities in a comparative to a physical environment  where there are other service units. For example 
the social aspects of having meaningful social relationships to coworkers and leaders is a challenge in a 
context where there are few, if any physical meetings. The time pressure in the daily work makes the 
communication mostly work based, and there is little time over for small talk. The distance work 
environment  also includes more responsibilities in terms of watering the flowers at  the office, filling up the 
printer with paper and other responsibilities not strictly attached to the work assignments, but still a part  of 
them.

Keywords: e-leadership, work motivation, case study, distance, remote, journalists
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Inledning och syfte
I detta avsnitt  ges en introduktion till uppsatsen samt bakgrund till varför det är intressant att  studera 
distansledarskap inom ramen för distansarbetande journalister. Avsnittet avslutas med uppsatsens syfte och 
centrala begreppsdefinitioner.

Den tekniska utvecklingen i modern tid har gjort det möjligt för organisationer att bedriva 

verksamheter som karaktäriseras av geografisk distans. Till en början handlade omorganiseringar 

om organisationer som flyttade delar av en verksamhet eller avdelningar till olika geografiska 

platser men idag är det inte ovanligt att dessa enheter brutits upp  i än mindre delar; det talas om 

virtuella grupper och team som leds på distans. Idag är det heller inte ovanligt med virtuella 

organisationer. I både vetenskaplig och managementlitteratur påtalas ofta faktum att  kunskapen om 

detta fenomen är klart begränsad, eftersom forskningen inom ledarskap hitintills nästan uteslutande 

har fokuserats kring interaktionen som sker öga mot öga (Kelley & Kelloway, 2012). Därför menar 

bland andra Purvanova & Bono (2009) att  det har blivit viktigt att studera ledarskap utifrån kontext, 

en virtuell kontext där ledarskapet sker på distans. Forskningen om distansledarskap, eller e-

leadership - ett begrepp myntat av Bruce Avolio med flera - handlar därför om ledarskap som 

bedrivs i en virtuell miljö där kommunikationen sker elektroniskt. Det man i forskningen funnit är 

att  ett transformellt ledarskapsbeteende är bättre lämpat för distansledarskap  än ett transaktionellt 

ledarskapsbeteende, eftersom det läggs tyngre vikt  vid effektiva ledarskapsbeteenden och 

transformella ledare är mer benägna att  kunna anpassa sig till olika kontexter där transaktionella 

ledare håller sig fast vid organisatoriska normer och regler (Purvanova & Bono, 2009). 

Transaktionella ledarskapsbeteenden antas också vara mer betydelsefulla när kommunikationen 

begränsas till att ske elektroniskt, trots att  få studier undersökt om transformellt ledarskap är ett 

bättre anpassat ledarskapsbeteende än det transaktionella i en virtuell kontext. Därtill kan tilläggas 

att  forskningen i stor grad fokuserat på virtuella teams effektivitet, vilket har att göra med det 

transformella ledarskapsfokuset. Få studier har däremot undersökt distansledarskap kopplat direkt 

till arbetsmotivation, även om motivation är ett tema inom det transformella ledarskapsbeteendet. 

Helle Hedegaard Hein (2008; 2009; 2012) har forskat kring motivation inom ramen för 

högspecialiserade kreativa medarbetare på Det Kongelige Teater i Köpenhamn och menar att dessa 

medarbetare har unika motivationsbehov. Inom ramen för högspecialiserade medarbetare med 

kreativa arbetsuppgifter ligger även journalister, som dagligen uttrycker sin kreativitet i arbetet. 

Därför är det intressant att undersöka huruvida distansarbetande journalisters motivationsmodell går 
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att förstås genom Heins tankar, som därmed appliceras i en ny  kontext. I Västerbotten och Umeå 

finns idag en mediekoncern, VK-koncernen, som står bakom de två största lokala dagstidningarna, 

Västerbottens-Kuriren (VK) och Folkbladet. I och med att dagens människa är mer 

omvärldsbevakande än någonsin är vi inte längre bara uppmärksamma på vad som sker i vår egen 

närmiljö utan vi söker även kunskap om vad som sker på andra håll runt om i Sverige och 

utomlands. Vi suktar efter nyheter dels för att tillfredsställa vårt eget behov av nyfikenhet och dels 

för att ha något annat att prata om kring lunchbordet bortom oss själva och vår egen person. 

Tidningsbranschen är unik av flera anledningar, dels för att morgontidningen ger oss stoffet för 

dagens samtal kring lunch med kollegor på arbetet och dels för att de tekniska förutsättningarna 

idag gör oss mindre beroende av att behöva läsa papperstidningar. Oavsett hur vi tillägnar oss 

nyheter finns behovet av att veta vad som pågår i världen och lokalt. För att rapportera om vad som 

sker krävs emellertid fortfarande att det finns reportrar på olika platser som kan förmedla 

händelserna som sedan läsaren sedan kan ta del av. Dessa reportrar arbetar på distans från den plats 

där nyheten sprids medialt; huvudkontoret där även reporterns chef befinner sig. Detta innebär att vi 

kan tala om distansledarskap  i organisationer i tidningsbranschen, som i sig inte är någon ny 

företeelse i branschen. Tidningsbranschen är intressant att  studera i sammanhanget för att arbetets 

karaktär bygger på kontinuerlig kommunikation mellan reporter och arbetsledare för att kunna 

planera och göra en bra tidning som är såväl omvärldsbevakande som lokalt förankrad.

Syftet för denna uppsats är att  genom en fallstudiedesign undersöka distansledarskap, specifikt 

inriktat mot medarbetarens arbetsmotivation. Det som eftersöks är svar på hur distansledarskapet 

upplevs och hur ledarskapet kan sammankopplas med medarbetarens upplevelse av 

arbetsmotivation i en distanskontext. Det innebär att kommunikation är relevant att studera då 

ledarskapsutövning i distanskontext är villkorad i kommunikationsrutiner; i vilka sammanhang sker 

kommunikation, vad kommuniceras och hur ofta sker kommunikationen? Vad gäller upplevd 

arbetsmotivation är det bland annat relevant att studera hur motivationen tar sig uttryck i 

upplevelser av arbetsglädje, autonomi i arbetsuppgifter och feedback på prestationer.
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Begreppsdefinitioner
Ledarskap
Begreppet ledarskap har oräkneliga antal definitioner i litteraturen. Yukl (2013:19) och Alvesson & 

Sveningsson (2012:298) har radat upp några av de vanligare definitionerna av ledarskap hämtade 

från ledarskapsforskare. De flesta av dessa, menar Gary Yukl (2013), har gemensamma drag i att 

ledarskap är en process där människor medvetet påverkar andra människor för att guida, strukturera 

och underlätta arbetet och sociala relationer i grupper och organisationer. De breda definitionerna av 

ledarskap som förekommer menar Alvesson & Sveningsson är resultat av att definitionerna även 

ska vara generaliserbara över ”... olika (kulturella) sammanhang och situationer.” (2012:299). 

Utöver detta specificerar forskare sina definitioner av ledarskap i till exempel hur påverkan sker, 

vad man vill åstadkomma med påverkan och vad som blir resultatet. 

Distansledarskap/e-leadership
Distansledarskap/e-leadership beskriver en ledarskapsrelation där ledaren och medarbetaren 

befinner sig på fysisk distans från varandra. E-leadership  myntades främst av Bruce Avolio och 

beskriver ledarskap i en kontext som inte studerats i större bemärkelse inom ramen för 

ledarskapsforskning (Avolio & Kahai, 2003; Hambley et al. 2007). Distansledarskap kan definieras 

på olika sätt, det kan handla om en geografisk distans mellan ledare och medarbetare som arbetar på 

två geografiska orter men där fysiska möten kan ske, med det kan också handla om en virtuell 

distans där ledare och medarbetare möts virtuellt för att arbeta och där fysiska träffar aldrig sker 

(Fiol & O’Connor, 2005; Bartel et al. 2012; Pruvanova & Bono, 2009). Dessa definitioner har dock 

en gemensam grund i att ledarskapet sker på distans, varför jag valt begreppet distansledarskap.

Ledare/chef
Det förekommer flera definitioner av begreppen ledare och chef. Begreppsförvirringen härstammar 

från ett förenklat perspektiv där begreppen inte särskilts utan använts som synonymer. Att  vara 

ledare och att vara chef kan i vissa fall vara samma person, samtidigt som det kan förhålla sig så att 

en person som är ledare inte är chef och vice versa. För att förtydliga: ”Managers are concerned 

about how things get done, and they try to get people to perform better. Leaders are concerned with 

what things mean to people, and they try to get people to argee about the most important things to 

be done.” (Yukl, 2013:22). Chef är en position medan ledare är en roll eller en process. Yukl (2013) 

menar vidare att  de flesta forskare idag är överens om att vara en effektiv chef i moderna 

organisationer även innefattar ledning och ledarskap. 
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Metod
Detta avsnitt kan ses som tudelat, där den första delen beskriver uppsatsens metodologiska ansats, hur 
forskningsdesignen fallstudie valdes och fallets övergripande beskaffenhet. Fallbeskrivningen ämnar inte ge 
en fullständig beskrivning av fallet, utan fungerar som en referensram där fallet ska ses i relation till den 
kontext som beskrivs. Den andra delen beskriver hur studien operationaliserats; hur datainsamlingen gått till; 
hur materialet bearbetats och analyserats. 

December 2010 genomförde Ledarskapscentrum på uppdrag av VK-koncernen en kulturanalys av 

organisationen som bland annat följdes upp våren 2012 genom en ledarskapsutbildning för 

organisationens mellanchefer. Vid utbildningens start bedrev jag fältförlagda studier hos 

Ledarskapscentrum och fick möjligheten att delta i utbildningen, vilket kan ses som startpunkten 

för denna uppsats även om uppsatsarbetet i sig inte påbörjades förrän våren 2013. I slutet på 

februari 2013 kontaktades således en nyckelperson i VK-koncernen via mail där en förfrågan 

ställdes angående intresse av deltagande i studien. Nyckelpersonen ställde sig positivt till uppsatsen 

och på begäran författades en kortare presentationstext innehållande översiktligt syfte1  som 

skickades över via mail till nyckelpersonen. När uppsatsarbetet närmade sig fanns en ingång till en 

organisation där ämnesområdet distansledarskap och arbetsmotivation var applicerbart, varför en 

fallstudiedesign valdes. 

Fallstudier 
Fallstudier syftar till att skapa större kunskap  om ett  specifikt fenomen, ett fenomen som ofta är 

komplext till sin natur och därför beskrivs utifrån sitt naturliga sammanhang (Hansson, 2004:40). 

Merriam (1994:25ff) har genom litteraturgranskningar kommit fram till att fallstudier definieras av 

fyra karaktärsdrag vilka inbegriper partikularistik, deskription, heuristisk och induktion. Det första 

betyder fokus på ett särskilt fall som studeras utifrån ett helhetsperspektiv; det andra beskriver hur 

fallet redovisas; det tredje karaktärsdraget  betyder att studien ska syfta till lärande för läsaren samt 

att  fallstudier är induktiva för att begreppen uppstår från informationen som forskaren har tillgång 

till. En viktig del av forskningsdesignen är formulerande av syfte och frågeställningar. Backman 

(1998:49) menar att forskningsfrågor initialt ofta är grundade i vardaglig praktik och att de frågorna 

berör förståelse- och processfrågor. Detta gör även gällande i denna uppsats, syftet för uppsatsen är 

bland annat att förstå vad distansledarskapet kännetecknas av i den vardagliga miljön det sker inom; 

VK-koncernen. Centralt inom fallstudier är att definiera analysenheter eftersom de definierar fallet. 
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En analysenhet kan utgöras av företeelse, individ, grupp eller organisation. För denna uppsats var 

fallet redan utvalt och analysenheterna i viss mån lika så. Detta kommer att diskuteras vidare under 

rubriken Genomförande. 

Fallstudier inbegriper vissa fördelar men även nackdelar som är mer eller mindre specifika för just 

fallstudier (Merriam, 1994). En av fördelarna med fallstudier är omfånget en fallstudie kan anta, 

eftersom syftet är att  fånga en holistisk bild av en komplex kontext. Strävan efter djupa och rika 

beskrivningar av verkligheten ger förutom helhetsbild av vad som studerats även bidrag till 

uppstrukturering av framtida forskning och vetenskapliga luckor blir synliga för forskaren. Därför 

är fallstudier en kvalitativ metod som anses passa väl för genererandet av kunskap inom ett visst 

område. Fallstudier dras även med nackdelar i strävan efter djupa beskrivningar. Det är både tids- 

och resurskrävande att bedriva fallstudier, samt att beskrivningarna kan bli för detaljerade och 

ingående för läsaren att kunna uppfatta den komplexa helhetsbilden. Lösningen kan då bestå i nya 

problem med övergripande och förenklade beskrivningar som å andra sidan lurar läsaren till 

förenklade slutsatser.  Som ovan beskrivits eftersträvas holistiska beskrivningar av fallet  och det tåls 

att  diskutera huruvida det är möjligt att uppnå en fullständig beskrivning av ett  fall och om det inte 

möjligtvis är så att (i bästa fall) fångas en del av en komplex helhet genom en fallstudie? Ytterligare 

kritiska frågor kan riktas mot fallstudie som forskningsmetod, till exempel frågor som berör 

forskarens roll och sedermera resultatens överförbarhet, dessa kvalitetskriterier kommer att 

diskuteras närmare nedan. 

Kvalitetskriterier
Inom fallstudier finns ingen färdig mall för hur forskningsproceduren ska gå till eller hur resultat 

ska redovisas, vilket ger forskaren stor frihet och flexibilitet. Det kräver mer av forskaren vad gäller 

att  uppvisa vad som studerats, hur det studerats och hur adekvata slutsatser dragits (Merriam, 1994). 

För att åskådliggöra för läsaren hur studien operationaliserats krävs förutom en fullgod disposition 

även relevanta forskningskriterier, så kallade kvalitetskriterier. Inom all forskning finns olika typer 

av kvalitetskriterier som bör, om inte uppfyllas, så tas i beaktande och diskuteras huruvida studien 

och forskaren förhåller sig till dessa. Vanligen handlar kvalitetskriterier om validitet, reliabilitet och 

generalisering2. Begreppen är starkt förknippade med kvantitativ forskningstradition varför man allt 

oftare talar om trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet i kvalitativa studier. I denna studie 
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kommer dessa att följande diskuteras, inledningsvis diskuteras reflexivitet eftersom där finns 

beröringspunkter som är relevanta för de efterkommande kriterierna.

Reflexivitet
Inom fallstudier och för den del även där andra kvalitativa ansatser utgjort  grunden för studiens 

tillvägagångssätt finns skäl att förhålla sig kritisk till forskaren som mätinstrument. Merriam (1994) 

uttrycker problematiken kring att forskaren är det  främsta mätinstrumentet i fallstudier, både som 

insamlare och i bearbetningsprocessen, vilket gör att det i stora drag är forskarens fingertoppskänsla 

som fäller avgörandet för studiens lycka eller nedgång. Eva Magnusson (1998) beskriver vikten av 

reflexivitet i kvalitativa studier, eftersom forskaren är en del av det som studeras bör forskaren 

reflektera över sin egen subjektivitet. För denna uppsats har författarens reflexivitet varit 

betydelsefull eftersom det redan innan uppsatsarbetet påbörjades fanns en relation till 

organisationen och till vissa människor inom organisationen. Författaren har därför genomgående 

under hela processen eftersträvat en reflexiv hållning. Under inledningsfasen när fallet och 

analysenheterna valdes reflekterades kring eventuella svårigheter som den tidigare relationen kunde 

skapa och den förkunskap som fanns om organisationen. Både relationen och förkunskapen har 

inneburit fördelar i uppsatsarbetet  då författaren till viss del varit  införstådd i organisationens 

pågående förändringsarbete och vad det innebär. Det har även inneburit  fördelar i jakten på 

deltagare till studien samt identifiering av nyckelpersoner inom organisationen. Det har inneburit 

svårigheter sett till att det funnits en relation till specifika individer som deltagit i studien, detta har 

beaktats och därför har studiens syfte klargjorts i detalj i kontakt med dessa individer. Reflexivitet 

har även varit tongivande under materialinsamlingen då fältanteckningar kontinuerligt förts. Dessa 

fältanteckningar har tjänat syftet att precisera intervjuguiden, att göra författaren uppmärksam på 

intervjusituationen samt att under bearbetningen av materialet fungera som sorteringsbas för tankar 

och idéer. 

Trovärdighet och tillförlitlighet
Trovärdigheten i en studie är avgörande för vilken vikt  som kan läggas vid dess resultat. Förenklat 

eftersträvas ett tydligt svar på frågan om studien mäter det som avses, eller med andra ord huruvida 

studiens syfte besvaras. Merriam (1994:179f) menar att  det finns sex strategier för att  stärka 

studiens trovärdighet; triangulering, deltagarkontroll, longitudinella och upprepade observationer, 

horisontell granskning, deltagande tillvägagångssätt samt klargörande av skevheter. Av de sex 

ovannämnda strategierna har fyra använts i syfte att öka studiens trovärdighet vilket i förlängningen 

ger studien tillförlitlighet. För det första har triangulering använts vilket innebär att flera 
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informationskällor och metoder kombineras för att validera varandra, denna metod är mycket vanlig 

inom fallstudier (Bryman, 1997). För denna uppsats innebär triangulering att intervjudata har 

jämförts och kontrasterats mot varandra för att synliggöra likheter och skillnader i materialet, 

således har informationskällor triangulerats och ej metoder. För det andra har viss deltagarkontroll 

applicerats i forskningsprocessen. Deltagarkontroll innebär att deltagare i studien får tillgång till 

materialet och tolkningarna för att ta ställning till om resultaten är trovärdiga, detta kan ses i 

relation till deltagande tillvägagångssätt där deltagarna i studien involveras under hela 

forskningsprocessen (Merriam, 1994). För denna uppsats har fallbeskrivningen genomgått 

deltagarkontroll då en nyckelperson i organisationen fått läsa igenom och kommentera avsnittet för 

att säkerställa att det är korrekt beskrivet. 

Horisontell granskning innebär att resultaten diskuteras med forskarkollegor eller handledare under 

processens gång (Merriam, 1994). Uppsatsens resultat och slutsatser har granskats horisontellt i 

diskussioner främst mellan mig och uppsatshandledare samt i diskussioner med studiekamrater. 

Slutligen är klargörandet av skevheter stärkande för trovärdigheten då forskaren diskuterar sin 

förförståelse, teoretisk som erfarenhetsbaserad likt reflexivitetsaspekterna beskriva ovan. Guba & 

Lincoln (i Merriam, 1994:47) menar att eftersom forskaren är det primära mätinstrumentet och 

också väljer vad som ska lyftas fram ur datamaterialet  som insamlats, kan det leda till skevheter 

som får konsekvenser för slutprodukten. Skevheter har problematiserats genom självreflektion i 

fält-anteckningar samt att det har diskuterats med uppsatshandledaren löpande under 

uppsatsprocessen. Eftersom denna uppsats spänner över en given tidsram med begränsade resurser 

har strategin som behandlar longitudinella studier med upprepande observationer ej varit 

applicerbar i full utsträckning. Dock kan de enskilda intervjuerna tolkas vara upprepade 

observationer av samma fenomen, men givet att  intervjuerna skett under en begränsad tidsperiod 

anser jag inte att denna strategi har tillämpats i den utsträckning för att anses fullgod som Guba & 

Lincoln menar.

Överförbarhet 
”Generalization as the aim of science” skriver Lincoln & Guba (2000:27) vilka ställer sig kritiska 

till det generaliseringstvång som hänger över vetenskapen, eftersom generalisering förutsätter 

kontextbefriade resultat där man har tappat intresset och värderingen av unik kunskap om det 

specifika. Fallstudier har som avsikt att  studera ett specifikt fenomen eller problem inom en given 

kontext eller arena, vilket gör att  överförbarheten eller generaliseringsmöjligheten avgränsas. 
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Bryman (1997) menar att det finns goda grunder för generaliseringsproblematiken inom kvalitativa 

studier överlag och fallstudier i synnerhet. Syftet  och målen med fallstudierna är sällan överförbara 

resultat i kvantitativa termer utan det som är viktigt är huruvida resultaten är typiska för fenomenet i 

sig. För att stärka överförbarhet i denna fallstudies resultat är det av vikt att fallbeskrivningen är så 

pass detaljerad att  läsaren har möjlighet att förstå resultaten i den kontext där studien genomförts. 

Därför har fallbeskrivningen utsatts för deltagarkontroll som beskrevs ovan. Problematiken kvarstår 

dock och för denna uppsats kan sägas att överförbarheten avgränsas i första hand till en 

branschspecifik kontext, det vill säga till tidningsbranschen. Ytterligare ett  generaliseringssteg är 

möjligt om variablerna geografisk distans, ledarskap och kreativa arbeten överensstämmer, vilket 

innebär att resultaten av denna studie kan appliceras i andra branscher och/eller kontexter. 

Etiska aspekter 
Etiska diskussioner inom forskning handlar i grunden om kostnader och vinster för deltagare i 

studien, det vill säga, hur har deltagandet i studien påverkat individen; fanns före studiens början en 

medvetenhet kring eventuella risker och vinster med studien för deltagarna? Inom kvantitativa 

studier är dessa frågor lättare att  ta ställning till än inom kvalitativa studier menar Merriam (1994), 

eftersom det till exempel finns en tydlig gränsdragning mellan forskare och deltagare som inte är 

lika tydlig inom fallstudier. Vidare menar Merriam (1994) att etiska aspekter inom fallstudier 

aktualiseras vid två tillfällen under arbetsprocessen; datainsamling och resultatpublicering. 

Datainsamling genom intervjuer ”medför speciella etiska problem” (Merriam, 1994:190). 

Svårigheten ligger i att delge alla deltagare samma information om studien och sedan genomföra 

intervjuerna systematiskt. Detta har i denna uppsats hanterats genom att alla deltagare blev 

informerade om forskningsetiska riktlinjer som är grundläggande för intervjusituationen vid två 

tillfällen. Dels blev respondenterna informerade vid det första kontakttillfället som skedde via 

telefon och sedan ytterligare en gång vid själva intervjutillfället. Den information som deltagarna 

fick vid båda dessa tillfällen bestod i studiens övergripande syfte; att studien bygger på frivilligt 

deltagande; att  dem när som helst fick avbryta intervjun samt att  dem inte var tvungna att svara på 

frågor. Därtill informerades deltagarna om hur deras konfidentialitet skulle komma att hanteras och 

hur materialet skulle komma att användas och redovisas, slutligen ställdes en fråga om intervjun 

fick spelas in. Efter att deltagarna accepterat dessa riktlinjer började själva intervjun. Vad gäller 

systematik vid intervjutillfället har samtliga intervjuer guidats av föreskrivna frågor och ställts i 

snarlik ordningsföljd vid varje tillfälle, dock har följdfrågor lagts in under vissa intervjuer för att  ge 

en fördjupad bild av deltagarens upplevelser av det som då samtalades om. Vissa av följdfrågorna 
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ansågs efter intervjun vara så relevanta att det skrevs in i intervjuguiden till nästkommande intervju. 

Flexibilitet under datainsamling är en signifikant styrka vid intervjuer som inte är möjlig vid 

exempelvis enkäter. 

När fallstudiens resultat ska publiceras uppkommer den andra situationen då etik blir relevant att 

diskutera, menar Merriam (1994). För denna uppsats innebär resultatpublicering etiska 

överväganden sett till att uppsatsen är gjord i en namngiven organisation, vilket innebär att det per 

automatik finns en ökad risk för att deltagare kan identifieras. Detta har hanterats genom noggrann 

frågekonstruktion där frågorna syftat  till att ge beskrivande bilder av individuella upplevelser av 

distansarbete/ledarskap. Deltagarnas konfidentialitet har eftersträvats i alla sammanhang i denna 

uppsats, varför ingen närmare presentation av dem heller kommer att redovisas. 

Att vara medveten om skevheter i resultatet till följd av forskarens värderingar eller teoretiska 

utgångspunkter är ytterligare en etisk svårighet menar Merriam (1994). I kvalitativa studier är 

forskaren det huvudsakliga mätinstrumentet, vilket innebär ständiga avvägningar för hur data ska 

tolkas och hur det ska redovisas för att det ska skapa en ärlig bild av det som studerats. För 

uppsatsen uppkom dessa avvägningar sett till skevheter i resultat som inte hade förväntats inför 

studien. Vissa resultat  framkom som betydelsefulla i bearbetningen av datamaterialet. Trots att 

relevansen i förhållande till studiens syfte inte inbegrep dessa resultat  valdes det  att redovisas av 

etiska skäl. Sammanfattningsvis kan kritik riktas till hur Merriam (1994) belyser etiska aspekter 

inom fallstudier. Att etiska aspekter endast skulle vara aktuella vid två tillfällen under en fallstudies 

genomförande är, enligt mig, en alldeles för snäv gränsdragning. För denna uppsats har etiska 

aspekter funnits med från dag ett, redan innan förfrågan om uppsatsen skickades till 

fallorganisationen problematiserades etik eftersom det fanns en tidigare relation till organisationen 

och till eventuella deltagare. Det har varit problematiskt att studera och involvera individer som jag 

sedan tidigare har en relation till genom min medverkan i organisationens ledarskapsutbildning. 

Ledarskapsutbildningen var av generell karaktär och uppsatsens ämne är därav delvis relaterad till 

det då båda behandlar ledarskap, men skiljer sig i fråga om i vilken kontext  som behandlas. 

Uppsatsen ämnar inte utvärdera ledarskapsutbildningen även om beröringspunkter finns, därför har 

jag särskilt tagit i beaktande hur interaktionen med respondenterna förts genom att tydliggöra 

uppsatsens syfte inför intervjutillfällena. Det innebär att etik bör diskuteras utifrån den kontext där 

studien görs gällande och sedan genomsyra hela arbetsprocessen och inte endast vid två faser av 

processen, även om datainsamling och resultatpublicering är två stora faser inom fallstudier. 

12



Fallorganisationen
År 2010 genomfördes en kulturanalys av organisationen som blev startskottet för en 

förändringsprocess i koncernen med grund i det förändrade medieklimatet; hur läsarna tar till sig 

nyheter och hur arbetssätt kan effektiviseras. Detta lade grunden för vad de i koncernen kallar 

Amandaprojektet samt läsarfokus och är ett  steg mot en adhokratisk organisationskultur. Adhokrati 

betyder enligt Mintzberg (1980) att organisationen genomsyras av decentralisering, där man 

eftersträvar sofistikerade innovationer som drivs av medarbetarna i lika stor utsträckning som av 

ledningsfunktioner. Adhokrati syftar till att byråkratiska gränser ska suddas ut, eller blir mindre 

tydliga och medarbetare omgrupperas från enskilda enheter till att bli mer flexibla där fler 

arbetsmoment hanteras i grupperna som tidigare gjorts i olika enheter. Mintzberg (1980) menar 

vidare att adhokratiska organisationer är mer sårbara än traditionellt byråkratiska. Vilket  innebär att 

en organisationsförändring som syftar till mer adhokrati ständigt måste höja blicken och sträva 

framåt, om förändringsbenägenheten avtar är risken stor för att organisationen förändras till 

byråkrati. Kommunikationen inom den adhokratiska organisationen blir central, fria 

kommunikationsvägar är en förutsättning för att förändringsprocessen ska kunna fortsätta och 

därmed att organisationen kan utvecklas vidare. 

Organisationen består idag av ett moderbolag som går under namnet VK-koncernen. I koncernen 

ingår förutom VK Redaktion3 även Daily Print och Mediehuset i Umeå AB samt även dotterbolaget 

Folkbladet, totalt har koncernen 211 anställda. Moderbolaget har över tid ökat sitt ägande av 

Folkbladet och 2010 utökades ägandet till 98%, vilket  betyder att tidningarna är konkurrenter som 

huserar under samma tak. Ägarstrukturen innebär att VK-koncernen står bakom båda 

lokaltidningarna, Västerbottens-Kuriren och Folkbladet som har basen i Umeå, vilka är fokus i 

denna fallstudie. Båda tidningarna har lokalredaktioner i Lycksele, dessutom har Folkbladet 

reportrar stationerade i Vilhelmina och tills nyligen i Skellefteå. VK och Folkbladets huvudsakliga 

verksamhet är produktion av journalistiskt material till koncernens olika multimediala kanaler så 

som papperstidning, webb och mobil. Den dagliga verksamheten innefattar kort  och långsiktig 

planering av arbetet. Planering som i mångt och mycket sker vid huvudredaktionerna i Umeå av 

cheferna, viss planering av det dagliga arbetet sker även av utlokaliserade reportrar. 

På VK är chefskapet organiserat  kring ett roteringsschema, vilket innebär att det finns tre chefer 

som roterar på tre liknande positioner där dagliga arbetsuppgifterna delvis skiljer sig åt och även 
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ansvaret. Roteringsschemat är byggt kring att chef A har det övergripande ansvaret för redaktionen i 

Umeå och arbetsleder det dagliga arbetet, chef B har övergripande ansvar för arbetsplanering samt 

de utlokaliserade medarbetarna och chef C har ansvaret för det långsiktiga arbetet och större 

journalistiska arbetsuppgifter, så kallade grävprojekt. På Folkbladet är chefspositionerna fasta, i 

övrigt är redaktionen mindre än VK:s. 

Genomförande
Uppsatsens genomförandefas började med litteraturgenomgång av tidigare forskning och teori. 

Litteraturstudien uppfyllde två funktioner, dels överblick av forskningsfältet; vad som studerats och 

hur det studerats. Dels att vetenskapliga kunskapsluckor synliggjordes. I ett andra steg fungerade 

litteraturstudien som bakgrund från var centrala temata för uppsatsen har lyfts fram samt att 

kunskapsluckor identifierats inom distansledarskap  och arbetsmotivation. Utifrån tidigare forskning 

formulerades två teoribaserade intervjuguider. Utgångspunkten för beskrivningen av litteratur-

studien är dock att redogöra för hur litteraturen har hittats vilket redovisas under avsnittet Tidigare 

forskning.

Litteraturstudie
Uppsatsarbetet började med en litteraturstudie, där Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och 

internationella vetenskapliga tidskrifter genomsöktes. I DiVA användes sökorden distans + 

ledarskap vilket gav 30 träffar i DiVA, när sökordet  motivation lades till minskades träffantalet till 

8, samtliga studentuppsatser var publicerade mellan åren 2007-2012. Uppsatserna är skrivna inom 

ämnena; pedagogik, företagsekonomi, samhällsvetenskap  samt teknik och management vid 

Kungliga Tekniska Högskolan.

För litteratursökningar i Umeå Universitets databaser användes sökord som distance, remote, 

leadership, employee, motivation, virtual, transformational leadership och self-determination 

theory. Dessa användes i olika kombinationer. Sökmotorn som använts är EBSCO och databaserna 

som genomsökts är Business Source Premier och PsycINFO. Litteratursökningarna i vetenskapliga 

tidskrifter gav varierande resultat, eftersom det under åren har forskats inom ledarskap på 

geografisk distans från olika aspekter och perspektiv. Sökorden ledarskap och distans ger flertalet 

träffar på distansundervisning i skolmiljö, ytterligare områden är sjukvård och relativt få resultat 

förutom distansledarskap i skolmiljö berör arbete i näringslivs- och/eller organisationsmiljö. För 

distansledarskap i organisationsmiljö framkom teman som kommunikation och grupptillhörighet 

14



särskilt viktiga. Från motivationsteorierna framkom teman som till viss del tagits upp av den 

generella litteraturen kring distansledarskap samt ytterligare teman kring kompetens och autonomi. 

Dessa fyra teman kom att  bilda stommen för intervjuguiden som formulerades som ett resultat av 

litteraturgenomgången. 

Intervjustudie
Efter litteraturstudien övergick arbetet med uppsatsen till datainsamling via intervjuer. Dessa 

intervjuer föregicks av ett  urval där följande urvalskriterier guidat studiens genomförande. Som 

beskrivet i inledningen av metodavsnittet var urvalet av fallet redan gjort innan uppsatsen 

påbörjades. Därtill beskrevs att valet och definitionen av analysenheter är centralt inom fallstudier. 

För detta ställdes ett huvudsakligt kriterium upp  inför studiens början. Grundläggande är att det 

finns en ledarskapsrelation mellan en chef och en medarbetare på två geografiska orter, det vill 

säga, en chef på huvudredaktionen i Umeå och en medarbetare utlokaliserad på annan ort  i 

Västerbottens län. Ytterligare ett kriterium ställdes; att medarbetaren skulle vara anställd av 

organisationen, vilket sållade ut frilansande journalister. Dessa kriterier avgränsade fallet och 

urvalet till en mindre grupp varvid ytterligare urvalskriterier och urval sett  till gruppnivå ej var 

nödvändiga. På individnivå gjordes ett totalurval av medarbetarna bestående av sju individer, varav 

tre är knutna till VK och fyra till Folkbladet. Den totala urvalsgruppen av chefer är sex individer. Av 

dessa gjordes ett logiskt urval sett till sammanhanget av närmast  ansvarig chef för medarbetarna 

vilket resulterade i två chefer, en för vardera tidningsredaktion.

Systematiska intervjuer
Som nämnts utformades två teoribaserade intervjuguider som vartefter de inledande intervjuerna 

genomfördes justerades såtillvida att vissa frågor ströks helt, andra omformulerades eller att 

ytterligare frågor tillkom. Två intervjuguider ansågs vara lämpligt  eftersom studien innefattade två 

typer av respondenter, chefer och medarbetare, dock är tematiska skillnader mellan dessa minimala 

och kan därför ses som avspeglingar av varandra. Under hela datainsamlingsfasen har författaren 

fört fältanteckningar som fungerat  som ett  stöd i det reflexiva förhållningssättet som genomsyrat 

uppsatsarbetet och särskilt i intervjusituationerna. Fältanteckningarna har innefattat allt från tankar, 

idéer, känslor och upplevelser av sammanhanget som kan vara värdefulla för studiens helhet. 

Inledningsvis kontaktades samtliga respondenter via telefon för kortfattad information om studien 

samt att dem blev informerade om forskningsetiska principer. Därefter bokades vissa intervjuer in 

medan andra kontaktades ytterligare en gång närmre preliminärt intervjudatum. Två av 
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respondenterna valde att inte delta i studien med anledning av att de precis börjat arbeta i en 

distanskontext. Ytterligare en preliminärt  inbokad intervju blev aldrig av då respondenten ej gick att 

nå trots upprepade kontaktförsök under drygt två veckors tid. Totalt har sex intervjuer gjorts med 

respondenter i studien exklusive två kortare samtal för att få tillgång till bakgrundsinformation om 

organisationen, information som redogörs i beskrivningen av fallorganisationen. Med hänsyn till 

etiska konfidentialitetsaspekter rörande respondenternas identiteter kommer ingen närmare 

presentation av dessa att redogöras för. Det vill säga ålder, kön, för vilken tidning de arbetar för 

eller specifikt hur länge de har arbetat  i koncernen. Respondenterna har arbetat i koncernen i ett 

antal olika år i någon form. De har mestadels arbetat i en distansform även om vissa har kortare 

erfarenheter av att arbeta på redaktion eller i andra fysisk miljö.

Samtliga intervjuer inleddes med att respondenterna blev informerade om studiens syfte och 

forskningsetiska principer samt hur materialet kommer att användas. Samtliga intervjuer utom en 

spelades in med respondentens samtycke. Under den intervjun som inte spelades in fördes 

detaljerade anteckningar löpande. Anteckningar som direkt  efter avslutad intervju transkriberades 

nogsamt likt  det övriga intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes under ett fysiskt möte, utom en 

som genomfördes över telefon. Telefonintervju valdes av respondenten av personliga skäl. Relevant 

information kring fallorganisationen har genererats dels från intervjuerna uppsatsens resultat 

grundar sig på samt att nyckelpersonen i organisationen varit behjälplig i detta avseende.

Bearbetning av datamaterial
Merriam (1994) har formulerat fallstudieforskarens förhållningssätt enligt följande ”En 

fallstudieforskare försöker ständigt fånga och skildra verkligheten som den upplevs av de 

människor som finns i den” (1994:178). till presentation av studiens resultat som varit en riktlinje i 

denna studie. Förhållningssättet har inneburit en riktlinje för hur datamaterialet som utvunnits ur 

intervjuerna har hanterats. Det innebär att materialet har hanterats varsamt och i beskrivning av 

resultaten har avvägningar av den information som framkommer gjorts. Till exempel har 

respondentens uppgivna tidigare erfarenheter och nuvarande arbetsposition hanteras med 

försiktighet. Respondenternas upplevelser har återgetts i den utsträckning som detta varit möjligt, 

sett tills deras konfidentialitet. Jag har under hela processen varit medveten om att respondenternas 

upplevelser kan vara färgade av tidigare erfarenheter och dessa har markerats i transkriptionerna av 

intervjuerna. Resultaten av intervjuerna har valts att i huvudsak inte redovisas i citatform eftersom 

citat lättare kan identifieras vid en viss person, dock förekommer vissa nyckelcitat i redovisningen 

av resultaten. I övrigt  kommer respondenternas upplevelser att beskrivas med andra ord än deras 
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egna men med nära formuleringar. Detta kan innebära att min tolkning av transkriptionen och 

återgivning av berättelser kan innehålla felaktigheter, det är en medveten aspekt som gått hand i 

hand med ständiga avvägningar. 

Materialet har bearbetats genom att  intervjuerna transkriberats och kodats textnära. Dessa koder har 

sedan bildat kluster av koder som sedermera skapat kärnkategorier. Arbetsprocessen kan delas in i 

två typer utefter förhållningssätt, det vill säga huruvida materialtet  kodats induktivt eller deduktivt. 

För att tydliggöra arbetsprocessen kommer detta stycke exemplifieras genom kärnkategorin 

arbetsmiljö, som bearbetats induktivt då uppsatsens teoretiska ramar på detta område är begränsat. 

Det axplock av textnära koder som exemplifieras här är hämtade ur intervjumaterialet med 

medarbetarna och syftar till arbetsmiljön utanför redaktionen i Umeå; arbetsmiljön är lugnare här; 

arbetsron är bättre här; man blir inte störd i arbetet av arbetskamrater; anpassar sin egen arbetsdag; 

det blir för stressigt ibland; man är lite utanför; ingen som tänker på om vi har kaffe här; det är inte 

bara ett journalistjobb när du är så här; det tillkommer så mycket, du är ansvarig för en bil; vill 

skriva så mycket men hinner inte allt; frihet under ansvar. Dessa koder kategoriserades i nästa steg i 

kluster beroende på upplevelsernas karaktär, exempelvis arbetsro, stress, krav, ansvar, service, 

prakiska förutsättningar och flexibilietet. Utifrån klusterkategoriseringen kunde koderna sedermera 

kategoriseras under kärnkategorierna; fysisk eller psykisk arbetsmiljö. 

Analysbearbetning
Att åtskilja analys och datainsamlingsfas är snarast omöjligt menar Merriam (1994:136f), eftersom 

dessa till viss del är parallella processer. Under datainsamlingsfasen justerades intervjuguiden efter 

att  intressanta teman framkommit. Det är en del av analysen att  förstå och knyta samman trådarna 

av det  komplexa fenomen som så ofta studeras genom fallstudier. I detta förfarande har 

fältanteckningarna varit  betydelsefulla för att det materialet innehåller reflektioner som dykt upp 

längs vägen. För att beskriva hur analysprocessen operationaliserats har allt material samlats och 

sorterats. Fältanteckningarna och resultatbeskrivningen har lästs igenom vid upprepade tillfällen. 

Under läsningen har tankar och frågor noterats i ett enskilt dokument som i nästa steg sorterats för 

att  finna samband. Dessa samband har sedan satts i relation till teoretiska reflektioner; hur kan till 

exempel journalistarbetets flexibilitet  förstås i relation till motivationsteorin self-determination 

theory? 
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Teoretiserandet på denna nivå är till stor del spekulativt, där tolkningar av materialet  kan inbegripa 

att  man genererar ny teori som i parallella processer jämförs mot tidigare forskningsresultat. I detta 

fall genererades ett nytt begrepp  kopplat till fysisk distans; arbetsrelaterad distans. Arbetsrelaterad 

distans beskriver skilda uppfattningar om hur en uppgift ska lösas. Vilket är en konsekvens av den 

geografiska distansen som innebär att cheferna och medarbetarna inte är överens om idéens/tipsets 

nyhetsvärde beroende på dess källa. Det som åsyftas är att  medarbetaren som befinner sig i den 

kontext där det sker har bättre kunskap om kontexten än chefen som befinner sig utanför, fast det är 

chefen som fördelar uppdraget. Det finns således en arbetsrelaterad distans som är produkten av den 

fysiska distansen. 

I ytterligare ett led har analytiska tolkningar satts i relation till tidigare forskningsresultat. För 

uppsatsarbetet har detta inneburit stora möjligheter och utmaningar eftersom tidigare forskning 

inom distansledarskap sett i relation till arbetsmotivation är nästintill obefintlig utanför offentlig 

sektor. Det betyder att analysprocessen i sin helhet till stor del är induktiv, vilket skapar utmaningar 

i termer av överförbarhet. För denna anledning har analysavsnittet valts att  lyftas upp från en 

empirisk nivå till en mer analytisk nivå för att resultaten på så sätt ska vara överförbara.
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Teori och tidigare forskning
Avsnittet ämnar ge det  teoretiska ramverk uppsatsen ska förstås genom. Avsnittet är uppdelat  efter 
fokusområdena ledarskap och motivation och följer en liknade mallstruktur. Avsnitten inleds med fältets 
utveckling och centrala bidrag för att  sedermera fördjupas i det för uppsatsen specifika teorierna. Efter 
teorigenomgång följer ett  avsnitt där distansledarskapsforskningen specifikt  redogörs för, utifrån vad som 
studerats och dess resultat. 

Ledarskap
Forskning kring ledarskap har länge varit ett populärt forskningsfält inom flertalet  vetenskapliga 

ämnesområden, kanske framförallt  inom företagsekonomi, psykologi och pedagogik. Teoretiskt har 

ledarskapsteorier sin grund i psykologin, där olika psykologiska vetenskapliga traditioner påverkat 

forskningen. För att synliggöra dessa olika influenser följer här historisk tillbakablick på fältets 

utveckling där centrala gestalter och deras alster kortfattat redogörs för. 

Perspektiv på ledarskap
Ledarskapsforskningen har sorterats och kategoriserats flertalet gånger av flertalet forskare. 

Alvesson & Sveningsson (2012:299) hänvisar till Brymans (1996) kronologiska organisering av 

ledarskapsforskningen, där fyra orienteringar lyfts fram. Alvesson & Sveningsson (2012) 

sammanfattar dessa till; egenskapsorienteringen, stilorienteringen, situationsorienteringen och 

transformativt ledarskap. Gary Yukl (2013) skriver i Leadership in Organizations, att  det 

vetenskapliga teoretiserandet av ledarskap  kan sägas ha börjat med studiet av olika personliga 

egenskaper och fysiska karaktärsdrag som ledare besitter sedan födseln. Denna typ  av teorier har 

haft förtjänster genom att synliggöra egenskaper och färdigheter som är kopplade till ledarskap. 

Studierna är av bristande kvalitet som främst berör metodologiska svagheter och kontextuella 

begränsningar såtillvida att  kontexten i var ledarskapet har studerats inte har getts större 

uppmärksamhet. Vad gäller eganskapsorientering i forskning kopplat till effektivt  och framgångsrikt 

ledarskap har inga entydiga svar eller samband kunnat påvisas i större omfattning menar Alvesson 

& Sveningsson (2012). 

Med behaviorismen kom så också stilorienteringen inom ledarskapsforskningen, ledarskap kom att 

betraktas som ett beteende (Alvesson & Sveiningsson, 2012). En av de klassiska teoretikerna inom 

denna vetenskapliga tradition var Tysk-Amerikanske psykologen Kurt Lewin som efter sin död år 

1947 kom att betraktas som en av grundarna av ämnet ledarskap och organisation. Under hans 

levnadstid fanns nämligen inte fältet i vetenskapliga termer. Lewins bidrag såväl vetenskaps-
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filosofiskt som metodologiskt för fältets utveckling var enormt enligt Miner (2005). Lewins stora 

bidrag till ledarskapsforskningen var hans kategorisering av ledarskapsklimat; auktoritärt (tyskt), 

demokratiskt (amerikanskt) och laissez-faire4. Kategoriseringen fick stort genomslag och bildar 

grundpelare för många ledarskapsteorier som kom senare. Ytterligare ett känt exempel av det 

behavioristiska perspektivet är Blake & Moutons ledarskapsmatris som gör uppdelningen mellan 

uppgift/resultat och relationsorientering av ledarskapsbeteendet. Alvesson & Sveningsson menar att 

”Ett centralt problem i både karaktärs- och stilstudierna är de universella ambitionerna, dvs. idén 

om att finna det mest effektiva ledarskapet, ’the one best way’, oberoende av kontext.” (2012:302). 

Blake & Moutons uppdelning i uppgift/resultat och relationsorientering fick stort genomslag och 

kom att användas som grund för senare kategorisering av ledarskapsbeteenden. 

Som ett svar på kritiken som riktats mot stilorienteringen och i viss mån egenskapsorienteringen 

kom forskning som behandlade ledarskapsbeteende och kontexter; situationsorienteringen 

(contingency  theories) (Alvesson & Sveningsson, 2012). Två klassiker inom detta fält är House 

(path-goal theory) och Hersey & Blanchard (situational leadership  theory). Blake & Moutons 

uppdelning i uppgift/resultat  och relationsorientering var tongivande för dessa teorier, enligt  path-

goal teorin påverkar ledarens beteende huruvida medarbetaren upplever tillfredsställelse och 

presterar i olika situationer (Yukl, 2013). Hersey & Blanchard beskriver å sin sida att det är 

relationen mellan medarbetaren och ledaren som är central, där specifikt medarbetarens mognad 

styr ledarskapsbeteendet. En omogen medarbetare kräver ett mer uppgiftsorienterat ledarskap 

medan en mogen medarbetare inte kräver samma direktiv utan ledarens kan förändra sitt beteende 

till att vara mer relationsorienterat, på så vis blir ledarskapsbeteendet  påverkat av situationen. 

Alvesson & Sveningsson (2012:303) menar att de flesta forskare idag är översens om att  kontexten 

är betydelsefull för ledarskapsutövningen även om forskningen inte lyckats påvisa dessa samband 

mellan ledarstil och situation fullt ut. 

Transaktionellt och transformellt ledarskap
Den fjärde orienteringen som Bryman framhåller är transformativt ledarskap  som kan betraktas som 

en förändrad och kanske i viss mån modernare syn på ledarskap (Alvesson & Sveningsson, 2012). 

För att beskriva transformellt ledarskap och innebörden i begreppet  görs idag ofta en åtskillnad 

mellan transaktionellt och transformellt ledarskap, begrepp  myntade av James McGregor Burns 

(1978) vars tankar vidareutvecklades senare av framförallt Bernard M. Bass. Transaktionella 
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ledarskapsmodeller beskriver ett ledarskap som grundas i belöning och bestraffning av 

medarbetarens prestationer. Det kan jämföras mot den transformella ledarens förstärkning av 

medarbetaren i sin feedback (Avolio & Bass, 1995; Yukl, 2013). Bass (1999) menar vidare att 20 års 

forskning visar att Burns uppdelning av ledarskap var korrekt. Enligt Avolio & Bass (1995) kan 

utvecklandet av ledarskapsteorierna delas in som följer: transaktionella modeller av ledarskap 

utvecklades mellan åren 1950-1975, från 1980-talet och framåt har transformella modeller 

utvecklats och sedan kommit att dominera forskningen. Det transformella ledarskapsbegreppet 

revolutionerade ledarskapsforskningen så till vida att  tidigare forskning byggde på aspekter av makt 

och maktutövning, något som känns igen i transaktionella ledarskapsmodeller. 

Centralt inom transformellt ledarskap är relationen mellan ledare och medarbetare. 

Relationsorienteringen innebär att medarbetare känner personlig identifikation med ledaren, delar 

framtidsvisioner och samarbetar för gruppens bästa. Detta sett i jämförelse med en transaktionell 

ledarskapsmodell där relationen karaktäriseras av auktoritet (Kelloway et al. 2002; Neufled et al. 

2008). Bass (1999) menar att det transformella ledarskapet är ett komplement till det 

transaktionella, att ledarskapetsbeteendet  utgår från en transkationell grund men kan utvecklas till 

transformerande. Bass (1999) ser transformellt  ledarskapsbeteende som bestående av fyra delar 

vilka innefattar påverkan, motivation, ifrågasättande och omtanke. De två första uppvisas i form av 

att ledaren är en förebild för sina medarbetare, det handlar om målande visioner och får 

medarbetaren att tro på sig själv och sin förmåga. Genom att ifrågasätta normer visar ledaren upp 

dimensioner av innovation och kreativitet som får medarbetaren att tänka och tänja på ramarna och 

omtanken för människan bakom arbetet leder till medarbetarens utveckling med ledarens stöd. 

Karismatiskt ledarskap nämns ofta i samband med transformella ledarskapsteorier på grund av att 

karisma är en del av transformellt ledarskap. I litteraturen nämns begreppen antingen i termer av 

likhet eller i termer av åtskilda men överlappande (Yukl, 2013:319). Kort beskrivet är karismatiskt 

ledarskap ett resultat  av interaktiva processer mellan ledare, medarbetare och situationen. 

Karismatiska ledare är visionära och får sina medarbetare att tro att dem kan uppnå visionära mål. 

Under senare år menar Yukl (2013:320) att karismatiska teorier och transformella har närmat sig 

ytterligare, vilket även har att göra med att det transformella ledarskapsbegreppet  har kommit att 

vidgas till att inkludera nästan alla typer av effektivt ledarskap. 
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Arbetsmotivation
Motivation är ett klassiskt psykologiskt forskningsfält och likt  de flesta klassiska teoretiska fält har 

fältet vuxit och förändrats genom att olika traditioner inom ämnet har influerat. Idag finns ett flertal 

olika motivationsteorier och teoretiker som alla har sin speciella prägel på motivation; vad det är, 

vilka komponenter som är betydelsefulla, hur motivation skapas och bibehålls. I detta avsnitt 

kommer främst två typer av motivationsteorier redogöras för, prestationsteorier och behovsteorier. 

Dessa traditioner syftar till att ge en bakgrundsbeskrivning för hur perspektiv på arbetsmotivation 

utvecklats och senare bidragit i formuleringen av moderna motivationsteorier som är relevanta för 

uppsatsen. 

Prestationsteorier
Motivation har tidigt kopplats samman med prestation; desto mer motiverad en individ är desto 

bättre förutspås resultaten av individens prestationer bli. Dock har motivationsteoretikerna varit 

oense om vilka faktorer som påverkar individens motivation, exempelvis talas det om externa 

faktorer som ligger utanför individen såsom uppgiftens svårighetsgrad och målsättning samt hur 

arbetet utformas. Andra teoretiker menar å andra sidan att  motivationen påverkas av sociala 

aspekter såsom att individen känner samhörighet och identifierar sig med andra individer eller att 

motivation handlar om behovstillfredsställelse.

Den kognitivistiska traditionen kan sägas haft stor påverkan på motivationteoriernas utveckling. 

Under denna kan fyra olika teoribildningar kategoriseras; Locke & Latham; Frese; Hacker; Kanfer 

& Ackerman samt Vroom. Enligt Gagné & Deci (2005) har Locke & Lathams målsättningsteori 

(goal setting theory) haft stor inverkan på motivationsforskningen. Målsättningsteorin bygger på att 

beteendet/motivationen avgörs av målets svårighetsgrad för uppgiften och därför höjs prestationen 

när specifika och högt uppsatta mål formuleras samt när individen förstår att vissa beteenden 

kommer att leda till måluppfyllelse och därför kommer att uppvisa dessa. Frese och Hacker, som 

arbetade på var sitt håll, utvecklade en nära besläktad teori till målsättningsteorin som benämns 

Action Regulation Theory  (ART). ART handlar om målinriktat beteende där maximal motivation 

uppnås när individen upplever kontroll över sitt beteende, individen handlar därmed efter viss 

autonomi, det vill säga en upplevelse av att individen själv satt upp sina mål. Autonomi i 

kombination med en komplex uppgift leder enligt ART till maximal prestation och välmående, det 

är specifikt denna punkt som skiljer ART från Locke & Lathams målsättningsteori. 
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Kanfer & Ackermans uppgiftsspecifika motivationsteori (task-specific motivation) går även den 

under kognitiv psykologi. Kärnan i Kanfer & Ackermans teori är att motivationen styrs av hur pass 

fokuserad individen är på prestationen och hur individen utvecklar sina färdigheter; fokus är därmed 

hur mål uppfylls, snarare än hur målen sätts. Därmed finns det individuella variationer i 

föreställningar att  ta hänsyn till när det gäller motivation, därtill kan tilläggas att den 

uppgiftsspecifika motivationsteorin skiljer sig från ART genom att  inte lägga fokus på välmående 

som ett resultat av motivation. Ytterligare en klassiker på området är Vroom, han menade att 

individens beteende styrs av förväntningar på belöningar för prestationer. Vrooms förväntningsteori 

(expectancy theory) bygger på att det finns mål och belöningar som är mer åtråvärda än andra och 

det är dessa som får individen att välja beteende (Miner, 2005:97). 

Behovsteorier
Omkring 1950-tal utvecklades motivationsteorier som var rotade i personlighetspsykologi, vilka 

kan nämnas bland andra McClellands behovsteori, Maslows behovshierarkiteori samt Levinsons  

psykoanalys tillämpad i organisationer. Enligt Maslows behovshierarkiteori är människans behov 

uppordnade efter hierarkisk följd, där det föregående behovet måste tillfredsställas innan nästa 

behov kan tillfredsställas (Maslow i Clegg et al. 2007:268). De fem behov som ska tillfredsställas är 

i stigande ordning; fysiologiska, behovet av trygghet, behovet av social tillhörighet, behovet av 

yrkesmässig uppskattning och prestationer (kompetens) och sist självförverkligande med känslan av 

att  leva ett fulländat och lyckligt  liv. Maslows tankar banade väg för ytterligare motivationsteorier 

grundade i behovstillfredsställelse, bland annat inspirerades Hackman & Lawler som utvecklade 

originalet till Job Characteristics Theory på 1970-talet. Teorin vidareutvecklades av Hackman & 

Oldham vilka huvudsakligen kom att förknippas med teorin. Teorin handlar om 

arbetstillfredsställelse även om Miner (2005) menar att den i huvudsak behandlar organisations-

processer och strukturer. Teorin bygger på personlighetspsykologi, framförallt på Maslows 

behovshierarki och Vrooms förväntningsteorin. Hackman & Oldham karaktäriserade fem faktorer 

kring arbetsuppgifter som leder till inre arbetsmotivation, faktorer som inte är helt olika Herzbergs. 

Herzbergs tvåfaktorteori (two-factor theory) utgår från att motivation är sammankopplat med 

arbetstillfredsställelse. Tvåfaktorteorin beskriver faktorer i organisationen som antingen 

motiverande eller omotiverande, teorin har dock visats vara svår att tillämpa på grund av att 

faktorerna är interrelaterade och underlaget för arbetstillfredsställelse är tunt men har ändå används 

flitigt i forskningen (Miner, 2005).
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Inre och yttre motivation
Även om tidigare motivationsteorierna skiljer sig på flera punkter finns en gemensam nämnare, alla 

tidigare teorier behandlar motivation utifrån varierande grader av just motivation, det talas inte om 

olika typer av motivation utan om hur mycket motivation en individ känner till en uppgift  (Gagné & 

Deci, 2005). Motivationsforskningen har emellertid nyanserats på denna punkt, idag talas det om en 

kategorisering utifrån inre och yttre motivation. Alvesson & Kärreman (2012) gör därtill ett tillägg i 

uppdelningen och menar att det även rör sig om en tredje kategori; interaktiv motivation. Inom 

interaktiv motivation läggs fokus på sociala faktorer för motivation, där viktiga teman bland andra 

är normer, ömsesidighet och identitet (Alvesson & Kärreman, 2012). Vidare har en tredje indelning 

av olika typer av motivation gjorts som följer self-determination theory, vilken är den huvudteori 

som kommer att användas i uppsatsen i kombination med primadonnateorin.

Self-Determination Theory
Två psykologer vid namn Edward L. Deci och Richard M. Ryan har tillsammans utvecklat  en av de 

mest beforskade motivationsteorierna self-determination theory  (SDT). Enligt Stone et al. (2009) 

finns otaliga studier som visar på dess effektivitet och trovärdighet. Bland annat visar studier gjorda 

av Deci & Ryan att SDT har ett  starkare samband till kreativitet, ansvarstagande, hälsosamt 

beteende och bibehållen förändring, än motivationsteorier som bygger på extern motivation (Deci & 

Flaste, 1995). SDT utgår från inre motivationsfaktorer och skiljer sig på så sätt från tidigare 

motivationsteorier som utgått  från att det i första hand är externa faktorer som ligger utanför 

individens kontroll som skapar motivation, den så kallade morot-piska-metoden (Stone et al. 2009, 

Gagné & Deci, 2005, Sheldon et al. 2003). Morot-piska-metoden kan skapa kortsiktig produktivitet 

men motivationen är av svag karaktär och kan därför göra mer skada än nytta menar Stone et al. 

(2009). SDT utgår från tre psykologiska kärnbehov; kompetens, inbegriper en känsla av att kunna 

påverka slutresultatet; socialt, känslan av att ha stödjande sociala relationer; och autonomi, en 

känsla av att agera efter eget val. Tillfredsställelsen av dessa behov ger långvarig motivation och 

goda prestationer. Att vara inre motiverad i sitt arbete innebär att individen vet varför uppgiften är 

viktig, varför de gör uppgiften och att de inte känner sig tvingade eller kontrollerade av externa 

faktorer för att utföra uppgiften. SDT beskriver hur individer motiverar sig själva samtidigt som 

teorin beskriver hur ledarskapsbeteendet skapar bäst förutsättningarna för självmotiverade 

medarbetare (Deci & Flaste, 1995). 

Utifrån forskningen menar Stone et al. (2009) att det finns sex olika sätt att implementera en 

förändring i organisationer som ger möjligheter att tillfredsställa kärnbehoven, även om det inte är 
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helt enkelt att göra det. Enligt dessa sex ledarskapsbeteenden är det viktigt  att; (1) det finns en 

öppen dialog kring problemlösning mellan ledare och medarbetare, (2) ledare aktivt lyssnar på sina 

medarbetare, (3) ledare klargör förväntningar samtidigt som de erbjuder olika handlingsalternativ 

innanför ramarna, (4) ledare försöker ge ärlig och positiv feedback5, (5) ledare arbetar för att 

minska yttre motivationsfaktorer som belöningssystem och få medarbetare att sluta jämföra sig med 

varandra och till sist (6) ledare utvecklar talanger och uppmuntrar till delning av kunskap som leder 

till ökad kompetens och autonomi. Utveckling av talanger genom vidareutbildning kan både ses 

som en extern motivator (belöning/bestraffning) samtidigt som det kan ses som en 

autonomifrämjande motivator (möjlighet), hur det uppfattas och vilken effekt en sådan insats har 

beror på hur medarbetaren är inställd till det. Om medarbetaren vill vidareutvecklas i arbetet  får en 

sådan insats positiva motivationseffekter men om medarbetaren ser insatsen som ett tvång för att nå 

en befordran får det negativa motivationseffekter.

I avsnittet där motivationsteorins historiska framväxt redogjordes för, synliggjordes den 

traditionella indelningen mellan yttre och inre motivation. Forskarna bakom SDT har utvecklat det 

tankesättet genom att göra ytterligare en indelning i introjicerat och integrerat motiverade individer. 

Arbetsmiljöer som präglas av kontroll skapar ofta extern eller introjicerad motivation. Externa 

motivationsfaktorer bygger på klassiskt belöningssystem, goda prestationer belönas och mindre 

goda prestationer bestraffas (Stone et al. 2009). När en individ är introjicerat motiverad har denne 

delvis accepterat externa kontrolleringsfunktioner vilket innebär att individen utför uppgifter med 

en känsla av skyldighet för att undvika dåligt samvete eller för att känna sig som en bra och värdig 

människa. Integrerad motivation beskriver individer som ser sitt  arbete som meningsfullt, de har likt 

introjicerade individer accepterat externa kontrollfunktionerna men beaktar det  inte som funktioner 

av kontroll utan mer som en del i sitt arbete. Det som skiljer introjicerad och integrerad motivation 

åt är hur individerna förhåller sig till externa kontrollfunktioner. Slutligen, individer som är inre 

motiverade upplever att arbetet i sig är en passion och upplever i högre utsträckning lustfyllda 

känslor till sitt arbete. 

Ett steg längre - motivation av primadonnor
Helle Hedegaard Hein bedriver forskning inom motivation där hon riktat särskilt fokus på individer 

med kreativa yrken (2012; 2009; 2008). Hein menar att arbetsmarknaden idag ser helt annorlunda ut 

jämfört med när tidigare motivationsteorier utvecklades. Dessa baserades på en grupp av anställda 
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som var industriarbetare. I dagens kunskapssamhälle där fler och fler vidareutbildar sig och 

specialiseras krävs en uppdatering av motivationsteorin (Hein, 2012; Hein, 2009). Utifrån sin 

forskning har hon kommit fram till att högspecialiserade individer, som har ett kreativt yrke både 

har andra behov än den klassiska industriarbetaren samt att  kreativa individer delvis kräver ett annat 

ledarskap. Primadonnateorin är starkt influerad av tankar om entreprenörskap  där den teoretiska 

bakgrunden härstammar från professionsteori och behovsmotivationsteorierna med fokus på inre 

motivation.  

Begreppet primadonna har använts i litteraturen under en tid men Hein (2012) skriver dock att 

tidigare definitioner har beskrivit primadonnan som krävande, temperamentsfull och bångstyrig, 

vilket författaren menar är en snäv och onyanserad bild av primadonnans karaktär. Istället menar 

författaren att  primadonnan definieras av att hen ”Styrs av ett kall och en önskan om att  göra 

skillnad [samt] ...av extremt starka värderingar och ideal” (Hein, 2012:199). Primadonnan upplever 

därmed arbetet i sig som motiverande, bekräftelse utifrån prestationer anses inte motiverande i sig 

utan det skänker arbetet mening. För primadonnan är arbetet nära knutet till identitet. Sammantaget 

är primadonnan mer villig att göra uppoffringar än individer som ser arbetet och belöningar som ett 

medel för att  uppnå något annat. Samlingsnamnet primadonnor för högspecialiserade, kreativa 

individer är i viss mån missvisande eftersom Hein (2012) kategoriserat dessa individer i fyra 

arketyper, där en arketyp benämns primadonna. De fyra arketyperna är; primadonnan, 

prestationsjägaren, pragmatikern och löntagaren6. Klassiska motivationsteorier kan appliceras på de 

tre senare arketyperna, medan primadonnan sticker ut på grund av dennes motivationsmodell. 

Eftersom dessa individers yrken och profession är starkt knutet till identitet beskriver arketyperna 

delvis olika personlighetstyper. 

Motivation för primadonnan är inte bara en drivkraft i arbetet utan det ses även som ett tillstånd. 

Primadonnan motiveras av existentiella motivationsfaktorer, till exempel som ovan beskrivet, ett 

kall och sökande efter mening. Detta menar Hein (2012) är den mest grundläggande drivkraften för 

primadonnan. Primadonnan är normalt sett  inte medveten om att kallet är drivkraften, förutom när 

möjligheterna eller villkoren hotas för att utöva kallet. Kallet  är oskiljaktigt från hängivenhet och 

förpliktelse, vilket kräver disciplin för att alltid prestera på toppen av sin förmåga. Primadonnan kan 

visserligen vara arbetsnarkoman men det  väsentliga är dock att arbetet är en källa till livsglädje och 
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identitet (Hein, 2012; Hein, 2008). Kallet är också avgörande för yrkesvalet samt anledningen till 

varför individer stannar inom yrket trots stora uppoffringar. Eftersom kallet  är en existentiell 

motivationsfaktor kan ingen ledare skapa det, utan endast väcka, förstärka eller kväva det. När det 

gäller primadonnans arbete och feedback på prestationer är primadonnan främst intresserad av 

positiv och kritisk feedback (Hein, 2012:214). Feedback är viktigare för primadonnan än för andra 

eftersom primadonnan ständigt söker efter mening, beröm på prestationer är inte lika viktigt om inte 

prestationen är extraordinär. Beröm vid normal prestation verkar demotiverande hos primadonnan 

då det väcker tveksamhet på ledarens förväntningar på primadonnans prestationer. Det kräver en 

vaksamhet av ledaren eftersom primadonnan är väl medveten om när hen har presterat bra. Kritisk 

feedback å andra sidan hjälper primadonnan att  utvecklas och utmanas, vilket även ger näring åt 

kallet. 

För att  effektivt leda primadonnan krävs ett ledarskapsbeteende som ligger utanför den traditionella 

retoriken för att istället lägga fokus på primadonnans meningsskapandeperspektiv på arbetet, det ger  

även näring åt kallet. Eftersom kallet  är den primära motivationskällan för primadonnan bör ledaren 

alltid ha kallet som motiv för sitt ledarskap. Det innebär till exempel att effektiva ledare är duktiga 

på att kommunicera en tydlig vision som är meningsfull och går i linje med primadonnans kall. Vad 

gäller specifik ledarstil anses det inte ha en större betydelse för att effektivt  kunna leda 

primadonnan, det som istället betonas är ledarskapsdygder (Hein, 2012). Dock innefattar dessa 

dygder att ledaren är beredd att ta risker och att inte alltid hålla sig till mallen för det inspirerar 

primadonnan. Ledaren måste ständigt vara mottaglig för primadonnans prestationer. Om ledaren 

inte är tillgänglig uppfattar primadonnan det som ett meningslöst arbete, vilket verkar 

demotiverande för primadonnan och på så sätt  kan ledaren kväva kallet. Även om Hein (2012) 

menar att ledarstil är obetydligt i ledning av primadonnan kan många av dygderna hon beskriver 

som viktiga även härröras till transformella ledarstilar.

När det  gäller olika dimensioner av makt inom arbetsmotivation för kreativa medarbetare kan riktas 

kritik mot primadonnateorin eftersom den högspecialicerade medarbetarens motivationsmodell 

utgår från inre motivationsfaktorer, där delar av introjicering och integrering inte nämns i större 

omfattning. Kreativa medarbetare antas i grunden vara mer inre motiverade eftersom deras 

motivation till mångt och mycket kommer av ett existentiellt behov (Hein, 2012). Problematiken 

ligger i att  arbetslivet till viss del är organiserat  och strukturerat vilket innebär att yttre 

motivationsfaktorer i viss mån alltid är närvarande. Det kan innebära att en teoretiskt utgångspunkt i 
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primadonnateorin ej är fullt applicerbar i en organisatorisk kontext utan bör lämnas till teater och 

dansscenen där den formulerats. Dock har denna studie visat på klara beröringspunkter och likheter 

i arbetets kreativa karaktär, vilket gör att  fusionen mellan dessa skilda områden ändå ger fruktbara 

resultat.

Tidigare forskning om distansledarskap
I takt med att teknologin han vunnit otroliga framsteg på kort tid har en ny, flexibel form av arbete 

och arbetsledning blivit en allt vanligare verklighet i organisationer. Distansledarskap  eller e-

leadership är ett nytt forskningsområde som funnits sedan 1990-talet, men det var inte förrän på 

2000-talet som forskning om distansledarskap började publiceras i större omfattning. Avolio & 

Kahai (2003) är två av forskarna som tidigt ifrågasatte distansledarskap och vad de nya 

teknologiska möjligheterna egentligen innebär för den mänskliga dynamiken i organisationer. 

Författarna myntade begreppet e-leadership  för att betona skilda förutsättningar mellan 

ledarskapsutövande i virtuella sammanhang och traditionella fysiska, ansikte-mot-ansikte kontexter. 

Vidare har flera forskare betonat distansledarskap som en möjlighet att utveckla tidigare 

ledarskapsteorier och därmed bredda ledarskapsforskningen, eftersom det kan sägas handla om en 

ny form av ledarskap (Kelley & Kelloway, 2012; Purvanova & Bono, 2009). Distansledarskap har 

främst forskats med utgångspunkt i transformellt ledarskap. För detta finns två huvudsakliga skäl, 

det första handlar om tradition och det andra handlar om anpassning. Kelloway et al. (2002) menar 

med hänvisning till Jugde & Bono (2000) och Kerr & Jermier (1978) att 1990-talets forskning 

nästan uteslutande har fokuserats kring transformellt ledarskap  där interaktionen sker ansikte-mot-

ansikte, vilket tidigare ansågs vara nödvändigt för ledarskapsutövning. Detta är ett av skälen till 

varför transformella ledarskapsteorier har applicerats på distansledarskap, det blev ett naturligt steg 

att applicera bevisade teoriers effektivitet i en ny kontext. 

Ledarskap sker alltid i en kontext; precis som organisationer påverkas av sin kontext påverkar också 

kontexten ledarskapet. För transaktionella och transformella ledare ser denna påverkan olika ut. 

Transaktionella ledare påverkas i högre grad av regler i organisationskulturen som denne följer 

medan den transformella ledaren istället omdefinierar eller förändrar reglerna (Avolio & Bass, 

1995). Detta är det andra skälet  till varför distansledarskap i högre grad har fokuserats kring 

transformellt  ledarskap är att det finns ett grundantagande om att distansledarskap är lika med 

transformellt  eftersom kontroll/maktmöjligheterna som är viktiga i transaktionellt  ledarskap är små. 
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Transformellt ledarskap  är därmed i grunden mer anpassningsbart och förenligt med distansarbete 

och ledning. 

Kommunikation
Färsk forskning visar däremot att  det transformella ledarskapets överlägsenhet i en distanskontext 

med jämförelsevis transaktionellt ledarskap  är mer av en myt än realitet. Detta har främst studerats 

utifrån teams effektivitet och kommunikation mellan ledare och medarbetare där flertalet resultat 

visar att ledarskapsbeteende spelar mindre roll i en distanskontext än i en traditionell kontext 

(Hambley et al. 2007; Howell et al. 2005; Kelley & Kelloway, 2012; Purvanova & Bono, 2009). 

Istället menar forskarna att effekterna av distansen påverkas i högre grad av kommunikations-

kanaler som används och hur effektivt ledaren kommunicerar (Kayworth & Leidner, 2000; Kelley 

& Kelloway, 2012). Majoriteten av ledarskapsforskningen som undersökt geografisk distans mellan 

medarbetare och ledare har fokuserats kring kommunikation, av den naturliga anledningen att det är 

där ledarskapsutövandet kan sägas ske (Neufeld et al. 2008; Kelloway et al. 2002). 

Kommunikationen har problematiserats i litteraturen bland annat ur maktaspekter, till exempel 

menar Avolio & Kahai (2003) att kommunikationen blir ett maktverktyg när det sker på distans som 

inbegriper flera utmaningar och risker, därför ska det hanteras med försiktighet. Risken för 

feltolkningar ökar när kroppsspråk och andra visuella ledtrådar saknas i kommunikationen vilket i 

sin tur kan leda till att konflikter trappas upp. Vidare kan information spridas snabbare men innebär 

även risk för ryktesspridning. Kankanhalli et  al. (2007) har studerat  konflikthantering i globala 

virtuella team och funnit att det finns en ökad risk för konflikter när kommunikationen sker 

elektroniskt och responsen på budskapet  inte kommer omedelbart. Vidare finns ett samband mellan 

effektiv kommunikation och tillit. Sarker et al. (2011) visar i sin studie hur effektiv kommunikation 

leder till prestationer genom tillit. Specifikt menar författarna att  pålitliga medarbetares prestationer 

höjs genom kommunikation medan för individer som anses vara opålitliga kan kommunikation 

sänka deras prestationer. Skillnaden består i att den opålitlige medarbetaren uppfattar 

kommunikationen som en kontrollfunktion medan den pålitlige medarbetaren istället uppfattar den 

effektiva kommunikationen som tecken på ledarens engagemang. När den fysiska distansen mellan 

ledare och medarbetare ökar, ökar också behovet  av tillit mellan parterna eftersom möjligheterna till 

kontroll minskar, vilket Zaccaro & Bader (2003) menar är en nyckelfaktor för ett lyckat virtuellt 

arbete. Samtidigt menar DeRosa et al. (2004) att  tilliten med tiden kommer att byggas virtuellt, det 

kräver dock mer tid och struktur. Kelley & Kelloway (2012) som studerat kommunikation utifrån 
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två aspekter, planerad och oplanerad, menar att all kommunikation på distans kräver planering och 

vidare att det är varaktigheten i kommunikations-mönstren som är viktiga. Sammanfattningsvis kan 

sägas att strukturer för hur kommunikationen ska gå till redan finns inbäddad i organisations-

kulturen, liksom många andra normer och värderingar. I en distanskontext gäller det att plocka upp 

dessa och förankra kommunikationsstrukturerna i den nya kontexten.

Sociala aspekter
Distansledarskapsforskningen som hittills redovisats har lyft populära teman inom fältet  och det 

finns fler aspekter i distansledarskapsforskningen som ej kommer att redovisas i ramen för denna 

uppsats. Denna uppsats är socialpsykologisk och därav kommer nästföljande stycke behandla 

sociala aspekter av virtuellt  arbete och distansledarskap. Sociala aspekter kan delas in i två typer; 

dels interpersonella, relationer människor emellan. Dels identifikation; specifikt organisations-

identifikation vilket handlar om hur medarbetaren som arbetar på distans från den fysiska 

organisationen identifierar sig med densamma. Identifikation och relationer bildar ofta grunden för 

sammanhållning i en grupp och det kan anses vara av större betydelse i en virtuell kontext, eftersom  

det råder en brist på ansikte-mot-ansikte-interaktion (Fiol & O’Connor, 2005; Wiesenfeld et al. 

2001). Det förklaras av att virtuella team ofta är blandade och därmed inte känner en tydlig 

grupptillhörighet, varken till teamet eller organisationen (Fiol & O’Connor, 2005). Wiesenfeld et al. 

(2001) har funnit att behovet att känna tillhörighet har ett positivt samband med 

organisationsidentifikation, men att behovet minskar med upplevelsen av arbetsrelaterat stöd. Det är 

viktigt att poängtera att  virtuellt arbete inte är synonymt med social isolation. Virtuellt arbete 

beskriver att arbetet sker i en virtuell kontext där det för visso kan finnas dimensioner av social 

isolation samtidigt  som det kan handla om virtuella team som samarbetar för att lösa 

arbetsuppgifter. Därför menar Bartel et al. (2012) att individer som arbetar självständigt i större 

utsträckning kan känna sig socialt isolerade och detta är en av distansarbetets baksidor. Vidare fann 

Bartel et al. (2012) att interpersonella och organisationsidentifikationsaspekter är nära 

sammanbundna; ju mer socialt isolerad en medarbetare upplever sig vara desto mindre identifierar 

sig denne med organisationen. Det innebär att dessa medarbetare ofta ser sig själva tillhörande en 

utgrupp jämförelsevis med medarbetare som arbetar på huvudkontoret i organisationen. 
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Resultat
I detta avsnitt redovisas resultaten av datainsamlingen som framkommit genom kvalitativa intervjuer. 
Avsnittet är strukturerat  kring kärnkategorier som framkommit genom systematisk genomgång av 
datamaterialet, som beskrivits ovan i metodavsnittet. I detta avsnitt benämns deltagarna i studien som 
respondenter, vilket betecknar alla deltagare, samt utifrån position, medarbetare eller chef. 

Leda på distans
Båda cheferna har själva viss erfarenhet av distansarbete, en erfarenhet som de har i åtanke nu när 

de själva arbetsleder på distans. Främst utgår cheferna från sin erfarenhet när det gäller sociala 

aspekter; att det är svårare att skapa grupptillhörighet på distans. En av cheferna uttrycker därtill att 

kommunikationen blir väldigt viktig, att den fungerar och att hen försöker ”...ge dem så mycket tid 

som jag kan, att inte bara hasta igenom samtalet, utan ge dem tid att  prata, att bolla idéer”. Eftersom 

kommunikationsformen inte är ansikte-mot-ansikte kan det lätt ske missuppfattningar och därtill 

spekulerar chefen, kanske distansmedarbetaren upplever det svårare att söka kontakt; 

Ja men alltså, att lyfta luren och ringa. Jag tror att man som reporter kan känna att man upplevs 
som jobbig om man ringer för mycket. Men jag tror inte att det är samma motstånd för en reporter 
som sitter i huset att gå förbi en gång extra och fråga om nånting.

Cheferna upplever att det är svårt att  leda på distans av flera anledningar, det är svårt att bygga 

relationer med medarbetarna över distans men att det nödvändigtvis inte betyder att de har närmare 

relationer med andra medarbetare som de leder fysiskt. En av cheferna anser att det inte finns någon 

som helst fördel av att leda på distans jämförande att leda fysiskt, utan ser distansledarskapet mer 

som ett ”nödvändigt ont”. Samtidigt som hen spekulerar i att det kanske är lättare i 

tidningsbranschen eftersom medarbetarna förväntas prestera från dag till dag och därför blir även 

kommunikationen naturligare. Den andra chefen uttrycker svårigheten att leda på distans för att 

man inte träffar medarbetarna lika ofta och man är ”på nåt sätt inte lika inne i deras vardag”.

Kommunikation
Mycket av forskningen kring distansledarskap  och distansarbete behandlar kommunikation som ett 

centralt  tema, vilket även är ett centralt tema i denna studie. Distansarbetet innebär att 

respondenterna blir ytterst beroende av kommunikationsformen och att cheferna är tillgängliga. 

Medarbetarna upplever att cheferna i det flesta fall finns tillgängliga när de behöver nå dem, om 

dem inte är det, känner medarbetarna sig trygga i sin roll att de kan fatta egna beslut under 

tidspress. Kommunikationsformerna som används är i huvudsak telefonsamtal för att 

respondenterna upplever det som effektivare, men även e-post är vanligt och sms förekommer. De 
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beskriver det som att det är lättare att beskriva vad man vill över telefon samt att det går fortare att 

få respons än vid skriftlig kommunikation. Kommunikationskanalen som väljs är den som upplevs 

lämpligast sett till ärende och för att effektivisera arbetet. Kommunikationen mellan medarbetarna 

och cheferna sker nästan dagligen, hur ofta styrs av arbetsbördan. Ibland har de kontakt flera gånger 

per dag och ibland bara en gång om dagen. En av medarbetarna beskriver kommunikations-

rutinernas variation så här;

Eller ja, den är ju inte dagligen, det kan ju hända att det blir hemsk mycket att göra, eller att det är 
lite folk i Umeå eller nåt sånt. Men då har jag ju redan jobb, vi har ju ett system där vi planerar 
jobb, så att cheferna ser ju vad vi håller på med lite grann. Så har jag fullt upp och det är mycket 
att göra i Umeå, så kanske vi inte behöver ha så mycket kontakt just den dagen, om jag inte ringer 
själv.

Från båda tidningarna upplevs att  det är cheferna som ringer det  första morgonsamtalet och efter det 

upplever medarbetarna att det är de som ringer eller söker kontakt oftare än cheferna. Samtliga 

respondenter upplever att kommunikationen blir naturlig sett till arbetets karaktär. Ständig 

kommunikation krävs för att det ska fungera eftersom det är ett samarbete att få ihop tidningen, ett 

arbete som sker dag till dag. Medarbetarna måste meddela om de inte kan eller hinner rapportera en 

händelse, så att arbetsplaneringen kan förändras utan att innehållet i tidningen förändras. Samtidigt 

åligger det cheferna att planera arbetet varför de söker kontakt med medarbetarna för att undersöka 

huruvida dagens arbetsplan kommer att hålla. Kommunikationen blir därmed nästan uteslutande 

arbetsrelaterad samtidigt som cheferna understryker att det är viktigt att även prata om annat än bara 

arbetet, för att lära känna medarbetarna och för att visa att de värdesätter dem. En av medarbetarna 

uttrycker att det är viktigt att inte cheferna glömmer bort  de som människor, utan när de samtalar 

även pratar om det som inte hör arbetet till. En annan medarbetare menar att intranätet är värdefullt 

för informationsspridning av det informella som inte rör det dagliga arbetet. 

Ytterligare en aspekt kring hur kommunikationen går till finns i hur direktiv ges av cheferna. En av 

medarbetarna beskriver det som att  cheferna är duktiga på att  fråga medarbetarna hur de tänker sin 

dag, vad de har planerat och om de hinner med det de tänkt till morgondagens tidning. 

Medarbetarna får direktiv om arbetsuppgifter i varierande utsträckning, ofta dagligen, men de 

upplever det inte som att de blir beordrade i större utsträckning vilket de tror beror på hur cheferna 

uttalar direktiven. Samtliga respondenter uppger att den arbetsrelaterade kommunikationen består 

av diskussioner kring idéer och uppslag kring arbeten, där idéerna ofta kommer från medarbetarna 

själva. En av cheferna beskriver att medarbetarna är;
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...väldigt duktiga och självgående, de är duktiga på att planera upp sina dagar. Det hade väl varit 
annorlunda ifall man hade haft folk som man kände att om jag inte piskar på dem så händer det 
inget, men nu är de väldigt bra på att hitta på själv, även om jag inte är på dem så kommer de ju 
med bra grejer.

Medarbetarna är mer eller mindre rutinerade journalister och eftersom de befinner sig på orter 

utanför huvudredaktionen uppfattar dem att de ibland har bättre koll på lokala händelser än 

cheferna. Därför är det oftast medarbetarna som kommer med idéerna till olika artiklar eller 

reportage. 

Feedback 
Hur medarbetarna får feedback på arbetsprestationer skiljer sig mellan VK och Folkbladet. 

Medarbetarna på VK får feedbacken över telefon medan Folkbladets medarbetare dels får feedback 

via ett  massmail som skickas ut från redaktionen på morgonen. Utöver det förekommer ibland 

personliga mail med feedback för från cheferna till Folkbladets medarbetare. Hur mycket feedback 

medarbetarna fått har varierat över tid, en medarbetare beskriver det så här; 

Det var dåligt i början, när jag började jobba som reporter. Då fick man sällan respons på vad man 
gjorde.  Man skrev och skrev, men fick aldrig nån feedback på det, så då kändes det ibland 
hopplöst. Men idag så är det bättre. [...] Jag tror att det är bättre nu för att det är andra personer på 
de stolarna. De som satt där förut sitter inte kvar. Sen har ju tidningen genomfört 
förbättringsarbete, så man jobbar mer med uppföljning nu och utvecklar arbetsmetoder. Man 
utvärderar arbetet mer nu, medan man förut mer bara körde på.

Ytterligare en medarbetare beskriver att feedback är ett  måste i journalistarbetet och att hen 

mestadels får positiv feedback men att även negativ feedback förekommer men att den då 

formuleras konstruktivt. Medarbetarna beskriver att analyserande feedback överlag förekommer 

ganska sällan och det tolkar de som att cheferna är ganska nöjda med deras prestationer. Däremot 

upplever medarbetarna att cheferna är duktiga på att ge beröm för hårt arbete och dylikt. När 

medarbetarna får feedback är det oftare för större arbeten. En av medarbetarna uttrycker det som att 

hen tror att feedback kan ge kickar och behöver man kickarna kanske man inte ska arbeta på 

distans. Medarbetarna är medvetna om att  redaktionerna har större ‘kritikmöten’  några gånger per 

år och dagliga morgonmöten där texter mer ingående analyseras och diskuteras i grupp. Det är 

något de delvis saknar samtidigt som de inte är villiga att köra bil ner till Umeå för att medverka på 

dessa möten men att ett alternativ skulle vara att delta interaktivt  några gånger per år. På 

kritikmötena/morgonmötena förmedlas även en helhetsbild av tidningen som medarbetarna 

upplever att de till viss del saknar eftersom de inte får den informationen, en aspekt  som även 

skapar en utanförkänsla i förhållande till huvudredaktionen. 
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Sociala aspekter av distansarbete
Alla respondenter är medvetna om att distansarbetet kan upplevas som ensamt och isolerat. En av 

medarbetarna beskriver det så här ”...ibland känner jag att man är en egen ö, fast samtidigt tillhör 

man ett land. Att jobba så här innebär att det blir ganska ensamt, men samtidigt så är man medveten 

om spelreglerna.”. Överlag är utanförskap inget som medarbetarna funderar dagligen på men det 

finns tillfällen då de blir påminda, en medarbetare uttrycker det så här; 

Till exempel kan det vara massmail som skickas ut från redaktionen att ’nu är det julfika i 
matsalen om en kvart’, då kan man känna sig lite bortglömd ibland. Så det händer. Men då 
kommer det ett mail från chefen att man kan gå och ta en fika och sen skicka kvittot till hen. Så det 
gör inte så mycket, då visar de ju att de tänker på en.

En annan medarbetare beskriver sin reaktion på sådana typer av mail med att hen inte lägger så 

mycket vikt vid det, samtidigt som hen brukar besvara mailet med en fråga om det finns kvar 

fikabröd när hen kommer. Medarbetarna uppger att cheferna försöker kompensera dem för fikat, 

genom att de får köpa fikabröd på organisationens bekostnad, men att det ändå inte blir samma sak 

eftersom fikat till stor del är en social sammankomst som de ändå inte kan delta i. En av 

medarbetarna uttryckte;

Men det är ingen som tänker på om vi har kaffe här, sånt som är självklart där nere,  det är ingen 
som tänker att det ska vara det här. Så kan det väl vara lite här, det skulle de kunna tänka lite på, att 
det här mervärdet som dem har lite grann, dem skulle kunna knyta an till oss på nåt vis... Jag tror, 
att det skulle vara bra, att visa att man är lika mycket värd även om det är som bagateller 
egentligen, men jag tror att, en fin gest är ju aldrig fel.

Fysiska möten förekommer i viss utsträckning, oftast genom gemensamma utbildningsdagar eller 

redaktionsdagar. Utöver det förekommer fysiska möten i samband med besök. Chefen på VK 

försöker besöka medarbetarna några gånger per år medan chefen på Folkbladet sällan besöker 

medarbetarna eftersom tiden inte finns. Medarbetarna besöker redaktionerna i Umeå med jämna 

mellanrum. Enligt en av medarbetarna finns en önskan från ledningen att de ska besöka redaktionen 

i Umeå och arbeta där 1-2 dagar per år. Besöken sker sällan på medarbetarnas initiativ men upplevs 

som välkomna eftersom de då får chansen att lära känna sina kollegor som arbetar i Umeå. Att inte 

veta vad kollegor heter upplevs som ett problem, speciellt i situationer där de förväntas samarbeta. 

En av medarbetarna upplever att samarbete på distans är svårt  att  få att  fungera på ett 

tillfredsställande sätt, eller rättare sagt, att känslan av att ha samarbetat infinner sig. Medarbetarna 

upplever att cheferna skulle kunna arbeta mer med skapandet av gruppkänsla och sammanhållning, 

cheferna upplever att de arbetar för att få medarbetarna att känna starkare grupptillhörighet men att 

dem finner svårigheter i det. 
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Arbetsmiljö
Alla medarbetare upplever den generella arbetsmiljön som bra. De upplever att  deras arbetsmiljö är 

lugnare och mer rofylld utan störande moment som finns på redaktionerna i Umeå. En medarbetare 

upplever huvudredaktionsmiljön som stressigare eftersom ljudnivån och den omgivande miljön är 

livligare. Samtidigt innefattar distansarbetet aspekter som inte ingår i den huvudredaktionsarbetande 

journalistens vardag. Till exempel se till att det finns kaffe, att kopiatorn har tillgång till papper, 

vattna blommor och att ha övergripande ansvar för lokalen. En medarbetare upplever detta som att 

cheferna inte är medvetna och har förståelse om alla tillägg som följer med distansarbetet, eftersom 

det är inget som medarbetare i Umeå behöver fundera på för att det finns personal på kontoret som 

sköter den typ  av service åt dem. Den praktiska arbetsmiljön på geografisk distans innebär andra 

förutsättningar, ytterligare ett exempel är att ansvaret  för en bil tillkommer. Medarbetarna upplever 

inte alltid att cheferna har förståelse för all bilkörning och de stora avstånden som de rör sig över; 

halva arbetsdagen kan gå åt till bilkörning och cheferna kan be de rapportera om akuta händelser 

(exempelvis brott eller olyckor) på en ort  som är långt ifrån den plats de befinner sig på. Ansvar för 

fordon innebär förutom att hålla den ren även att det ska göras service som medarbetarna själva 

måste boka in och åka till Umeå för att få gjord. 

Precis som det flesta arbeten idag är även journalister beroende av teknik och som utlokaliserad 

journalist blir tekniken än mer en kritisk punkt. Dels ingår det i arbetet att klara av att hantera 

tekniken eftersom de inte har samma möjligheter som medarbetarna som arbetar på huvudkontoret 

att  rådfråga och be om hjälp så fort det uppstår ett  problem. Dels är det långt att åka när till exempel 

datorn ska lämnas in på service i Umeå. Medarbetarna blir extra utsatta för tekniska problem 

eftersom dem förväntas sköta hela arbetsprocessen själva, från att hålla sig uppdaterade i vad som 

händer, att producera text till tidning och webb och till att  fotografera rörlig och stillbild. Det i 

kombination med att det är långt till hjälp och service. Tekniken innebär förutom att det har blivit 

fler arbetsmoment även att  det  går fortare och är effektivare. Medarbetarna upplever att den 

tekniska utvecklingen i arbetet gått fort det senaste året och rutinen inte sitter i ryggmärgen än. En 

av medarbetarna uttrycker;

Det här med filmeriet och lägga ut ljudfiler, det är ju relativt nytt för oss. Förut har man bara 
skrivit en text till webb, men nu ska man göra nåt unikt till webb så då har ju det här med 
filmandet ju varit som nytt i arbetslivet. Det är bara roligt att få lära sig nå nytt, det är bara 
utvecklande. 

Frihet under ansvar
Arbetet som utlokaliserad medarbetare medför stor flexibilitet med medföljande ansvar. Flexibilitet 

i den meningen att medarbetarna upplever en stor frihet i sitt arbete, hur de prioriterar 
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arbetsuppgifter och styr arbetstider. En medarbetare beskriver att  de har fasta arbetsscheman men 

att det finns en flexibilitet i att  arbeta på distans. Behöver hen åka iväg på ett  privat  ärende är det 

oftast inga problem utan det kompenserar hen med längre arbetsdag, samt att det egna ansvaret även 

gör att medarbetaren vill göra rätt för sig och istället kanske arbetar över längre än hen varit 

frånvarande från arbetet. Ansvaret som medföljer friheten rör sig som ovan nämnt den praktiska 

arbetsmiljön men även arbetsmiljön kring arbetet som både upplevs som fördelar och nackdelar. En 

fördel som medarbetarna upplever det är att dem har sitt eget bevakningsområde, de vet att de har 

rätten att skriva om det som händer inom sitt bevakningsområde, en rätt  som ingen annan lättvindigt 

kan göra anspråk på. Det stora bevakningsområdet ger även upphov till stress eftersom 

medarbetarna förväntas ha koll på allt som händer och vara beredda att rycka ut när som helst om 

det händer något. Medarbetarna upplever dock att cheferna försöker stödja dem att hantera stressen 

genom att göra en första gallring av uppdragen innan det delas ut, samt hur det delas ut. En 

medarbetare upplever att stressen har minskat på senare tid eftersom det har tillkommit medarbetare 

till Lyckseleredaktionen. 

Ja, det kan man säga att det blir för stressigt ibland. Men samtidigt så har man väl sig själv lite 
grann och skylla, eftersom man skulle kunna säga till dem att det blir för stressigt. Nu gör man ju 
sällan det, utan det är ju mer, ja man ska klara av det... Det är mer att man ska visa sig duktig 
kanske.

Nära sammanbundet med upplevelser av stress är upplevelser av krav. Medarbetarna upplever att 

arbetet är ansvarsfullt vilket ger upphov till krav på prestation. De upplever att  kraven kommer från 

dem själva, att de vill prestera och visa sig duktiga. Därtill tror medarbetarna att  cheferna har höga 

förväntningar på dem, att de presterar upp  till en viss nivå och tar egna initiativ. En medarbetare 

upplever även att tidningsläsarna bidrar till ökad stress. Om läsaren upplever att det  skrivs för lite 

om inlandet, är den kritiken direkt  menad till medarbetaren för det förväntas vara hens ansvar att 

rapportera och bevaka inlandet. Medarbetaren är dock fullt medveten att tiden inte finns för att 

skriva om allt. Den kritiken upplevs svår att hantera eftersom kritiken inte kan delas med andra 

medarbetare utan upplevs personlig. 

Distansarbete som livsstil
Medarbetarna beskriver distansarbetet mångt och mycket som en livsstil. Arbetet i sig kräver att 

man är självgående, självdisciplinerad och driven samtidigt som arbetet och privatlivet inte går att 

särskilja alla gånger. En av medarbetarna beskriver sin situation utifrån en jämförelse med 

Umeåredaktionen och menar att  bara för att  arbetsdagen officiellt är över är inte arbetet klart. 

Utlokaliserade journalister är mer eller mindre jourhavande, medarbetaren tror att  det har att göra 
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med äldre kulturella traditioner inom yrket. Till exempel om det händer något förväntas dem bevaka 

och rapportera oavsett tid på dygnet. Det händer att  tipsare kontaktar dem på kvällar och helger, 

vilket gör det svårt att vara helt ledig på sin fritid. Detta sett i relation till medarbetarnas 

föreställningar om arbetet som sker på redaktionen i Umeå, vilken medarbetarna upplever mer 

stängd för utomstående. Det är till exempel inte möjligt i Umeå utan passerkort/nyckelbricka att ta 

sig in på redaktionerna vilket inte är fallet för redaktionerna i Lycksele, som är öppna för vem som 

helst att  besöka. En av medarbetarna i Lycksele tror inte att cheferna är medvetna om det faktum att 

det är tillgängligt för vem som helst att komma in till deras kontor, vilket gör att det förekommer en 

del besök från ortsbefolkningen som i sin tur tar tid från medarbetarnas arbete. Närheten och 

öppenheten till det lokala samhället gör att  medarbetarna blir delaktiga i samhället på ett annat sätt. 

Samma medarbetare beskriver att om de skriver om känsliga saker blir det  väldigt känsligt. Sett i 

relation till reportrarna i Umeå som kanske inte blir lika förknippade med sitt  arbete och kan därför 

avsluta sitt arbete när arbetsdagen är över. Närheten till lokalsamhället innebär även stora avstånd så 

fort de ska bevaka något på en annan ort. Det innebär att många mil bilkörning ingår i arbetet vilket 

medarbetarna upplever att cheferna inte alltid är medvetna om och cheferna upplevs ibland vara 

långt borta och sakna förståelse för det.

Ja alltså, jag kan tänka på att eftersom det är en sån liten ort jag är på så har jag nära till allt. 
Samtidigt som jag har extremt långt till allt,  som när jag ska utanför orten. Då kan jag ju få sitta i 
bilen en halv dag [...] och det förstår inte alla cheferna alltid. Utan ibland är det som att de 
förväntar sig att jag ska vara på en annan plats fast jag har två till fyra timmar att köra mellan 
platserna.

Sammanfattningsvis
Alla medarbetare poängterar att de trivs väldigt bra på sitt arbete, det tycker att det är roligt  och 

stimulerande. Dem ser mest  fördelar med att arbeta på distans även om arbetet innefattar stort 

ansvar och kan upplevas som stressigt. Att ha möjligheter att arbeta som journalist på distans 

innebär att  medarbetarna kan bo kvar på orten där det annars finns få arbetstillfällen. En av 

medarbetarna uttrycker det som att det var hens enda chans att kunna få arbeta som journalist och 

kunna bo kvar på orten. Medarbetarna upplever att distansarbetet är en speciell arbetsform och att 

de mest ser fördelar även om det finna om nackdelar. En av medarbetarna säger så här; ”Det är ju 

liksom bara inte ett  journalistjobb när du är så här, utan det.. funkar inte ventilationen då ska man 

ringa och fixa sådana saker.”
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Analys
I detta avsnitt  redogörs för de teoretiska tolkningar som gjorts på studiens resultat. Avsnittet är strukturerat 
kring att  först ge en generell tolkning av distanskontexten och vad det  det  inbegriper för att sedan beskriva 
hur distanskontexten kan förstås utifrån arbetsmotivation. Avsnittet  avslutas med en diskussion kring vad 
detta kan betyda för distansledarskapets utövande vilket avser lyfta avsnittet till en mer abstrakt nivå. 

Distanskontexten
I resultatbeskrivningen är det tydligt att  alla medarbetare har en föreställning om hur det är att 

arbeta i en fysisk miljö kontra en distanskontext. Konstanta jämförelser framkommer vilket kan 

tolkas som att det normativa är det fysiska vilket i sin tur ställs i ett  motsatsförhållande till hur det är 

att  arbeta på distans som kan ses som abnormalt. Jämförelserna framkommer för att  många av 

respondenterna dels har erfarenheter av båda kontexterna och då väljer att  beskriva 

distanskontexten utifrån hur det skiljer sig från en fysisk kontext. Dels kan jämförelserna vara 

produkter av spekulativa föreställningar om en fysisk kontext, men kontentan ur dessa är ändå den 

samma; distansarbetet är abnormalt medan det fysiska ses som normalt. 

Kommunikation
I tidigare forskning kring distansledarskap  är kommunikation centralt vilket framkommer även i 

denna fallstudies resultat, kommunikationens centrala roll kan dock ses ur flera perspektiv. Är all 

kommunikation att betrakta som ledarskap  när det sker på distans? Eller blir kommunikationen till 

ledarskap när det sker på distans? Utifrån resultaten kan förstås att  förutsättningarna för hur 

kommunikation sker och dess funktioner skiljer sig åt i en fysisk kontra distanskontext. Fysiskt 

innehåller kommunikationen fler sociala aspekter, det pratas mer om annat som inte har med arbetet 

att  göra och individerna ges tillfälle att kan lära känna varandra som individer. Kelley & Kelloway 

(2012) menar att den fysiska kommunikationen är mer oplanerad, vilket respondenterna i uppsatsen 

även upplever. I en fysisk kontext är det lättare att kommunicera eftersom tillgängliga 

kommunikationskanaler förutsätts av aktiva handlingar till kommunikation, det rings ett 

telefonsamtal, skickas ett mail eller sms. Kommunikationen över geografisk distans kräver således 

mer av individen vad gäller planering och struktur. Man måste ha ett ärende som är arbetsrelaterat 

och i den kommunikationen åläggs det i första hand cheferna att föra in kommunikationen på icke 

arbetsrelaterade frågor eftersom cheferna förväntas styra samtalet. I likhet med detta menar 

Kayworth & Leidner (2000) och Kelley & Kelloway  (2012) att en effektiv kommunikation av 

ledaren till medarbetaren minskar känslan av distans och ger bättre arbetsprestationer.
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Kommunikationen som sker på distans är en del av arbetet, men det finns en föreställning om att 

kommunikationen ska vara en mindre del av arbetet; det får ej upplevas ta för mycket tid i anspråk 

varför en effektiv kommunikation eftersträvas. Sarker et al. (2011) menar att tillit mellan chef och 

medarbetare är centralt för att  kommunikationen ska bli effektiv och resultera i högre prestationer. 

Resultaten för denna studie visar att  det finns en ömsesidig känsla av tillit samtidigt som tilliten 

upplevs vara en förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera. För att prestera bra i en 

distanskontext krävs att individen är självgående, disciplinerad och strukturerad.  Kontexten gör att 

en tillit mellan parterna måste finnas för att möjligheterna till kontroll är små (Zaccaro & Bader, 

2003). När tilliten till chefen upplevs som lägre ifrågasätter medarbetarna chefernas motiv till vissa 

arbetsuppgifter och det uppstår en känsla av arbetsrelaterad distans som en konsekvens av den 

geografiska distansen. Den arbetsrelaterade distansen kan ses som skilda uppfattningar om hur en 

arbetsuppgift ska lösas eller vilken arbetsuppgift som ska prioriteras. Den skilda uppfattningen 

kommer från chefernas bristande kunskap av till exempel geografiska avstånd eller nyhetstipsets 

värde där medarbetarna upplever sig ha bättre kunskap för att de befinner sig på plats på orten. 

Ödmjukhet, hänsyn och tillit är således viktiga faktorer för ett lyckat samarbete i en distanskontext. 

Organisationen befinner sig i en förändringsprocess för att implementera adhokrati, som i sin tur ger 

förutsättningar för ett transformellt ledarskap. Av resultaten att döma är respondenterna medvetna 

om förändringsprocessen, dem kan se riktningen för förändringen och varför det sker, vilket 

synliggör att organisationen har kommunicerat ut detta på ett effektivt sätt. Samtidigt synliggör 

resultaten att  ett mer transaktionellt ledarskap var vanligare förut och det  är i denna skiljelinje 

förändrings-processen idag befinner sig. Tolkningen är att respondenterna upplever det 

transaktionella i högre grad för att gamla traditioner för hur distansarbetet ska skötas lever kvar. Det 

tydliggörs i kommunikationsrutinerna; det handlar nästan uteslutande om arbete. I 

distanskommunikationen finns en inbyggd känsla av opersonlighet vilket kan tolkas tillsammans 

med att kommunikationen sker i arbetssyfte, vara huvudanledningen till varför kommunikationen 

främst upplevs vara arbetsrelaterad. Kommunikationen synliggör även transformella inslag av 

flexibilitet och relationsorientering, där särskilt det senare är tydligt att respondenterna värdesätter i 

distanskontexten.  

Social kommunikation
Utifrån self-determination theory (SDT) och det sociala motivationsbehovet är meningsfulla sociala 

relationer viktiga för bibehållen självmotivation och goda prestationer (Deci & Flaste, 1995).  

Medarbetarna upplever att  det är svårt att utveckla sociala relationer till kollegorna eftersom det 
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förekommer få fysiska möten och när dessa möten inträffar är de strikt arbetsrelaterade. 

Gruppsammanhållning är av större betydelse i en distanskontext än i en fysisk menar Fiol & 

O’Connor (2005) och Wiesenfeld et al. (2001), varför det bör avsättas mer tid vid fysiska möten för 

aktiviteter som inte är strikt arbetsmässiga, till exempel tid för teambuildingaktiviteter. Relationerna 

till andra kollegor på lokalredaktionerna blir meningsfulla, men alla utlokaliserade journalister sitter 

inte på en lokalredaktion. Då intervjupersoner sitter på orter långt ifrån en redaktionsmiljö kan 

situationen upplevas som extremt socialt isolerat. Det innebär att risken för att dem upplever sig 

vara en utgrupp i förhållande till redaktionsbundna kollegor ökar (Bartel et al. 2012). Fiol & 

O’Connor (2005) menar att detta är vanligt förekommande hos virtuella grupper och att det är 

viktigt att etablera en känsla av grupptillhörighet; både relationer till andra individer inom samma 

grupp och även till organisationen. Utifrån resultatet kan tolkas att organisationen på denna punkt 

inte har lyckats fullt  ut. Bartel et  al. (2012) menar att  grupptillhörighet mellan kolleger även är 

starkt förknippad med organisationsidentifikation. Uppsatsens resultat visar att medarbetarna anser 

att  organisationen skulle kunna knyta an till de utlokaliserade journalisterna på ett bättre sätt. Till 

exempel genom att erbjuda dem mervärdesförmåner i deras närområde, liknande det som 

medarbetarna i Umeå har. Till exempel i form av utlottningar av evenemangsbiljetter eller dylikt. 

Det innebär att sociala aspekter som kan sägas vara distansarbetets baksida skulle upplevas mer 

positivt och medarbetarna skulle känna sig än högre värderade som individer av organisationen. 

Meningsfulla relationer byggs av en ömsesidig tillit, i en distanskontext är det full möjligt  att bygga 

relationer men det kräver mer tid och struktur enligt DeRosa et  al. (2004). Resultaten visar att det 

finns en struktur i kommunikationsrutinerna men att den sociala interaktionen inte ges den tid som 

det kanske krävs. Utifrån resultaten kan detta härröras till organisationsstrukturen, som i de båda 

tidningarna delvis skiljer sig åt  även om tolkningen är att cheferna har som mål att få de 

utlokaliserade medarbetarna att känna att dem tillhör huvudredaktionen. Chefen på VK uppger att 

hen försöker besöka redaktionen i Lycksele några gånger per år, medan chefen på Folkbladet skulle 

önska att  hen kunde besöka medarbetarna oftare, men att hen upplever att tiden inte finns för det. 

Skillnaden ligger i organisationsstrukturen som villkorar chefernas möjligheter för fysiska besök. 

På VK finns ett roteringsschema där arbetsbelastningen minskar vissa veckor då deras 

arbetsuppgifter förändras, vilket möjliggör för chefen på VK att  besöka lokalredaktionen några 

gånger per år. På Folkbladet däremot är positionerna fasta, vilket kan innebära en större trygghet för 

de utlokaliserade medarbetarna i att dem alltid vet vem de ska vända sig till. För VKs utlokaliserade 

medarbetare kan det motsvarande innebära en otrygghet i roteringsschemat både för medarbetarna 
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och för cheferna. Medarbetarna måste hålla sig uppdaterade om vem som ska kontaktas och för 

cheferna kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad i medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter.  

Feedback eller beröm?
Inom ramen för det transformella ledarskapet är förstärkning av medarbetaren genom feedback ett 

centralt  tema, liksom det är för den kreativa medarbetaren (Avolio & Bass, 1995; Yukl, 2013; Hein, 

2012). Stone et al. (2009) beskriver att ärlig och positiv feedback är viktigt i kompetensbehovs-

tillfredsställelse, ett  behov som hos den kreativa medarbetaren varierar på så sätt att medarbetaren 

eftersträvar ständig utveckling (Hein, 2012). Kompetensbehovstillfredsställelsen fungerar i det fall 

då medarbetaren får feedback för prestationer som de anser vara värdiga, det vill säga när dem 

presterar sitt yttersta. Det  kan innebära svårigheter om medarbetaren och chefen har en opersonlig 

yrkesrelation. För att  leda dessa medarbetare på ett lyckat sätt krävs kunskap om individen bakom 

prestationen, chefen måste lära känna individen för att  kunna bedöma när denne presterat gott  nog 

som denne själv anser. Därtill finns ett  behov av rätt typ av feedback, den ska vara konstruktivt 

formulerad, både kritisk och positiv. Av resultatet att döma kan tolkas att medarbetarna idag får 

feedback men att den för det mesta inte tillfredsställer deras behov av analyserande och kritisk 

feedback, alltför generell feedback förekommer vilket motverkar medarbetarnas utveckling. För att 

den högspecialiserade medarbetaren ska kunna nyttja feedbacken och ta den till sig krävs att 

feedbacken är specifik och konkret. 

Medarbetarna upplever oftare att  de får beröm för sina arbetsinsatser och prestationer. Konstruktiv 

feedback och beröm är två skilda typer av återkoppling på prestationer. Beröm kan tolkas vara 

bekräftelse och skänka arbetet mening, vilket i sig kan ses som försök till tillfredsställande av 

kompetensbehovet. Problemet är att beröm inte fungerar för kreativa medarbetare i det syftet (Hein, 

2012). Beröm och alltför generell respons på medarbetarens prestationer kan till och med motverka 

kompetensbehovets tillfredsställelse eftersom dem inte kan utvecklas i sitt arbete på grund av 

beröm. Då den högspecialiserade medarbetarens yrkesutövning och identitet  är nära sammanknutna 

fungerar beröm snarare som tillfredsställelse för ett socialt behov där medarbetarna blir uppskattade 

för sina personligheter och cheferna visar sin uppskattning för dem som människor snarare än som 

journalister, vilket i sig är viktigt i en distanskontext.

Flexibilitet och kontroll
Distansarbetet innebär i hög grad självständigt arbete. Medarbetarna upplever sig ha en flexibilitet i 

att  strukturera sin arbetsdag utifrån givna ramar, något som går i linje med tillfredsställelse av det 
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tredje kärnbehovet inom SDT; autonomi. Autonomin synliggörs i arbetets flexibilitet  som kan ses i 

motsats till övervakande kontroll. Medarbetarna upplever en stor frihet i att  kunna påverka sitt eget 

arbete från idé till slutprodukt och cheferna stöttar dem utan att styra och kontrollera i för hög 

utsträckning. Detta kan betyda två saker, dels kan det  vara en indikation på att ledarstilen inte har 

någon betydelse i en distanskontext som Hambley et al. (2007), Howell et al. (2005), Kelley & 

Kelloway (2012) samt Purvanova & Bono (2009) menar, dels kan det tyda på att cheferna har en 

transformell ledarstil, där kontroll och övervakning inte är en del av ett effektivt ledarskap (Bass, 

1999; Avolio & Bass, 1995). 

Utifrån motivationsteorin för kreativa medarbetare kan autonomi sammankopplas med det Hein 

(2008; 2009; 2012) kallar för den högspecialicerade medarbetarens kall. Eftersom kallet är 

oskiljaktigt från identiteten handlar distansledarskapet till stor del om att ständigt försöka stärka 

kallet. Nära förbundet till kallet är känslor av hängivenhet och förpliktelse vilket även synliggörs i 

medarbetarnas beskrivningar. Medarbetarna är hängivna sitt arbete genom att de känner en vilja att 

skriva och bevaka sitt område till den grad att det  leder till personliga uppoffringar av att  dem 

arbetar mer tid än de egentligen behöver. Förpliktelsen blir tydligare genom att de är medvetna om 

att deras bevakningsområde är deras eget ansvar vilket  förpliktigar de att rapportera om det för att 

tillfredsställa både chefer och tidningsläsare. För den kreativa medarbetaren är arbetet en livsstil, 

det är inget man utför för att uppnå något annat förutom att tjäna det egna kallet och 

meningsskapandet. Sökande efter mening och känslan av att sträva efter högre, större mål är det 

samma som livsglädje för den kreativa medarbetaren. Vilket även synliggörs i medarbetarnas 

beskrivningar av hur väl de trivs med sitt arbete trots en del uppoffringar. 

Yttre, introjicerad, integrerad eller inre motiverade?
Inom SDT beskrivs fyra typer av motivationsfaktorer, eller rättare sagt hur olika dimensioner av 

kontroll påverkar individens arbetsmotivation (Stone et al. 2009; Deci & Flaste, 1995; Sheldon et 

al. 2003). Av resultatet att döma pendlar medarbetarna mellan olika dimensioner. Medarbetarna 

upplever förpliktelse vilket kan härröras till en introjicerad motivation där medarbetarna är 

medvetna om att de har en skyldighet att rapportera och bevaka sitt  område eftersom det är deras 

huvudsakliga arbetsuppgift. Morgonsamtalen som cheferna gör till medarbetarna kan till viss del 

tolkas röra sig om en integrerad motivationsfaktor. Cheferna ringer samtalen i två syften för att 

utöva ledarskap. Dels kan morgonsamtalen ses ge uttryck för en kontrollfunktion för att kontrollera 

att  medarbetarna är på arbetet. Dels kan det ses som en social funktion för att  visa medarbetarna att 
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de är betydelsefulla. Medarbetarna upplever dock att kommunikationen i första hand är en del av 

arbetet och upplever den mer som kontrollerande än som socialt interagerande. Det innebär att 

cheferna måste föra in det sociala interaktionselementet tydligare i kommunikationen så att det blir 

tydligare för medarbetarna att  kommunikationen har två syften, vilket även skulle främja 

tillfredsställelsen av det sociala behovet som bevisat är svårt i en distanskontext. 
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Slutsatser och diskussion
Uppsatsens avslutande avsnitt  ämnar svara mot studiens syfte genom att de fem viktigaste slutsatserna 
kortfattat kommer att lyftas fram. Det följs sedan av en avslutande diskussion där författarens egna 
reflektioner över uppsatsens genomförande och resultat diskuteras. 

Utifrån uppsatsens teoretiska ramar kan ifrågasättas huruvida distansledarskap  är en ny form av 

ledarskap. Utifrån ledarskapsforskningen överlag, så kan distansledarskap mycket väl förenas med 

transformella ledarskapsteorier, främst med tanke på transformella ledares flexibla förhållningssätt 

till struktur (Avolio & Bass, 1995). Andra forskare menar dock att distansledarskap rör sig om en ny 

form av ledarskap som kan medföra att traditionella och stagnerade ledarskapsteorier utvecklas 

(Kelley & Kelloway, 2012; Purvanova & Bono, 2009). I denna studie är det tydligt att 

kommunikation är centralt inom distansledarskap. Neufeld et  al. (2008) och Kelloway et  al. (2002) 

menar att kommunikationen i sig mellan ledare och medarbetare i en distanskontext är att betecknas 

som ledarskap. Det kan dock ifrågasättas huruvida all kommunikation är ledarskap. Ledarskap 

handlar ytterst om påverkan och i denna studie är det tydligt att ledarskapet utövas nästan 

uteslutande på distans, vilket innebär att kommunikationen blir den huvudsakliga arenan för 

ledarskap. 

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur distansledarskap upplevs av utlokaliserade journalister 

och chefer som leder på distans. De huvudsakliga slutsatser som kan dras utifrån denna fallstudie är 

för det första att  cheferna upplever att det är svårare att leda på distans jämfört med att  leda fysiskt. 

Svårigheterna består främst i de hinder som de fysiska avstånden medför. Specifikt känslan av att 

skapa grupptillhörighet och meningsfulla sociala relationer mellan medarbetare och chefer samt 

inom gruppen medarbetare, något som stöds av Bartel et al. (2012). Den sociala isolationen blir 

främst märkbar när medarbetarna får inbjudningar/påminnelser från huvudredaktionerna om diverse 

sociala sammankomster som de ej av förståeliga skäl har möjlighet att medverka på. 

För det andra ger denna fallstudies resultat ett visst stöd till Kelley  & Kelloways (2012) resultat vad 

gäller kommunikationsrutiner i distanskontexter, som tenderar att  vara mer planerade än 

oplanerade. Kommunikationen är planerad så till vida att cheferna ringer dagliga morgonsamtal 

som nästan uteslutande är arbetsrelaterade. Det uppfattats som naturligt  i deras verksamhet då 

medarbetarna förväntas prestera från dag till dag. Däremot kan det inte säkerställas huruvida övrig 

kommunikation är vidare planerad, då uppsatsens resultat är tvetydiga på området. 
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För det tredje visar resultaten på att tillitsaspekterna i kommunikationen och i det dagliga arbetet  är 

grundläggande för att situationen ska fungera, vilket styrker tidigare forskningsresultat (Sarker et  al. 

2011; Zaccaro & Bader, 2003). Ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och chefer är en 

förutsättning i distanskontexten, vilket åskådliggörs i deras beskrivningar av självständighet och 

självdisciplin. Dessa egenskaper har även stora likheter med motivationsteorin av primadonnor 

(Hein, 2008; 2009; 2012). 

För det fjärde visar resultaten på att distanskontexten inbjuder till olika typer av distans. Vid första 

anblick handlar distans om en geografiskt, fysisk distans, men vid närmare granskning kan även en 

arbetsrelaterad distans skådas. Arbetsrelaterad distans synliggör kontextens betydelse för ett lyckat 

distansledarskap, varvid kommunikationen i distansledarskap ej bör undervärderas. 

Till sist visar resultaten på att distansarbetet innefattar fler uppgifter och mer ansvar än i en fysisk  

redaktionskontext. Detta berör ett utvidgat arbetsuppgiftsansvar som tillkommer i och med att 

medarbetarean har sitt eget bevakningsområde, utökat ansvar för utrustning som bil och dator, 

utökat arbetsplatsansvar som att se till att lokalerna fungerar och är trivsamma, samt att se till att  det 

finns andra bekvämligheter i form av tillgång till frukt och kaffe. Det tre senare av denna 

uppräkning tillkommer distansarbetet på grund av att kontexten inte inbegriper den service och 

bekvämligheter som finns på huvudredaktionerna.

I uppsatsens syfte lyfter jag också fram motivation som ett centralt tema för uppsatsen. Bilden som 

framträder av distansledarskap och distansarbete är ur ett  motivationsperspektiv mångfacetterad. 

Den frihet, flexibilitet och autonomi som medarbetarna upplever i att ha sitt eget  bevakningsområde 

kan snabbt vändas till en stress genom tidspress och skapa negativa känslor till följd av att 

medarbetarna känner stark förpliktelse att producera material till tidningarna. Det samma gäller 

upplevelser av sociala aspekter; medarbetarna är självgående och gillar att arbeta i sina lugna 

miljöer samtidigt som det upplevs som besvärligt att inte kunna namnen på arbetskolleger och 

därtill känna sig som en utgrupp i relation till huvudredaktionerna i Umeå. Det är således olika sidor 

av samma mynt. Respondenternas upplevelser som betecknas som styrkor kan i nästa stund ses som 

svagheter och det som ur ett perspektiv ses som en nackdel kan från ett annat perspektiv upplevas 

som en fördel.
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Min tolkning är att en strukturerad daglig kommunikation är väsentlig i en distanskontext. 

Innebörden av kommunikationen är mer än bara budskapet, för att  kommunikationen och budskapet 

ska få den effekt som eftersträvas är det viktigt hur budskapet levereras. Istället för att ge order, 

direktiv eller tala om för medarbetaren hur dem ska agera är det effektivare att istället fråga 

medarbetaren hur de ställer sig till uppgifter och fungera som bollplank. Det ger i sin tur 

medarbetaren en känsla av stöd och förtroende för ledaren som genom sina kommunikativa 

handlingar visar att medarbetaren är värdefull för organisationen, att medarbetaren besitter 

kunskapen som behövs för att ges utrymmet att  fatta sina egna beslut vilket är autonomifrämjande. 

Jag tror att genom ett sådant förhållningssätt i kommunikationen minskar känslan av övervakning 

och kontroll hos medarbetaren. 

 

Av studiens resultat kan tolkas att distansarbetande journalister tidigare varit en åsidosatt grupp 

inom organisationen. Det har legat ett  enormt ansvar på dem att själva komma med idéer, prioritera 

och styra upp  sina arbetsdagar. I och med mediesamhällets förändring och papperstidningens vara 

eller icke vara, har ett  större fokus riktats mot inlandet där just papperstidningen är stark och många 

prenumeranter finns. Detta riktade intresse har medarbetarna blivit varse om genom att cheferna 

visar ett stort engagemang för deras arbete. Det finns dock en fara i att engagemanget tar sig fel 

uttryck, istället för att det  verkar engagerande och motiverande för medarbetarna kan det upplevas 

som styrande och kontrollerande. För att använda Heins (2012) tankar om den högspecialiserade 

kreativa medarbetarens existentiella motivator - kallet - kan ledaren antingen förstärka eller kväva 

med lederskapsutövandet. Därför krävs en ödmjukhet i arbetsledningen av utlokaliserade 

medarbetare, precis som ovan diskuterat kring kommunikationsdimensioner är det  av vikt att 

reflektera kring hur kommunikationen uppfattas, såväl som innehållet i det som kommuniceras. 

Ödmjukhet innebär att cheferna betraktar medarbetarna som experter inom sitt  område - inlandet  - 

för att få till en effektiv kommunikation som inte riskerar att  kväva medarbetarnas arbetsglädje och 

autonomi i arbetsuppgifter. Ödmjukhet från chefernas sida i kommunikationen är således viktig för 

att  tillfredsställa medarbetarnas motivationsbehov. En ödmjukhet i kommunikationen kan skapas 

genom att först och främst kommunicera intresse för medarbetaren såväl som arbetsuppgiften, 

genom att även rikta kommunikationen in på områden som inte är arbetsrelaterade, till exempel 

fritidsintressen, familjeförhållanden eller dylikt. Därtill tror jag att det är en fördel att chefer som 

arbetsleder medarbetare på distans själva har erfarenhet av distansarbete i någon form. Det ger en 

naturligare ingång för reflektion i hur ledarskapsutövandet kan effektiviseras utifrån distansarbetets 

för och nackdelar.
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Denna studies resultat stödjer i mångt och mycket den tidigare forskningen som finns på området. 

Dock fann jag en ytterligare dimension av distansarbete som tidigare ej har problematiserats i 

litteraturen men som framträdde väldigt starkt i mina resultat, vilket är känslan av stress och 

arbetsuppgifter som tillkommer i distanskontexten. De serviceenheter som finns på huvud-

redaktionerna är även till för utlokaliserade medarbetare, men medarbetarna på annan ort kan inte 

nyttja den servicen i samma utsträckning som de kanske behöver. Vilket gör att det vilar ett stort 

ansvar på medarbetarna, ett  ansvar som organisationen i sin helhet samt cheferna bör göra sig 

uppmärksamma på och arbeta för att kunna bistå medarbetarna på ett  bättre sätt. Detta resultat  är ett 

svårlöst dilemma för organisationen och finns därmed ingen enkel lösning att tillämpa. Samtidigt är 

det en viktig aspekt i distanskontexten som förtjänar att uppmärksammas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att  den största utmaningen består i social anknytning i en 

distanskontext. Den sociala anknytningen kan stödjas av att det  redan finns etablerade 

kommunikationsrutiner som fungerar, men det bör ses över så att kommunikationen är mer 

stödjande och mindre kontrollerande. Feedback på arbetsprestationer förekommer, liksom beröm, 

men den konstruktiva feedbacken bör konkretiseras samt förekomma frekventare, där man kan 

tänka sig ett  antal olika lösningar, till exempel att medarbetarna finns med på länk vid 

redaktionsmöten där texter djupare analyseras och diskuteras. 
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