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Sammanfattning 

Studien syftar till att belysa och diskutera de kommunikativa anpassningar som åtta svenska 

chefer upplever att de behövt göra när arbetet övergått till distans. De kommunikativa 

anpassningarna avser två övergripande teman. Det första temat är interaktion vilket innefattar 

den verbala och icke-verbala kommunikationen och det andra temat är utövandet av kontroll. Det 

empiriska materialet består av åtta semistrukturerade intervjuer med chefer som arbetat på sin 

position både innan och under distansarbete. Materialet har analyserats med hjälp av det 

dramaturgiska perspektivet och det socialkonstruktivistiska perspektivet för att undersöka 

chefernas anpassningar i interaktionen med anställda, samt teorier om olika kontrollsystem för 

att analysera chefernas anpassningar i utövandet av kontroll. Resultatet visar att cheferna 

upplever nya krav och förväntningar på chefsrollen under distansarbete. De anser att 

kommunikation främst behöver ske mer frekvent, tydliggöras och effektiviseras. De anser även 

att ett större fokus behöver läggas på att skapa en trivsam arbetsmiljö genom att stötta och släppa 

på den professionella fasaden något under distansarbete. Vad gäller utövandet av kontroll, visar 

studien att den i de flesta fall har inneburit en ökad uppsikt över anställda genom mer frekventa 

avstämningar, eftersom cheferna vill stötta mer under distansarbete.  

 

Nyckelord: Chefer, distansarbete, interaktion, kontroll 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund  

2020 var året när allt vändes upp och ner. Många tänkte att det går över, det blir bra snart. Det 

man inte visste var att det skulle dröja nästan två år innan man skulle få träffa sina vänner, umgås 

med familj och interagera med sin omgivning igen. Idag är prognosen återigen oviss och ingen 

vet när detta får ett slut. Vi talar såklart om covid-19-pandemin som skakade hela världen. Listan 

på hur pandemin påverkat samhället och individen kan göras lång, alla har drabbats på något sätt. 

Restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kommit i omgångar och den 17:e mars 2020 gick 

de ut med uppmaningen att alla som kan bör arbeta hemifrån (Krisinformation från svenska 

myndigheter, 2020). Detta har inneburit arbete på distans för många företag och dess anställda. 

En undersökning från Internetstiftelsen visar att från och med 16 års ålder arbetade 5% minst 

hälften av tiden hemifrån och 2% arbetade hemifrån på heltid innan pandemin. Under pandemin 

har denna procent ökat och år 2020 arbetade 29% minst hälften av tiden hemifrån och 23% 

arbetade hemifrån på heltid (Internetstiftelsen, 2020). För många har distansarbetet inneburit en 

ny situation och ett nytt sätt att kommunicera sinsemellan. Det nya sättet att kommunicera på 

arbetsplatsen har såklart även gällt chefer som tvingats leda, styra och interagera med sina 

anställda på distans, i stället för i den fysiska miljö de är vana vid. 

 

Sveriges Chefsorganisation påstår att god interaktion med anställda är en viktig egenskap hos en 

chef. Genom interaktion kan chefen skapa engagemang, motivation och delaktighet vilka är 

viktiga komponenter på en arbetsplats (Sveriges Chefsorganisation, 2017). Avsaknaden av fysisk 

interaktion har för chefer inneburit en utmaning i att bibehålla goda relationer med sina 

medarbetare. Dessa relationer blir extra viktiga att hantera under distansarbete för att värna om 

de anställdas trivsel (Nayani, Colquitt, Scott & Lepine, 2007).  

 

Olve & Samuelson (2008) menar att även kontroll och styrning är viktiga delar i chefsrollen och 

ämnar skapa motivation för ett bättre arbete. Covid-19-pandemin har enligt en artikel i World 

Economic Forum för chefer inneburit ett nytt sätt att hantera sina anställda. Chefer blir osäkra 
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när det ställs nya krav på anpassningar i deras roll och har i de flesta fall resulterat i att de ökar 

kontrollen av anställda genom mer frekvent övervakning. Anställda menar att ett ökat antal 

videomöten under distansarbete upplevs som övervakande. En känsla av ständig övervakning 

resulterar i sin tur i att anställda känner en minskad tillit och en prioritering av produktivitet 

istället för psykisk hälsa från chefens sida. Chefer behöver därav anpassa sitt ledarskap till att 

fokusera mer på att bygga upp en relation baserad på tillit i stället för att övervaka de anställda 

eftersom detta kommer gynna både arbetet och de anställdas välmående (World Economic 

Forum, 2020).  

  

I en artikel från tidningen arbetsliv skriver Zetterblom (2020) om hur covid-19-pandemin sett ut 

ur ett chefsperspektiv. Att leda på distans har inneburit en stor utmaning för chefer runt om i 

Sverige. När chefer och medarbetare inte längre befinner sig i en fysisk närvaro krävs nya typer 

av kommunikation för att främja både mående och arbete. Detta leder till att chefer behöver 

kompetensutveckling som avser öka deras förmåga att stötta och leda via kommunikation på 

distans. Även Allvin (2001, s. 7) menar att chefsrollen kräver nya kompetenser och anpassningar 

under distansarbete. Han menar att behovet av nya anpassningar ökar i takt med att arbetet går 

från det traditionella i en fysisk miljö, till distansarbete. Anpassningarna gäller främst 

arbetsledning, kommunikation och styrning när arbetet sker hemifrån (Allvin, 2001, s. 4–5). 

Distansarbete handlar mer om resultat än utförande och ställer därför höga krav på tydliga mål, 

kriterier för bedömning och uppföljning av arbetet. Chefsrollen behöver även anpassas till att 

vara mer lyhörd och övergå till att ha en mer team-anpassad attityd för att stötta sina 

medarbetare, snarare än att övervaka dem (Allvin, 2001, s. 7).  

 

Med det ökade distansarbetet och medföljande krav på anpassningar som bakgrund är det av 

intresse att undersöka hur svenska chefer anpassat kommunikationen med sina anställda. 

Eftersom kommunikation utifrån tidigare studier verkar vara det centrala medlet för att både 

interagera och kontrollera sina anställda under distansarbete, har kommunikativa anpassningar 

använts som ett paraplybegrepp för att diskutera chefernas anpassningar gällande interaktion och 

kontroll.  
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Vilka är dessa kommunikativa anpassningar? Hur motiveras de upprätthålla en god interaktion 

och utövande av kontroll under distansarbete? Genom att studera detta kan ny kunskap om hur 

chefer har anpassat sin kommunikation under distansarbete finnas, samt varför dessa 

anpassningar anses nödvändiga utifrån chefernas egna perspektiv. Med denna kunskap strävar 

studien efter att bidra med en ökad förståelse inför en framtid där arbetsplatser blir alltmer 

hybrida, där möjlighet ges att arbeta både på plats och på distans.  

 

1.2 Begreppsdefinition och användning 

Kommunikation kan betraktas som ett vagt begrepp eftersom kommunikation innefattar mer än 

vad man traditionellt kan uppfatta som ord och text. Kommunikation definieras av 

nationalencyklopedin som:  

 

“Lingvistiska studier av kommunikation inriktas på verbal kommunikation i tal och skrift men även på icke-verbal 

kommunikation, t.ex. kroppsspråk. Man kan skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig kommunikation. En person kan 

t.ex. använda verbala medel och säga till en annan: Jag skäms, men samma information kan överföras med icke-

verbala medel om personen rodnar. Språkliga undersökningar av kommunikation fokuserar ord, fraser och satser 

och försöker precisera hur olika kommunikativa uppgifter löses i olika naturliga språk.” (Nationalencyklopedin, 

2021a) 

Icke-verbal kommunikation definieras som: 

“[...] sådana kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga (verbala) inte förmedlas genom tal, skrift 

och andra sekundärt språkbärande artefakter. Hit räknas bl.a. kroppsspråk, liksom de symboluttryck som kan ligga 

i möbleringen av ett representationsrum, kontor eller boningsrum – och i människors användning av och gensvar på 

allt detta.” (Nationalencyklopedin, 2021b).  

Utifrån dessa definitioner avses kommunikativa anpassningar således beröra interaktion i form 

av både verbal kommunikation (tal och skrift) och icke-verbal kommunikation (kroppsspråk och 

bakgrundsinslag).  

Chefer finns i många olika branscher och kan ha olika befattningar även om deras yrkestitel är 

densamma. Nationalencyklopedin (2021c) definierar en chef som en “person med (högsta) 

ledande funktion”. I studien betraktas därav benämningen chef som en yrkestitel med ingående 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/icke-verbal-kommunikation
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/icke-verbal-kommunikation
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kroppsspr%C3%A5k
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kroppsspr%C3%A5k


 

7 

 

ansvar och ledning även om detta dock inte behöver vara den högsta chefen. Chefens hierarkiska 

ordning inom företaget eller vilken typ av bransch det handlar om är inte lika relevant som att 

hen har någon form av ledande position över en skälig mängd anställda. För att undersöka 

anpassningar som svenska chefer upplever sig behövt göra under distansarbete har därför ingen 

bransch eller mer ingående avgränsning av chefens rank utförts. Cheferna intervjuas enbart på 

grund av deras yrkestitel, utifrån antalet anställda som de ansvarar för och deras etablerade 

chefsroll innan och under distansarbete.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ intervjustudie belysa och diskutera de 

anpassningar som åtta svenska chefer upplever sig ha behövt göra när det gäller kommunikation 

med sina anställda sedan arbetet blev på distans. Studien syftar således till att undersöka 

chefernas egna erfarenheter av de kommunikativa anpassningar som de upplever sig ha gjort vad 

gäller interaktion och kontroll med sina anställda. Studiens syfte formuleras i följande 

frågeställningar: 

1. Vilka kommunikativa anpassningar upplever cheferna att de behövt göra under 

distansarbete vad gäller interaktion?  

2. Vilka kommunikativa anpassningar upplever cheferna att de behövt göra under 

distansarbete vad gäller utövandet av kontroll?  

3. Hur motiverar cheferna dessa kommunikativa anpassningar?  

 

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt av det forskningsfält som studien ämnar ingå i. 

Därefter introduceras det teoretiska ramverk som ligger till grund för analys av studiens 

insamlade empiri. Detta följs av ett kapitel om studiens metod och de metodologiska 

överväganden som gjorts. Resultat och analys presenteras i ett gemensamt kapitel där 

intervjuerna sammanställts och analyserats utifrån det teoretiska ramverket. I studiens sista 
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kapitel diskuteras resultat och analys i förhållande till den tidigare forskningen, metod och 

slutligen presenteras förslag till vidare studier.  
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2. Forskningsöversikt 

I kapitlet ges en överblick av befintlig forskning som behandlar distansarbete och chefens 

kommunikativa anpassningar med avseende på kommunikationens betydelse, ledarskap och 

interaktion samt utövandet av kontroll på distans. Tidigare forskning som presenteras har valts ut 

på grund av dess relevans till fältet som denna studie ingår i. Dessa studier syftar till att sätta 

chefers kommunikativa anpassningar i ett perspektiv om vad som tidigare visat sig vara 

nödvändiga anpassningar under distansarbete, och påvisa hur denna studies resultat får sitt 

sammanhang inom fältet. Näst intill all den forskning som återfinns gällande chefer och 

anpassningar under distans berör kommunikation. Samtliga studier påpekar kommunikationen 

som den centrala faktorn i distansarbete, men fokuserar på olika delar av den. 

Forskningsöversikten delas därmed in i rubrikerna kommunikationens betydelse på distans, leda 

och interagera på distans och kontrollera på distans.  

2.1 Kommunikationens betydelse på distans 

Allvin (2006) skriver om det flexibla arbetet och menar att de nya arbetsformerna blir allt mer 

flexibla gällande hur arbete utförs, vilken tid det utförs och på vilken plats det utförs. I och med 

de nya arbetsformerna utvecklas även nya tekniker för att leda, strukturera och styra det fria 

arbetet. De nya arbetsformerna som Allvin (2006) skriver om har under covid-19 pandemin blivit 

vanligt förekommande då många fysiska arbetsplatser efter folkhälsomyndighetens 

rekommendationer (krisinformationen från svenska myndigheter, 2020) övergått till distans.  

När det kommer till distansarbete påpekar Kayworth & Leidner (2000) i sin studie om globala 

chefers virtuella kommunikation hur denna spelar en viktig roll för framgång. Den virtuella 

kommunikationen blir alltmer förekommande hos företag och deras anställda. Forskarna studerar 

vilka svårigheter och utmaningar som framkommer av distansarbete och konstaterar att 

kommunikation oberoende av arbetsplats är en viktig aspekt för en funktionerande arbetsgrupp. 

Däremot blir det en större utmaning för chefer och anställda som arbetar på distans att ha en 

fungerande kommunikation med resterande i teamet. De som arbetar på distans och därigenom 

har en virtuell kommunikation använder sig mestadels av e-post för att kommunicera. Forskarna 

påpekar dock svårigheterna med e-post genom den avsaknad av att se och höra andra som 
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uppstår, vilket gör att man delvis tappar den vardagliga interaktionen som behövs och även 

minskar chansen att kunna förstå varandra korrekt.  

 

Även Cascio (2000) menar att det finns svårigheter med övergången mellan den fysiska och 

digitala kommunikationen. Cascio (2000) studerar arbetsplatser på distans och hur dessa bör 

hanteras. Resultaten tyder på att det blir viktigt för chefen att utöka 

kommunikationsmöjligheterna så det inte enbart sker via e-post, utan även via video-och 

audiosamtal. Detta för att efterlikna den fysiska kontakten som medför en mer trivsam 

arbetsmiljö. Möten behöver vidare ske mer frekvent eftersom information och spontan 

kommunikation inte har samma möjlighet att förmedlas under arbetsdagen när ingen närvarar 

fysiskt. Harpaz (2002) studerar fördelar och nackdelar med distansarbete och menar dock att 

bristen på vardaglig kommunikation och interaktion snarare kan betraktas som en möjlighet till 

mer effektivt arbete. Detta eftersom vardagliga distraktioner såsom pratstunder vid 

kaffemaskinen uteblir då man arbetar på distans. Samtidigt visar Harpaz (2002) studie även att 

bristen på vardaglig och informell kommunikation leder till en känsla av isolering eftersom 

individen går miste om det sociala samspelet i den fysiska arbetsmiljön.  

2.2 Leda och interagera på distans 

Genom att studera litteratur som behandlar forskning inom ledarskap och kommunikation har 

Johansson, Miller & Hamrin (2014) försökt skapa ett teoretiskt ramverk som kan bidra i framtida 

studier och utveckling kring ledares kommunikativa förmågor. I studien framgår att ett bra 

ledarskap bygger på en god kommunikation. Författarna menar att kommunikationen sätter 

grunden för motiverade och lojala arbetare och är nyckeln till ett funktionellt arbete. Därmed 

poängteras vikten i att en bra chef håller god kommunikation med sina medarbetare för att 

motivera och därigenom uppnå organisationsmålen. Det är därigenom viktigt att 

kommunikationen fungerar så att både förmedling och tolkning av den sker på ett effektivt och 

givande sätt. Den goda kommunikationen bör således innehålla viktig information, feedback och 

tydliga involverande beslut och riktlinjer så att anställda får möjlighet att förstå och motiveras av 

målens syfte.  
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När kommunikationen övergår till distans menar även Offstein, Morwick & Koskinen (2010) att 

den blir en viktig aspekt för ett funktionellt arbete. Utgångspunkten i studien är att det handlar 

om ett funktionellt ledarskap snarare än teknologi under distansarbete. Via intervjuer, personliga 

erfarenheter och observationer ger forskarna en överblick av hur distansarbete ska fungera så 

effektivt som möjligt och att ledarskap är den viktigaste aspekten för ett framgångsrikt 

distansarbete. De poängterar vikten i att frångå det traditionella ledarskapet med fokus på en 

tydlig kontroll eftersom distansarbete ställer nya krav på kommunikation. Kommunikation 

framgår vara en välutvecklad kompetens hos ledare på distans eftersom behovet av detta har 

ökat. Dessa ledare använder sig även av många olika kommunikationsmedel för att effektivt och 

tydligt nå ut till de anställda. Under distansarbete behöver enligt Offstein, Morwick & Koskinen 

(2010) ledarna även tillåtas fokusera mer på resultat och mindre på att övervaka arbetsprocessen 

eftersom denna möjlighet försämras.  

 

Poulsen & Ipsen (2017) undersöker i sin intervjustudie om chefers utmaningar vad gäller 

anställdas välbefinnande och organisationens framgång. Intervjuer har genomförts på både 

anställda och chefer och visar att det under distansarbete tas för givet av medarbetarna att det är 

chefen som ska ta ansvar för att kommunikationen sker regelbundet. De anställda hävdar att det 

är viktigt att chefen avsätter tid för att vara lyhörd och uppmärksam. Detta för att det kan 

framkomma en osäkerhet hos dem anställda om de inte vet exakt vad de förväntas göra. Från 

chefers perspektiv är det av intresse för organisationens bästa att medarbetarna mår bra och att 

fokuset därför behöver fördelas mellan välmående och prestationsutvärdering. På samma sätt 

resonerar Olson & Olson (2014) som Poulsen & Ipsen (2017) om hur kommunikation är en 

viktig aspekt för just chefen att ta i beaktning under distansarbete. Olson & Olson beskriver 

ansvariga chefers utmaningar i att leda projekt och teams på distans. Genom att överblicka 

tidigare studier inom fältet använder de sig av ett flertal teorier om bland annat interaktion för att 

diskutera vikten av chefers kommunikation. Författarna påpekar vikten i att chefer förmedlar och 

utför ett välplanerat samt utförligt arbete i att leda när arbetet sker på distans. Detta eftersom 

ledarskapet är den mest kritiska faktorn under distansarbete. En av de viktigaste aspekterna i ett 

effektivt ledande på distans är kommunikation mellan chefer och anställda. Kommunikationen 

behöver även enligt Olson & Olson (2014) planeras och ha tydliga regler för hur och när den ska 

ske är viktigt för att arbetet ska fungera smidigt. Regelbundna fysiska möten är det föredragna 
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sättet för chefer att bygga upp tillit på, men videomöten fungerar som ett substitut när detta inte 

är möjligt eftersom det efterliknar den fysiska interaktionen mer. Det är även viktigt att 

kompenserande e-postkontakt hålls och att det finns en tidsram för när ett e-post ska bekräftas. 

Det behöver inte alltid formuleras ett svar, men en bekräftelse på mottagande av e-posten krävs 

för att öka möjligheten till ett bra och effektivt arbete.  

 

I enlighet med det Olson & Olson (2014) menar med att chefer behöver vara mer tydliga och 

utförliga i deras ledande när arbetet sker på distans, så finns det studier som poängterar att detta 

ledarskap kan definieras som auktoritärt. Ayub, Manaf & Hamzah (2014) diskuterar i sin studie 

om kommunikationens betydelse för ett effektivt ledarskap under 2000-talet. De menar att en 

ledare betraktas vara auktoritär enbart på grund av den positionen de erhåller. En ledare behöver 

ge tydliga direktiv för att kunna styra sina anställda mot den riktning organisationen vill. Detta 

eftersom ledarskapet är den viktigaste faktorn i en framgångsrik organisation i dagens samhälle. 

Här menar Ayub, Manaf & Hamzah (2014) också att kommunikationen är en viktig komponent 

eftersom det är genom kommunikation en ledare kan styra sina anställda i rätt riktning. Bricknell 

(2021) menar att man kan applicera militärt ledarskap på krissituationer, exempelvis på 

distansledarskapet under covid-19 pandemin, även i de mer civila arbetsmiljöerna. Bricknell 

(2021) påpekar vidare att den viktigaste aspekten när man arbetar under en hälsokris är att man 

bör vara auktoritär i sitt ledarskap, och att man ska ta ansvar för att medarbetarna förstår vad 

deras arbetsuppgifter är. Detta för att man tränat chefer i att öka sin förståelse kring arbete och 

återkoppling för att skapa en bra förutsättning för ledarskap under en typ av krissituation. 

2.3 Kontrollera på distans 

Ortlepp & Hloma (2006) undersöker via semistrukturerade intervjuer både chefer och anställda 

för att studera faktorer som bidrar till att distansarbete införs, samt svårigheter och möjligheter 

med arbete hemifrån. Vad gäller kontroll som en av de utmaningar chefer stöter på när arbetet 

sker på distans, sätts distansledarskapet i fokus. Det bör alltså fokuseras mer på att stötta de 

anställda genom att underlätta och möjliggöra deras arbete snarare än att kontrollera som det 

tidigare visat sig handla om. Anledningen härleds till svårigheterna i att övervaka en 

arbetsprocess som sker på distans. Därför blir kommunikationen även här en väsentlig del av 

distansledarskapet som den enda bryggan mellan chef och anställd. Chefer bör finna en balans 
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mellan kommunikation som syftar till arbetsuppgifter samt kontroll, och kommunikation som 

ämnar bygga upp relationen till de anställda eftersom båda är viktiga delar av distansledarskapet.  

 

Kurland & Cooper (2002) studerar utmaningar som chefer möter när kommunikationen sker på 

distans, och tar därmed upp chefens utövande av kontroll. Studien bygger på intervjuer med 

chefer och anställda som arbetar på distans samt anställda som arbetar på den fysiska 

arbetsplatsen. Utifrån definitioner av olika kontrollsystem studerar författarna vilka svårigheter 

och utmaningar som chefer möter när arbetet sker på distans. De kontrollsystem som används för 

att diskutera chefers anpassningar benämns beteende-, output-, och klan-kontrollsystem. System 

för kontroll underlättar enligt Kurland & Cooper (2002) chefers överblick av arbetet på distans. 

Genom beteende-kontroll råder anpassningar om att cheferna använder sig av videomöten till 

vardaglig interaktion, andra informella handlingar och är extra tydliga med uppgifter samt andra 

jobbrelaterade ärenden. Output-kontroll innefattar att fokus läggs mer på att utvärdera och belöna 

de anställdas prestationer och klan-kontroll innebär att cheferna använder vägledning och 

utbildning som strategi för att kontrollera de anställda under distansarbete. Klan-kontroll utgår 

ifrån att de anställda vet hur man utför sina arbetsuppgifter när de inte sker på en fysisk 

arbetsplats och kan därför få tillit att göra detta på egen hand. Vilket system som används 

varierar inom och mellan organisationer. Under distansarbete visar studien att chefer använder 

strategier från både beteende-och output-kontrollsystem för att kontrollera sina anställda. Klan- 

kontroll visar sig vara en utmaning för chefer att nyttja under distansarbete och resulterar i att 

anställda upplever en isolering.  

  

Kurland & Cooper (2002) menar alltså att kontrollen anpassas med hjälp av kontrollsystem och 

Parker, Knight & Keller (2020) påpekar att kontrollen generellt anpassas så att den ökar under 

distansarbete. Parker, Knight & Keller (2020) undersöker med hjälp av en enkätundersökning 

hur chefer och anställda arbetar och mår när arbetet sker på distans. De hänvisar till skillnad från 

Kurland & Cooper (2002) att anledningen till att kontrollen anpassas under distans ligger i att 

chefer känner sig vilsna i chefsrollen i och med nya krav på anpassningar. Chefernas självkänsla 

sjunker och resulterar i att kontrollen över anställda ökar för att försäkra sig om att de anställda 

är motiverade och gör rätt för sig. Som anställd kan detta bli problematiskt då det kan upplevas 

att större fokus läggs på kontroll och styrning från chefens håll, vilket i sin tur ökar stressen. Park 
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& Cho (2020) menar precis tvärtom att kontrollen minskar när arbetet sker på distans. I studien 

jämfördes chefer på distans och chefer närvarande på den fysiska arbetsplatsen. Fokus låg på 

deras uppgifter och beteenden i förhållande till både arbetet i sig men även de anställda. Av 

studien framgår att chefer som arbetar på distans i jämförelse med chefer på plats är mer mentalt 

frånvarande, ger mindre feedback och har i allmänhet sämre koll på organisationen och de 

problem som råder. Vidare har chefer på distans mindre frekvent kommunikation med anställda 

och ägnar mindre tid till att övervaka anställdas arbete, eftersom de hellre fokuserar på 

aktivitetsbaserat arbete som de upplever är lättare att utföra på distans.  

 

Utifrån Cascios (2000) studie kan Park & Chos resultat betraktas som problematiskt. Han menar 

att tiden inte längre är chefens fokus när arbetet sker på distans, det handlar i stället om att lägga 

energi på projektet i fråga. Man kan inte längre med hjälp av en fysisk arbetsplats se sina 

anställda utföra arbetet, vilket innebär att chefen på distans måste lita på att de anställda arbetar 

och i stället fokusera på uppgifternas utfall. Det gäller således att chefen är tydlig och engagerar 

sina anställda i sina arbetsuppgifter extra mycket när arbetet sker på distans eftersom 

arbetsprocessen sker i chefens frånvaro. Enligt Park & Chos resultat kan en frånvarande chef 

med mindre kontroll på distans få negativa konsekvenser för de anställdas prestationer om de 

inte är engagerade. Även Harpaz (2002) menar att distansarbete kräver nya arbetsmetoder vad 

gäller kontroll när chefer inte längre kan kommunicera och övervaka de anställda på plats. 

Distansen tvingar organisationen decentraliseras eftersom det sker en spridning bland chefer och 

anställda. Distansen ställer därmed högre krav på tydliga mål, tydlig kommunikation med 

instruktioner och beslut vilket kan betraktas som en ökad kontroll. Harpaz (2002) påpekar dock 

precis som Casico (2000) att det samtidigt är viktigt med en ökad tillit till de anställda från 

chefens håll eftersom kontrollen i viss mån minskar eller åtminstone förändras även om detta inte 

är meningen.  

 

2.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 

I och med distansarbete krävs det enligt tidigare studier nya sätt att leda, strukturera och styra 

(Allvin, 2006). Sammanfattningsvis återfinns många äldre och nyare forskningsstudier om 

anpassningar under distansarbete vad gäller kommunikation som avser individer och 
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organisationer. Dessa studier har bidragit med bakgrund till de anpassningar som blir nödvändiga 

när arbetet övergår till distans. Av forskningsöversikten framgår att kommunikation uteslutande 

är en mycket viktig komponent i ett fungerande arbete både på plats och allra helst på distans. 

Teorier som främst förekommer i de tidigare studier som presenterats handlar om ledarskap, 

kommunikation och kontrollsystem. 

  

Svårigheter med kommunikation på distans upplevs vara bristen på den informella 

kommunikationen och face to face-interaktionen (Cascio, 2000; Harpaz, 2002). Även om arbetet 

kan bli mer produktivt när den spontana kommunikationen uteblir kan det få negativa 

konsekvenser för individens trivsel (Harpaz, 2002). Den anpassning som huvudsakligen anses 

nödvändig är att använda sig av videosamtal där deltagarna kan se varandra för att efterlikna den 

fysiska interaktionen (Kayworth & Leidner, 2000; Cascio, 2000; Olson & Olson, 2014). 

 

Tidigare studier påvisar kommunikationens betydelse för ett bra ledarskap både på plats och 

under distansarbete (Kayworth & Leidner, 2000; Johansson, Miller & Hamrin, 2014; Offstein, 

Morwick & Koskinen, 2010). Samtliga studier är överens om att chefen bär det huvudsakliga 

ansvaret för kommunikationen och att anställda ska veta vilka deras arbetsuppgifter är under 

distansarbete (Poulsen & Ipsen, 2017). Det är även viktigt att ledarskapet och kommunikationen 

är välplanerad och tydlig för att förmedla information och riktlinjer så att anställda inte blir 

förvirrade i sin frånvaro från arbetsplatsen (Johansson, Miller & Hamrin, 2014; Offstein, 

Morwick & Koskinen, 2010; Olson & Olson, 2014; Harpaz, 2002). I och med distansarbete 

påpekar även tidigare studier att det finns fördelar med ett mer auktoritärt ledarskap eftersom 

detta upplevs tydligt och tenderar leda till att organisationens mål uppnås i en större utsträckning 

(Ayub, Manaf & Hamzah, 2014; Bricknell, 2021).  

 

När det kommer till utövandet av chefers kontroll under distans påvisar tidigare studier att ett 

fokusskifte från arbetsprocessen till arbetets utfall behöver ske (Offstein, Morwick & Koskinen 

2010; Cascio, 2000). Eftersom chefer inte längre har lika stor överblick på de anställdas 

arbetsprocess under distans, krävs en tillit och en förskjutning av ansvaret till de anställda 

(Harpaz, 2002; Cascio, 2000; Ortlepp & Hloma, 2006). Forskning tyder vidare på att cheferna 

under distans använder sig av kontrollsystem för att främja kontrollen. Dessa system avser 
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beteende-kontroll som noga kontrollerar arbetsprocessen, output-kontroll för att utvärdera det 

färdiga arbetet samt klan-kontroll där tilliten genom utbildning är så pass hög att anställda själv 

ansvarar för arbetet (Kurland & Cooper, 2002). Vidare råder det delade meningar om huruvida 

uppsikten över anställda har ökat eller minskat under distansarbete. Studier hävdar både att 

distansen gör chefer osäkra, vilket resulterar i ökad uppsikt medan andra studier hävdar att 

uppsikten minskar naturligt eftersom möjligheterna att övervaka försämras (Park, Knight & 

Keller, 2020; Park & Cho, 2020).  

 

Utifrån de tidigare studier påpekat om nödvändiga anpassningar och svårigheter för chefer under 

distansarbete, får denna studie sin relevans inom fältet. Genom att undersöka vilka 

kommunikativa anpassningar som utförts under covid-19-pandemin och varför, kan studien bidra 

med nya insikter och perspektiv, samtidigt som den kan styrka befintlig forskning om vilka 

kommunikativa anpassningar som svenska chefer upplever blir nödvändiga under distansarbete.  
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3. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för studiens analys. 

Teorierna ämnar belysa relevanta delar av materialet som hänger ihop med studiens syfte. 

Valet av teoretiskt ramverk syftar till att ge ett nytt perspektiv på interaktion genom att diskutera 

det dramaturgiska perspektivet, eftersom detta inte förekommit i någon större utsträckning av 

tidigare studier. Även det socialkonstruktivistiska perspektivet kommer att användas som teori 

för att ge en ytterligare synvinkel på interaktion. För att analysera utövandet av kontroll under 

distansarbete används de kontrollsystem som identifierats i tidigare studier, och presenteras mer 

utförligt nedan.  

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman redogör i boken Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik för ett 

dramaturgiskt perspektiv som kan nyttjas för att betrakta olika sociala situationer som människor 

stöter på genom livet (2014, s. 9). Genom en interaktion med andra människor påverkar och 

påverkas individen att handla på ett visst sätt utifrån de motiv hen har i den specifika situationen. 

I en interaktion kan varje människas samlade aktiviteter benämnas som ett framträdande. I varje 

framträdande spelar aktören således en roll och kan med hjälp av intryck styra publikens 

uppfattning (Goffman, 2014, s. 22–23). Nedan presenteras teorier om hur roller, intryck och 

fasad används av individer medvetet eller omedvetet för att styra publikens uppfattning av 

framträdandet. 

3.1.1 Roll och intrycksstyrning 

Goffman (2014, s. 25) skriver om intrycksstyrning som ett sätt för individen att styra de intryck 

som andra får av den roll hen spelar. För att förstå intrycksstyrning bör individen i sitt 

framträdande således betraktas som en antagen roll. Rollen speglar aktörens position i 

framträdandet och bildar en uppfattning om hur denna förväntas agera. Rollen kan enligt 

Goffman (2014, s. 25) antingen bestå av ens egen tro på den, alltså att aktören själv finner de 

intryck hen förmedlar som äkta. Rollen kan å andra sidan av aktören själv uppfattas som ett 

medel för övertygelse och inte som den autentiske rollen. Att styra intryck kan således betraktas 

som ett sätt att upprätthålla den roll aktören ämnar spela i sitt framträdande, oavsett om detta 
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utgår från en egen tro på rollen eller inte. Intrycksstyrning innefattar enligt Goffman (2014, s. 

182–183) ett ansvar för aktören av framträdandet att inte ge ut oavsiktliga gester. Dessa gester 

ger publiken möjligheten att komma in bakom kulisserna och genomskåda intryckens oenighet 

med rollen. Detta kan leda till att rollen framstår som oäkta i åskådarens ögon. Intryck kan 

sammanfattningsvis betraktas som ett samlingsbegrepp för de olika uttryck som aktören ger ifrån 

sig och som kan bidra till den uppfattning publiken får om rollen (Goffman, 2014, s. 13).  

3.1.2 Framträdande och fasad 

I varje människas framträdande förekommer det som tidigare nämnts en anstiftan till att påverka 

och styra sin publiks intryck för att definiera situationen. När framträdandet på förhand har en 

given uppsättning aktiviteter för att påverka sin publik skriver Goffman om fasad. Fasaden 

betraktas som de expressiva uttryck som människan i dess framträdande använder för att påverka 

sin publik. Dessa expressiva uttryck fungerar som en fasad vilken man medvetet eller omedvetet 

använder sig av, och som definieras av den situation den utspelar sig i (Goffman, 2014, s. 28). 

Fasaden kan vidare delas in i två huvudsakliga delar beroende på den specifika situationen. Först 

skriver Goffman om den del av fasaden som rör inramning av framträdandet. Inramning 

innefattar möbler och andra bakgrundsinslag som medvetet eller omedvetet används för att rama 

in framträdandet för publiken. Inramningen fungerar som en fast bunden fasad till den plats där 

framträdandet äger rum. Det är alltså inte förrän individen intar platsen som inramningen äger 

rum och fasaden framkommer. Individen kan genom möblering och bakgrundsinslag bygga upp 

framträdandet så att publiken övertygas om fasaden.  

 

Vidare beskriver Goffman (2014, s. 30) den andra uppsättningen av fasaden och benämner denna 

som personlig fasad. Den personliga fasaden innefattar de medvetna eller omedvetna expressiva 

uttryck som är kopplade direkt till aktören av framträdandet. Denna typ av fasad handlar om 

aktörens ansiktsuttryck, kläder, gester och andra personliga uttryck som ramar in aktören och 

framträdandet. Det rör sig om fasta och föränderliga uttryck som för situationen har betydelse för 

framträdandets uppfattning av publiken. Dessa uttryck och stimuli inom den personliga fasaden 

delar Goffman vidare upp i två kategorier, uppträdande och manér. Uppträdande avser de stimuli 

som förmedlar aktörens sociala status i någon mening genom att gestalta en informell eller 

formell prägel på framträdandet. Manér avser i stället de ögonblickliga stimuli som används för 
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att påvisa aktörens roll i interaktionen, det vill säga hur hen förväntar sig antingen leda, föra 

samtalet framåt eller låta andra leda hen. Goffman exemplifierar hur ett aggressivt manér 

indikerar att aktören förväntar sig styra interaktionen medan ett underlägset manér ger intrycket 

av att aktören kan styras av andra deltagare i interaktionen. Goffman (2014, s. 31) påpekar även 

hur uppträdande och manér i den personliga fasaden förväntas överensstämma så att till exempel 

aktörens stimuli vilka förmedlar dess sociala status såsom kläder och hållning i uppträdandet 

stämmer överens med manér som tyder på aktörens förväntade roll. Det kan emellertid inträffa 

att den personliga fasaden råkar i strid mellan dessa stimuli och kommer resultera i en 

osammanhängande fasad, vilket Goffman betraktar som det minst optimala. En 

sammanhängande fasad utgör en idealtyp som gör att publiken uppmärksammar och intresserar 

sig för framträdandet vilket är att föredra i samtliga fall.  

 

3.2 Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv  

Enligt Berger och Luckmann (1966, s. 13–15) kan samhället betraktas som olika sociala 

verkligheter. Genom socialkonstruktivism kan vi förstå hur människors samlade kunskaper och 

erfarenheter skapar och utgör den sociala verkligheten. De centrala begreppen för perspektivet är 

verklighet och kunskap. Med hjälp av tidigare teoretikers utgångspunkter i den sociala 

konstruktionen diskuterar Berger och Luckmann (1966, s. 28–30) hur verkligheten konstrueras 

med kunskaper om den. Berger och Luckmann (1966, s. 157–158) tar bland annat upp den 

sekundära socialisationen och den sociala ordningen som skapas genom den. Nedan presenteras 

de delar och begrepp av teorin som blir relevanta för studiens syfte.  

 

3.2.1 Den sociala ordningen  

Berger och Luckmann skriver om den primära och sekundära socialisationen. Den primära 

innefattar den socialisation som sker i människans tidiga år där denne lär sig grundläggande 

normer för interaktion (Berger & Luckmann, 1966, s. 149–150). Den sekundära socialisationen 

pågår under senare år och resten av livet där människan ständigt lär sig nya sociala verkligheter 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 157–158). Inom den sekundära socialisationen innebär varje 

social handling som legitimeras i en kontext på en viss plats, för människan en form av 
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handlingsmönster (habitualization) som upprepas i liknande handlingssituationer. Dessa 

handlingsmönster skapar i sin tur institutioner som kännetecknas av de mönster och normer för 

interaktion som rutinmässigt sker utifrån medlemmarna i den (Berger & Luckmann, 1966, s. 71–

73). Inom institutionerna som skapas uppkommer därmed roller som bygger på förväntningar av 

en viss typ av handlande. 

3.2.2 Roll 

Medlemmarna i institutionen har en rad förväntningar på deras agerande eftersom de har en roll 

inom institutionen. Denna roll legitimeras genom att personen uppfyller de förväntningar som 

finns på rollen inom institutionen, och blir därmed den sociala verkligheten för individen. 

Således menar Berger och Luckmann att legitimering av roller inom institutionen bygger på 

förväntningar (Berger & Luckmann, 1966, s. 89–92).  

 

Berger och Luckmann (1966, s. 43) påpekar vikten i face-to-face interaktioner för att få full 

förståelse för varandra. Författarna menar att det med en brist på att visuellt se olika uttryck i 

interaktionen kan påverka förståelsen negativt. Det är enbart i den fysiska interaktionen som 

människan blir verklig och de förutfattade typifieringarna om rollen kan bli sanna eller 

omformulerade (Berger & Luckmann, 1966, s. 43–44). Detta innebär att man genom 

interaktionen kan förhandla om den sociala ordningen och de typifieringar som människor har. 

Utan den fysiska interaktionen kvarstår den typifiering och föreställning av rollen som råder, och 

blir svår att ändra (Berger & Luckmann, 1966, s. 45–46).  

3.3 Snells kontrollsystem 

Snell (1992, s. 293) definierar kontroll som ett medel för att anställdas kompetenser och 

handlingar ska utföras i linje med organisationens mål och riktlinjer. Enligt Snell använder sig 

organisationer framför allt av kontroll som syftar till chefers intentioner, sätt för dem att påverka, 

utvärdera samt återkoppla. Human resource management beskrivs som ett beteendeperspektiv 

vilket i praktiken kan bidra med nödvändig kunskap om hur kontroll kan användas för att uppnå 

organisationsmål med hjälp av anställdas kompetenser och beteenden (Snell, 1992, s. 292). 

Human resource management omfattar de viktigaste komponenterna för att reglera olika 

prestationer och beteenden på arbetsplatsen. De komponenter inom beteendeperspektiven som 
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human resourse management bidrar med är bemanning, upplärning, belöning och uppskattning 

utifrån prestation. Dessa behandlas traditionellt separat men Snell påpekar att de kan kombineras 

och bilda tre olika typer av kontrollsystem. Dessa benämner Snell som beteende-kontrollsystem, 

output-kontrollsystem samt input-kontrollsystem (Snell, 1992, s. 294). Dessa kontrollsystem kan 

användas för att på olika sätt utifrån organisationen och chefens mål kontrollera arbetet.  

3.3.1 Beteende-kontrollsystem 

Snell (1992, s. 294) redogör för beteende-kontrollsystem vilket innebär att chefer grundligt 

observerar hur anställda utför sitt arbete både under arbetsprocessen och det färdiga arbetet. 

Genom att använda sig av utvärdering och återkoppling kan cheferna åtgärda fel som sker så fort 

dessa uppstår på vägen vilket fungerar som en försäkran om arbetets kvalité. Fördelar med denna 

typ av kontrollsystem är att den är tydlig för de anställda. Snell (1992, s. 295) menar däremot att 

det kostar företaget att frekvent observera och utvärdera anställda eftersom det krävs både tid och 

resurser. Snell menar även att de anställdas integritet blir påverkade av att bli observerade 

konstant på arbetet. Bristen på integritet kan leda till ett obekvämt arbete och kan i sin tur leda 

till att de jobbrelaterade resultaten de anställda får fram blir drabbade.  

3.3.2 Output-kontrollsystem 

Snell (1992, s. 296) menar att output-kontrollsystem är ett alternativ till beteende-kontrollsystem 

som chefer kan använda och fokuserar därmed mer på resultatet än på arbetsprocessen. Till 

skillnad från beteende-kontrollsystem innebär output-kontrollsystem att de anställda får använda 

sig av vilka medel de vill för att uppnå de mål som cheferna sätter. Output-kontrollsystem kan 

dock leda till att man tappar kontrollen över anställda, eftersom bristen på noggrann observation 

av anställda kan resultera i att viktig information till cheferna utelämnas. Fördelar med output-

kontrollsystem är enligt Snell att de anställda får behålla sin integritet i högre grad men innehar 

fortfarande ett ansvar för att nå målen så att företaget kan få ut fördelaktiga resultat (Snell, 1992, 

s. 296). 

3.3.3 Input-kontrollsystem 

Input-kontrollsystem innebär att fokus ligger på företagets intressen och att de anställda blir 

utbildade inom företaget. Denna typ av kontroll kan även komma att kallas för klan-kontroll. 
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Snell menar att input-kontrollsystem fokuserar på de prestationsförmågor en individ innehar 

vilka kan vara kunskap, egenskaper och motivation hos de anställda. Detta snarare än beteende-

kontrollsystem som fokuserar på hur de tillämpar dessa kunskaper på arbetet och output-

kontrollsystem som fokuserar på arbetets utgång. Fördelar med input-kontrollsystem är att den 

förebygger problem som kan uppstå under arbetets gång genom att anställda får den kunskap och 

vägledning som krävs. Det fungerar som en försäkran på att de anställda utför arbetet och uppnår 

resultat som går i linje med organisationens mål. Input-kontrollsystem garanterar dock inte att 

utbildning förebygger problem relaterade till arbetet. Risken finns fortfarande att problemen 

uppstår även om vägledning och utbildning förekommit (Snell, 1992, s. 297).  

 

3.4 Implementering av teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket består således av Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv på roll och 

intrycksstyrning samt framträdande och fasad och Berger och Luckmanns (1966) 

socialkonstruktivistiska perspektiv på den sociala ordningen och roller. Dessa teorier används för 

att analysera de svenska chefernas upplevelser av anpassningar i interaktion med anställda under 

distansarbete. Vidare grundar sig det teoretiska ramverket i de system för kontroll på distans som 

har lyfts av tidigare studier. Med hjälp av Snells (1992) definition av dessa kontrollsystem syftar 

teorierna till att nyansera befintlig forskning genom att använda dessa för att definiera och 

analysera chefernas anpassningar av kontrollsystem under distansarbete.   
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4. Metod 

Bryman (2018, s. 561) påstår att kvalitativa intervjuer med fördel används för att undersöka 

respondentens ståndpunkter av ett fenomen. Därmed har metoden utgått ifrån en kvalitativ 

intervjustudie eftersom den ämnar undersöka åtta svenska chefers egna upplevelser av 

kommunikativa anpassningar som de behövt utföra under distansarbete. I detta kapitel redogörs 

den kvalitativa metodansats och de metodologiska överväganden som studien grundat sig i. 

Avsnitten behandlar avgränsningar, material, urval, insamling av data samt analys och 

kodningsteknik. Kapitlet ämnar även redogöra för övergripande reflektioner om etiska aspekter 

och studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodologisk ansats 

Metodansatsen som legat till grund för studien är en kvalitativ innehållsanalys och används för 

att undersöka kvaliteten av ett innehåll. Detta innebär att studera meningen bakom ett material 

för att urskilja mönster och teman som går i linje med studiens specifika syfte. En kvalitativ 

innehållsanalys bygger på att sammanfatta långa texter och innehåll till mindre kategorier genom 

att koda dessa (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1285). Metodansatsen kan med fördel användas 

flexibelt eftersom det finns många olika sätt att ta sig an ett innehåll, men det innebär dock även 

att metoden blir svårdefinierad och otydlig för forskaren (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277). 

Trots otydlig definition har metodansatsen med hjälp av ovanstående redogörelse används för att 

flexibelt urskilja mönster och teman och därigenom meningsfullt kunnat diskutera chefens 

kommunikativa anpassningar under distansarbete.  

 

Metoden inspirerades även av den fenomenologiska ansatsen där man studerar upplevelser av ett 

fenomen snarare än fenomenet som ett objekt. Det är därför viktigt att som forskare begränsa sin 

förförståelse av materialet eftersom detta ska ske relativt öppet och opåverkat av annat än 

respondenternas upplevelser av ett fenomen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.95). Syftet 

med att inspireras av fenomenologisk ansats var att med en kvalitativ innehållsanalys nå 

chefernas egna upplevelser av de anpassningar som skett mer öppet för att låta materialet leda 

oss till relevanta slutsatser. Förförståelsen och kategoriseringen av intervjufrågor var dock 
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fortfarande relativt strukturerat eftersom studien ämnar undersöka specifika upplevelser av ett 

fenomen.  

4.2 Avgränsningar 

Inför studien har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts i strävan om ett försök till 

empirisk mättnad och möjligheten till en välgrundad analys. Antalet intervjuer grundar sig i 

delvis den tillgång till respondenter som funnits samt en vilja om att nå in på djupet för att förstå 

chefernas upplevelser och motiv och därigenom sträva mot en högre kvalitet av intervjuerna. 

Nödvändiga avgränsningar som behövt göras var att definiera vilka som kvalificerar som chef 

utifrån studiens syfte eftersom chef kan ha flera definitioner. Chefer har avgränsats till den 

svenska arbetsmarknaden där svenska covid-19-restriktioner har gällt. För att på ett meningsfullt 

sätt kunna undersöka studiens syfte ansågs chefer med ansvar över minst tio anställda och som 

arbetat minst ett år innan arbetet övergick till distans, vara av intresse som intervjupersoner. 

Anledningen till detta är att chefen helst ska vara etablerad i sin chefsroll på den fysiska 

arbetsplatsen för att meningsfullt kunna bidra med insikt om hur de kommunikativa 

anpassningarna upplevs ha behövt utföras under distansarbete.  

4.3 Material och urval 

Materialet består av de intervjuer som genomförts. Med hjälp av materialet kunde chefens 

kommunikativa anpassningar identifieras och diskuteras, utifrån hur dessa främjar god 

interaktion och kontroll så att arbetet ska fungera bra på distans. Materialet består av ca 40 

minuter långa intervjuer som transkriberats till text som sedan har kodats inför analys.  

Forskningsstudien består av det Bryman (2018, s. 504) benämner som ett snöbollsurval eftersom 

några av respondenterna rekommenderats av redan intervjuade respondenter. Ett snöbollsurval 

innefattar att man väljer ut en grupp respondenter som lämpar sig för studien. Dessa får i sin tur 

rekommendera andra relevanta personer till studien. Den första respondenten i studien 

kontaktades via en kontakt till en av författarna som sedan utgjorde grunden för vidare kontakt 

av lämpliga intervjupersoner. Således kan det utifrån Brymans (2018, s. 243) definition även röra 

sig om ett delvis bekvämlighetsurval eftersom den första kontakten fanns i en av författarnas 

närhet. Styrkor med att använda sig av ett snöbollsurval och ett bekvämlighetsurval blir att 

tillgången till lämpliga respondenter blir större, men utgör samtidigt en större risk om att 
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resultatet vinklas, eftersom respondenterna har någon form av kännedom till varandra och 

författarna.  

 

4.4 Insamling av data 

Samtliga respondenter har kontaktats via e-post med ett informationsbrev (bilaga 1) om 

medverkan i studien. Detta bör i enlighet med Vetenskapsrådet (2002, s. 7) göras för att upplysa 

respondenter om deras uppgifter och villkor inför studien. Därefter utfördes insamling av data 

via semistrukturerade intervjuer vilket innebar att intervjuguiden byggde på förbestämda teman 

(Bryman, 2018, s. 563). På grund av rådande pandemi var det av både författarna och i vissa fall 

även respondenternas intresse att undvika fysisk kontakt. Därmed utfördes intervjuerna som 

videointervjuer eftersom Bryman (2018, s. 593) menar att det liknar en fysisk intervju. Fördelar 

med videointervjuerna i jämförelse med telefon blev att förståelsen för respondenternas svar blev 

tydligare med hjälp av ansiktsuttryck och kroppsspråk. Nackdelen med videointervju i jämförelse 

med fysisk intervju kan dock varit att man inte har lika stor chans att se allt eftersom synen är 

begränsad av det som syns på skärmen. Det förekom även tekniska svårigheter i vissa intervjuer 

då uppkoppling var dålig och intervjun får ett avbrott. Detta ledde till att den röda tråden i vissa 

fall tappades något på grund av avbrottet. Intervjuguiden (bilaga 2) fungerade som en mall för 

frågorna till de olika teman som intervjuerna syftade till att undersöka, men där intervjuaren gavs 

frihet att ställa följdfrågor och följa upp relevanta sidospår. Semistrukturerade intervjuer kan 

bidra med att respondenterna får möjlighet att utforma svaren relativt fritt (Bryman, 2018, s. 

563), vilket lämpar sig för att närma sig den fenomenologiska ansatsen. Med en semistrukturerad 

intervju kan det i enlighet med Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s. 95) resonemang om att 

fenomenologisk ansats sker utifrån respondentens upplevelser, närma sig detta genom att 

respondentens svar kan styra intervjun i viss mån.  

 

Vidare påpekar Bryman (2018, s. 565) att teman i intervjuguiden bör struktureras så att de 

tillhörande frågorna till respektive tema förhåller sig till någon sorts ordning. Denna ordning kan 

dock ändras under intervjun vilket intervjuaren bör vara medveten om, och kan återigen ses som 

en fördel för att närma sig en något fenomenologisk studie i detta fall. Intervjuguiden har därmed 

utformats enligt följande teman: allmän information om yrkesrollen, interaktion innan och under 
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distans samt utövande av kontroll innan och under distansarbete. Frågorna som formulerats 

under respektive tema bör följaktligen behandla respondentens bakgrund för att placera denna i 

ett sammanhang, undvika att vara av ledande karaktär samt formuleras med ett begripligt språk 

så att respondenten förstår det frågan syftar till (Bryman, 2008, s. 566). Frågorna har utformats 

kort och precist för att sedan flexibelt ställa eventuella uppföljnings- och sonderingsfrågor i det 

fall respondentens svar behöver utvecklas eller fördjupas (Bryman, 2018, s. 569).  

 

Respondenterna har avidentifierats utifrån delvis anledning av respondenternas önskemål samt 

att öka bekvämligheten i att uttrycka de sanningar som för dem anses känsliga för andra. Här 

nedan presenteras information om de genomförda intervjuerna med fingerade namn.  

 

Yrkestitel Fingerade namn Intervjulängd 

Rektor Karl Ca 40 min  

Projektkoordinator Anna Ca 50 min  

Verkställande 

direktör (VD) 

Olle Ca 45 min  

Projektledare Hans Ca 35 min  

Rektor Eva  Ca 40 min 

Rektor Helena Ca 40 min  

Enhetschef  Lars Ca 45 min  

Arbetschef Mats Ca 40 min  

 

Tabell 1. Intervjupersoner och intervjulängd  

 

4.5 Analys och kodningsteknik 

Lindgren (2014, s. 34) redogör för de olika stegen i en kvalitativ analysprocess.  

1. Reduktion av data (kodning) 
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2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 

Det första steget i analysprocessen utfördes genom att koda materialet med hjälp av olika koder 

för att få ut relevant information i relation till studiens syfte (Lindgren, 2014, s. 37). Dessa koder 

fungerar som nyckelord för att dela in informationen i olika teman och kan gestaltas i en 

tematisering som nästa steg i analysprocessen, där teman och koder presenteras. Tematiseringen 

syftar således till att urskilja teman och mönster som används för att dra slutsatser om materialet 

i förhållande till studiens syfte (Lindgren, 2014, s. 40). Lindgren (2014, s. 35–36) poängterar 

även att ordningen av den kvalitativa analysprocessen kan omprioriteras beroende på analysens 

syfte och frågeställningar. Vi har därmed valt att först tematisera materialet för att sedan skapa 

koder i efterhand. David & Sutton (2016, s. 274) redogör för olika sätt att utforma koder och tar 

upp den sociologiska kodningen. En sociologisk kodning bygger på att koderna utformas med 

inspiration av det teoretiska ramverket. Tematiseringen har därav fungerat som ett sätt att först 

strukturera upp teman som behandlar det teoretiska ramverket för att sedan kunna utforma koder 

inom dessa teman, som kan användas för att analysera materialet meningsfullt.  

David & Sutton (2016, s. 274) talar om induktiv och deduktiv kodning. Induktiv, även kallad 

öppen kodning, innebär att koder och kategoriseringar har skapats efter datainsamlingen. 

Deduktiv kodning är en mer förutbestämd kategorisering av de teman som ämnas undersökas. 

Detta för att ta sig an materialet med färdiga koder, vilket minskar risken för att studien styrs av 

forskarens personliga tolkningar. Den sociologiska kodningen har skett både induktivt och 

deduktivt eftersom den delvis bygger på strukturerade teman men som också utformats efter att 

transkriberingen sammanställts, eftersom studien inspireras av den fenomenologiska öppenheten. 

Genom att kombinera induktiv och deduktiv kodning ämnade vi få ut så mycket som möjligt av 

de teorier som använts samt låta materialet leda oss till delar av det teoretiska ramverket som var 

meningsfulla i en kodning.  

Tematiseringen avser således att påvisa hur studiens syfte har undersökts. De kommunikativa 

anpassningarna har i första hand delats upp i två övergripande teman, interaktion och kontroll. 

Dessa teman har avsett undersöka de två olika aspekter av kommunikativa anpassningar som 

presenterats i studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman delades upp i underkategorier för 
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att tydligare utforma koder som är lämpliga för att undersöka materialet. Interaktionen 

undersöktes utifrån verbal och icke-verbal kommunikation och utövandet av kontroll undersöktes 

utifrån chefernas utövande av antingen övervakning, utvärdering eller om kontroll sker via tillit. 

I bilaga 3 återfinns de kodningsschema som utformats utefter denna tematisering.   

 

Figur 1. Tematisering av materialet inför analys 

I Lindgrens (2014, s. 41) sista steg i analysprocessen sker en summering av data genom att man 

drar slutsatser och verifierar dessa i relation till studiens syfte. När kodning av samtliga 

intervjuer utförts blev nästa steg att analysera dessa i relation till det teoretiska ramverket, vilket 

redovisas i nästkommande kapitel.  

4.6 Tillförlitlighet  

Bryman (2018, s. 467) menar att begreppen validitet och reliabilitet främst används inom 

kvantitativa studier för att diskutera kvalité. Inom kvalitativa studier kan det istället diskuteras 

tillförlitlighet som ett tecken på studiens kvalité. Tillförlitligheten diskuteras genom studiens 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och möjligheten att styrka och konfirmera.  

Trovärdighet kan betraktas som en motsvarighet till intern validitet och avser studiens 

representation av den sociala verkligheten som den ämnar undersöka. Den beskrivning studien 

ger av de resultat som funnits bör bekräftas av respondenterna för att öka trovärdigheten om att 

det stämmer överens med verkligheten. Det är även viktigt att studien går i linje med de regler 

för studier som finns och att förhållningen till dessa tydligt framgår (Bryman, 2018, s. 467). För 
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att sträva mot en trovärdighet har kontrollfrågor i relation till varje intervju ställts för att 

respondenten ska kunna bekräfta forskarens förståelse. Även metoden och etiska överväganden 

har ämnat tydliggöras för att påvisa en strävan mot trovärdighet.  

Överförbarhet avser studiens externa validitet och innebär att den grupp som studeras bör 

definieras utifrån gemensamma kriterier och att de resultat som funnits därav går att överföra på 

en annan miljö, med samma kriterier (Bryman, 2018, s. 467–468). Genom att tydligt definiera 

och avgränsa cheferna och deras yrkestitel ämnade studien vara transparent med de fördelar och 

konsekvenser som detta urval av material kan få för mätningen i relation till studiens syfte. Valet 

att intervjua chefer inom olika positioner grundade sig i en strävan om en överförbarhet eftersom 

de kommunikativa anpassningarna som cheferna upplever sig ha behövt utföra under distans inte 

kopplats till den specifika chefspositionen. I det fall studien genomförs på en annan uppsättning 

chefer utifrån de urval och avgränsningar som presenteras i metodkapitlet finns det dock en viss 

risk att resultatet skiljer sig, just eftersom dessa chefer har olika positioner och anpassningar kan 

ha utförts specifikt utifrån dessa.  

Pålitlighet ses som en motsvarighet till reliabilitet och innebär att man tydligt redogör för 

studiens forskningsprocess så att utomstående kan bedöma kvaliteten av de metodologiska 

överväganden som utförts (Bryman, 2018, s. 467–468). För att sträva mot pålitlighet har 

intervjun tolkats av båda författarna enskilt för att sedan sammanställas i förhoppning om att det 

minskar risken för alltför personlig tolkning. Eftersom författarna utgår ifrån ett liknande synsätt 

kan tolkningar dock riskera att vara liknande trots detta. I övrigt har metodkapitlet ämnat tydligt 

redogöra för den forskningsprocess som skett så att en utomstående kunnat bedöma studiens 

kvalitet.  

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär insikten av att forskaren inte kan vara fullständigt 

objektiv i sin forskning, men att det föreligger en strävan om att inte påverka studiens resultat 

utifrån egna värderingar (Bryman, 2018, s. 468). Därav har studiens analys utgått från en delvis 

deduktiv kodning eftersom detta syftar till att förutbestämma kategorisering av koder innan 

tolkande analys sker. Detta syftade till att minska möjligheten att styra resultatet utifrån 

forskarnas egna värderingar.  
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4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7–14) redogör för etiska aspekter i form av informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och- nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska ge 

information om studiens syfte, vilka villkor som finns och att deltagandet är helt frivilligt. 

Samtyckeskravet avser intervjupersonernas medgivande om deltagande i studien och att 

deltagarna även ska kunna avbryta deltagandet omgående. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna inte ska gå att identifieras i studien, specifikt när de handlar om etiskt känsliga frågor. 

Nyttjandekravet blir väsentligt att ta i beaktning som en försäkring på att den information som 

framkommer under intervjuerna endast får användas i forskningsändamål.  

Utifrån de etiska överväganden som presenterats ovan har intervjupersonerna till denna studie 

fått information om studien genom ett informationsbrev (bilaga 1) samt fått ge sitt samtycke 

angående deltagande innan intervjuerna påbörjats. De blev informerade om att intervjun var 

frivillig, att den kunde avbrytas när som helst samt att materialet endast behandlas av forskarna. 

De inspelade ljudfilerna från intervjuerna har raderats efter transkribering för att upprätthålla 

konfidentialiteten. I och med avidentifiering av respondenterna i denna studie följer en reflektion 

om de nackdelar denna etiska aspekt kan innebära för tillförlitligheten. Läsaren blir tvungen att 

lita på författarnas avgränsningar och urval eftersom de själva inte vet vilka respondenterna är. 

Därav skedde en övervägning mellan den etiska aspekten i att avidentifiera och att 

tillförlitligheten påverkas negativt. I detta fall värderades de etiska aspekterna högre eftersom 

respondenterna delger information som upplevs känslig för kollegor och vill därför vara 

avidentifierade.  

Utöver de etiska aspekter som Vetenskapsrådet presenterar påpekar Kvale och Brinkmann (2014, 

s. 324) att det kan uppstå konsekvenser som forskarna behöver vara medvetna om för att dessa 

ska minimeras. Dessa konsekvenser är att man haft tillgång till för få intervjupersoner, det har 

ställts för många ledande frågor under intervjuns gång, samt att tolkningar kan komma att 

påverkas av forskarens egna åsikter. Därigenom har dessa aspekter övervägts och ledande frågor 

har undvikits i intervjuguiden. Även risken att tolkningar påverkats utifrån forskarnas åsikter har 

minimerats genom att gemensamt tolka materialet i olika omgångar. Dock bör det återigen 
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påpekas att risk för att författarna har en relativt gemensam syn på sin egen studie finns och att 

det därmed kan genomföras liknande tolkningar utifrån liknande förkunskaper.   
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultaten från intervjuerna som genomförts. Resultaten analyseras 

i relation till det teoretiska ramverket och presenteras med stöd från citat av respondenterna. De 

kommunikativa anpassningarna har genom studien delats upp i två övergripande kategorier, 

interaktion och kontroll, som gestaltats i en tematisering (figur 1). Analysen kommer därav delas 

upp i dessa två huvudkategorier genom rubrikerna “Chefernas anpassning av interaktion under 

distansarbete” samt “Chefernas anpassning av utövandet av kontroll på distans”. Interaktionen 

analyseras med hjälp av Goffmans (2014) teorier om framträdande och fasad, roll och 

intrycksstyrning samt Berger och Luckmanns (1966) teorier om den sociala ordningen och roller. 

Utövandet av kontroll analyseras med hjälp av Snells (1992) teorier om olika kontrollsystem.  

5.1 Chefernas anpassning av interaktion under distansarbete  

I avsnittet presenteras inledningsvis de övergripande resultat som ämnar besvara studiens 

frågeställningar “Vilka kommunikativa anpassningar upplever cheferna att de behövt göra under 

distansarbete vad gäller interaktion?” samt “Hur motiverar cheferna dessa kommunikativa 

anpassningar?”. Interaktion har i studiens inledande kapitel definieras som den verbala och den 

icke-verbala kommunikationen som sker mellan människor. Denna definition har legat till grund 

för tematisering av materialet för att urskilja meningsfulla resultat i relation till studiens syfte 

med avseende på interaktion. Avsnittet har därmed delats upp i underrubrikerna “verbal 

kommunikation” som avser de skriftliga och verbala anpassningar inom interaktionen samt 

“icke-verbal kommunikation” som avser anpassningar gällande kroppsspråk, kläder och 

bakgrundsinslag.  

5.1.1 Övergripande resultat: interaktion  

De flesta svenska cheferna som intervjuats anser att den professionella och formella 

interaktionen fått mer utrymme under distansarbete. Interaktionen generellt har enligt 7 av 8 

respondenter minskat under distansarbete. Den interaktion som sker upplever cheferna nyttjas i 

störst mån till att främja arbetet och inte måendet. Detta formuleras av Anna på följande sätt:   
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“När jag ska köra en projektgenomgång till exempel med ett team då ser jag till att förbereda det 

innan så att jag har en tydlig agenda, jag är påläst, jag vet vilka punkter jag behöver lyfta upp 

så det blir väldigt väldigt effektivt annars har vi alltid vid de fysiska mötena kanske varit lite mer 

lite mer vad ska man säga, spontan eller improviserat lite mer och då kan man prata om andra 

saker än jobb ibland. Känner mig lite allvarligare när jag har distansmöten liksom” (Anna, 

projektkoordinator).  

 

Även andra respondenter svarar att distansmöten skiljer sig från de möten som skedde på plats 

eftersom de oftast fanns utrymme innan mötet att prata om annat än mötets agenda enskilt med 

chefen. Karl uttrycker att “mötena blir kanske mer formella och går fortare för att man inte 

pratar om det mer vardagliga sakerna” (Karl, rektor). Det upplevs ha funnits andra möjligheter 

att prata om annat under fikapauser och lunchraster som under distans upphört, vilket resulterat i 

att chefsrollen av de själva upplevs som mer professionell och allvarligare än innan. 

 

Av intervjuerna framgår det genomgående att chefer anser att möjligheterna att interagera 

spontant och vardagligt har minskat betydligt under distansarbete. Detta betraktar cheferna som 

problematiskt eftersom de förlorar inblicken över arbetarnas välmående. En viktig del i rollen 

som chef anses vara just denna överblick av de anställdas välmående så att man som chef på 

bästa sätt kan gå in och stötta där det behövs. Chefer som intervjuats har utifrån denna delade syn 

valt att anpassa interaktionen genom att öka antalet möten, mejl och telefonsamtal. Anledningen 

till detta härleds till en strävan om att öka möjligheten för de själva att interagera och stämma av 

med de anställda för att fortfarande kunna vara en stöttande chef under distansarbete.  

 

Lars är den enda respondenten som anser att möjligheten till spontan och vardaglig interaktion 

har ökat under distansarbete. Han uttrycker att:  

 

“[...] då kan jag säga att det har ökat man gör det oftare nu när det är lättare att faktiskt 

använda en chatt eller liksom videosamtal och liksom skicka ett meddelande till dom, det är 

nästan så att jag har mer interaktion med mina medarbetare nu än vad jag hade innan [...]” 

(Lars, enhetschef).  
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Lars anser precis som övriga respondenter att stöttning är en central del i att vara chef och att 

detta behöver anpassas under distans, men att denna möjlighet har blivit större. Anledningen till 

den ökade möjligheten att interagera förklarar Lars vara den ökade tillgängligheten som blir 

online till skillnad från när han behövde gå till de anställdas kontor för att interagera.  

 

Av intervjuerna framgår även att chefer medvetet i vissa fall och omedvetet i andra har anpassat 

möjligheten att se varandra, val av kläder och miljö under distansarbetet. Kamera anses i de 

flesta fall vara en väsentlig del av interaktionen på distans eftersom de vill öka förståelsen och 

trivseln hos de anställda. Klädvalen under distansmöten upplever cheferna har blivit mer 

avslappnat och ledigt samt att detta inte har påverkat hur anställda ser på chefen. Dock framgår 

det när vidare frågor ställs att klädvalen har en betydelse eftersom chefer beskriver vilka 

klädesplagg som de aktivt väljer att ha på sig under ett distansmöte. Samma princip gäller även 

den miljö som chefen visar upp i bakgrunden under ett möte med kamera på. De flesta anser att 

det inte har någon betydelse om vad som syns i bakgrunden men beskriver samtidigt hur de 

använt sig av filter som bakgrund i olika mötesfunktioner.  

  

5.1.2 Analys av anpassningar: verbal kommunikation 

Utifrån de genomförda intervjuerna kan upplevda anpassningar gällande specifikt den verbala 

kommunikationen som avser tal och skrift urskiljas. Goffman (2014, s. 28–30) skriver om 

framträdande och den delen av fasaden som benämns personlig fasad. De flesta respondenter 

beskriver övergripande att interaktionen blivit mer professionell under distansarbete. Detta kan i 

enlighet med Goffman (2014) ses som en konsekvens av den minskade vardagliga och 

informella interaktionen, där chefen har möjlighet att släppa på den professionella fasaden. 

Under distansarbete upplever Olle att han blivit mer allvarlig och att kommunikationen är mer 

professionell under de möten som sker, eftersom det inte finns tid för vardaglig kommunikation. 

Fokuset har därmed blivit mer arbete och allvar som en oönskad konsekvens. Olle uttrycker det 

som att:  

 

“Ja nämen under distansmötena så är jag ganska lösningsorienterad och fokuserad på mötets 

agenda. Det blir väldigt lite energi på annat för tiden finns liksom inte för att fråga hur helgen 
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varit under ett bokat möte. Så i den bemärkelsen skulle jag väl säga att jag är lite allvarligare 

och tråkigare som chef” (Olle, VD).  

 

På liknande sätt har många av de chefer som intervjuats uttryckt att de blivit mer professionella i 

övergången till distansarbete. Många av dessa chefer har aktivt försökt anpassa fokuset till att 

riktas mer på trivsel och arbetsmiljö desto längre in i perioden av distansarbete de kommit, för att 

göra arbetsmiljön trevligare för sina anställda. 

 

För att lägga mer fokus på trivsel och arbetsmiljö med anledning att stötta de anställda, upplever 

cheferna att de behövt anpassa det som i studien definierats som verbal kommunikation. De 

upplever sig behöva vara mer uppmuntrande och stöttande i hur de kommunicerar med sina 

medarbetare. Att chefer upplever att de behöver vara uppmuntrande och stöttande kan enligt 

Goffmans (2014, s. 28–30) teori om uppträdandet i den personliga fasaden, betraktas som ett sätt 

att medvetet uppträda för att påverka de anställda att få energi och orka ta sig igenom 

distansarbetet. Helena beskriver att “[...] när jag sitter hemma så träffar jag ingen och jag 

känner att när jag träffar någon är det mer på ett möte så här digitalt så då försökte jag då vara 

mer peppig genom att tagga till och säga positiva saker” (Helena, rektor). Det kan därav 

argumenteras för att det råder ett skådespel i någon bemärkelse där chefer upplever att de genom 

uppmuntrande ord behöver förmedla en känsla som inte finns där.  

 

Ett ytterligare perspektiv på fasaden är det som Goffman (2014, s. 25) beskriver som 

intrycksstyrning vilket individen kan nyttja för att övertyga sin publik om sin roll och de 

förväntade ageranden som följer. Även Berger och Luckmann (1966, s. 89–91) skriver om rollen 

inom en institution som skapar vissa förväntningar på handlingar som utförs av aktören. Eva, 

precis som Helena, beskriver att hon behövt framställa sig själv som mer positiv än hon 

egentligen är: 

 

“Absolut, det är inte det roligaste att sitta och titta på ett digitalt möte på kvällen när man suttit 

mellan fem och åtta på en måndag, det är inte det roligaste och man har ju liksom roligare saker 

att göra hemma så ofta då känner man ju absolut att man måste försöka liksom säga, nu kör vi 

det här blir kul så det är någonting man tycker är roligt” (Eva, rektor).  
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Hon beskriver att det stundtals varit jobbiga situationer där hon i sin roll som chef behövt 

använda sig av vad som kan tolkas som det Goffman benämner som intrycksstyrning. Detta för 

att övertyga sina anställda om att hon är glad, peppig och att arbetet är roligt i sin roll som chef. 

Det kan därför bli viktigt för chefen att faktiskt lyckas övertyga sin publik om att arbetet är roligt 

och att man är glad, eftersom Goffman (2014, s. 182–183) menar att rollen annars kan ses som 

oäkta. Till skillnad från Goffman skriver inte Berger och Luckmann (1966, s. 91) om någon form 

av övertygelse av rollens äkthet utan menar att rollen representerar institutionen och när man 

innehar en roll blir denna den sociala verkligheten. Detta innebär att om Eva anpassar sin verbala 

kommunikation till att vara mer uppmuntrande blir det en del av hennes verklighet i rollen som 

chef (Berger & Luckmann, 1966, s. 91). Utifrån Goffman kan det i stället ses som ett typ av 

skådespeleri från chefernas sida eftersom de upplever ett ansvar i att anställda mår bra vilket 

prioriteras framför chefernas egna genuina känslor. Detta kan utifrån Goffmans teori om rollen 

och den egna tron på den, bli ett fall av att chefen inte är övertygad om sin egen roll utan får 

lägga fokus på att övertyga sin publik i stället (Goffman, 2014, s. 25). Detta blir enligt Berger 

och Luckmann (1966, s. 91) inte nödvändigt om rollen är legitimerad inom institutionen 

eftersom det inte handlar om övertygelser utan en form av verklighet.  

 

Goffman (2014, s. 30–31) skriver om manér som en del av den personliga fasaden och beskriver 

det som ett stimuli som i stunden syftar till att påvisa aktörens status och roll i framträdandet. I 

de flesta fall upplever cheferna att de själva styr interaktionen under distans, vilket i enlighet med 

Goffman kan betraktas som ett aggressivt manér där chefen förväntas styra kommunikationen i 

och med sin chefsroll. Denna typ av manér kan vara en bidragande faktor till att cheferna 

upplever sig mer allvarliga och professionella. Eftersom detta inte upplevs önskvärt har chefer 

uttryckt att de under möten försöker låta de anställda få utrymme att styra kommunikationen 

mer. Karl uttrycker att:  

 

“[...]man vill ju att hela personalstyrkan ska trivas och fortfarande komma med frågor och 

tankar även fast jag inte är på plats. Då försöker jag vara mer frågande och ta reda på hur de 

mår och vara delaktig i det men samtidigt får jag också lita på att de hör av sig om det är något” 

(Karl, rektor). 
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Denna typ av agerande kan tolkas som ett underlägset manér där Karl som chef ämnar få de 

anställda mer bekväma i att uttrycka sina åsikter och tankar under distansmöten. Detta trots att de 

anställda sedan tidigare varit vana med att chefen styr kommunikationen under distansarbete. 

Berger och Luckmann (1966, s. 45–46) menar att interaktionen mellan människor kan betraktas 

som en förhandling av den sociala ordningen. Det kan därmed ses som att den sociala ordningen 

mellan chefen och de anställda omförhandlas genom det underlägsna manéret i interaktionen. 

Chefen visar på nya beteenden som innebär en ny prägel på chefsrollen. Detta kan ses som 

problematiskt utifrån det Berger och Luckmann (1966, s. 89–91) menar med att rollen är 

förgivettagen och bygger på legitimerade förväntningar. Denna legitimering kan således behöva 

ske på nytt för de nya rutiner som chefsrollen verkar innebära under distansarbete.  

 

Digitala möten upplevs av respondenterna som mer målstyrda och strukturerade för att 

effektivisera. De flesta respondenterna påstår att antalet bokade möten har ökat, eftersom detta 

blir det enda tillfället för chefen att förmedla nödvändig information till sina anställda. Dock 

upplever inte cheferna att det som definieras som verbal kommunikation trots fler antal möten 

därigenom har ökat utan att den har förändrats till att bli mer fokuserad och formell. I enlighet 

med Goffman (2014, s. 30–31) kan anledningen till att cheferna inte upplever att 

kommunikationen har ökat trots att antalet möten har ökat, bero på att den personliga fasaden 

som chefen besitter inte tillåter en ömsesidig kommunikation. Om chefen agerar med ett 

aggressivt manér som förmedlar att kommunikationen ska effektiviseras och ledas av chefen, 

kommer anställda förmodligen inte tala mer än vad som efterfrågas. Detta innebär i sin tur att 

kommunikationen inte kan öka trots fler möten eftersom kommunikationen i stor utsträckning 

förs av endast en part.  

 

Lars som anser att interaktionen har ökat generellt under distansarbete upplever också att möten 

blivit mer effektiviserade. Han har därmed aktivt valt att skapa tillfällen för vardaglig och 

spontan kommunikation för att kompensera detta. Han har utöver de effektiviserade mötena 

arrangerat digitala fikamöten där han enbart diskuterar sådant som inte relaterar till arbetet i sig. 

Utifrån Berger och Luckmann (1966, s. 89–91) kan detta betraktas som ett sätt att upprätthålla 

den legitimerade chefsrollen som innefattar förväntade rutiner och beteenden. Genom att 
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bibehålla både formell och informell kommunikation även under distansarbete kan den sociala 

ordningen och det förväntade beteenden på chefsrollen kvarstå. På samma sätt kan det utifrån 

Goffman (2014, s. 30–31) tolkas som att Lars valt att anpassa sin chefsroll och den personliga 

fasaden till en informell eller formell prägel på sitt framträdande beroende på mötets syfte, för att 

båda förväntas ingå i chefsrollen. Anledningen till anpassningen framgår vara att öka trivseln hos 

de anställda. Att Lars därigenom påpekar att kommunikationen under distansarbete har ökat kan 

förklaras av denna uppdelning av möten.   

 

Anpassningar i den verbala kommunikationen upplevs ha behövt genomföras även vad gäller 

mejl och sms. Många respondenter påstår att mejl- och sms-kontakten precis som antalet möten 

har ökat. Denna kontakt fungerar som en ersättning till att kommunicera fysiskt på arbetsplatsen. 

Mejl och sms som skickats har dessutom varit mer innehållsrika och Anna menar att “Man har 

fått lära sig liksom att formulera mig lite på ett bättre sätt så att man inkluderar all information 

och verkligen tänker igenom det som man vill förmedla” (Anna, projektkoordinator). Detta kan 

ses som en ytterligare aspekt i varför chefer upplever sig som mer professionella, eftersom den 

vardagliga informella kommunikationen uteblir även i mejl och sms under distansarbete. Detta 

kan leda till att cheferna bibehåller den personliga fasaden som Goffman (2014, s. 30) talar om. 

Den personliga fasaden kan utifrån det cheferna påstår ses som att den upplevs som professionell 

och bibehålls därför konstant i alla typer av kommunikationsmedel under distansarbete. Eva 

håller med om att mejl- och sms-kontakten har ökat och är mer omfattande. Hon uttrycker ett 

missnöje i detta eftersom det inte är lika lätt att säkerställa om mottagaren har uppfattat 

innehållet. “Jag mejlar och smsar ut information som jag innan gick ut till avdelningen och sa 

och då såg jag att alla hörde” (Eva, rektor). Lars som är övergripande positiv till omställningen 

till distansarbete hävdar dock att mejlen han formulerar är enklare och mer vardagliga under 

distansarbete eftersom han har fler möten med sina anställda där han kan ta upp mer omfattande 

information.  

 

5.1.3 Analys av anpassningar: icke-verbal kommunikation  

Utifrån intervjumaterialet kan även icke-verbala kommunikativa anpassningar urskiljas. I takt 

med övergång till distansarbete upplever cheferna att sättet för hur icke-verbal kommunikation 
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sker förändras eftersom det inte längre finns samma möjligheter att ses fysiskt. Den icke-verbala 

kommunikationen som definieras som all kommunikation som inte sker via tal eller skrift, kan 

alltså vara hur en person för sig genom kroppsspråk, klär sig eller använder sig av olika 

bakgrundsinslag. Respondenterna upplever att det under distansarbetet förekommit allt fler 

digitala möten och att anpassningar i det som definierats som icke-verbal kommunikation därför 

har behövt genomföras.  

 

Dessa anpassningar gäller allt det som visuellt syns under ett distansmöte och kan innefatta 

klädval, miljön de visar upp och kroppsspråk. Samtliga chefer upplever att klädvalen generellt 

har blivit mer lediga under distansarbete förutom när mer ovanligt formella möten med andra än 

medarbetarna sker. Under möten på distans med medarbetare påstår Olle “Nu har jag mycket 

mer lediga kläder än jag hade på plats [...] Det vore konstigt att sitta hemma i skjorta kan jag 

tycka men har jag kunder har jag väl skjorta kanske” (Olle, VD). Fler respondenter har uttryckt 

liknande tankesätt och påstår vidare att klädval har anpassats till situationen vilket i detta fall är 

hemarbete och har därför blivit mer ledigt. Den delen av den personliga fasaden som Goffman 

(2014, s. 31) kallar uppträdande där kläder används för att upprätthålla en fasad som i detta fall 

präglas av en formell fasad, har således upphört under interaktion med medarbetarna på distans. 

Det verkar dock som att den formellt präglade fasaden upprätthålls genom att uppträda med 

formella kläder under möten med utomstående kontakter. Av intervjuerna framgår det i många 

av chefernas egna upplevelser att klädval inte har någon betydelse för deras chefsroll inför 

medarbetarna. Detta gäller både på den fysiska arbetsplatsen och under distansarbete. Därav kan 

det tolkas som att en ledig klädsel under distansarbete inte bör ses som något negativt. Eva 

upplever att kläder inte har någon betydelse eftersom hon på den fysiska arbetsplatsen inte tänker 

över sina klädval, utan har liknande kläder som övriga medarbetare.  

 

“[...] och när det gäller över distans ja då kanske jag har suttit lite mer i mjukiskläder, kanske, 

jag vill inte ljuga jag kan inte vara riktigt lika välklädd som mina medarbetare skulle jag vilja 

säga” (Eva, rektor). 

 

Eva har alltså inte använt kläder för att upprätthålla någon formell fasad på den fysiska 

arbetsplatsen och har inte heller lagt någon tanke bakom detta under distansarbete, eftersom hon 
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valt att klä sig mindre välklädd än hennes medarbetare enbart för att det är bekvämt. Problemet 

med Evas synsätt kan i relation till de manér som i interaktionen påvisar att Eva som chef ska 

leda mötet ses som motsägelsefullt med de uppträdande hon har i form av lediga kläder. 

Goffman (2014, s. 31) påstår att manér i form av stimuli som påvisar aktörens förväntade status 

och uppträdande förväntas överensstämma. I Evas fall agerar hon med samma manér som innan 

distansarbetet där hon påpekar att “Ja men ja men jag tror att det är viktigt att man vet att det är 

jag som är chef både för att de ska kunna vända sig till mig som stöd men också för att veta att 

det är jag som faktiskt är lönesättande chef [...]” (Eva, rektor). Däremot uppträder hon med 

kläder som är mindre välklädda än de anställdas. Detta kan utifrån Goffman betraktas som att 

manér och uppträdande strider mot varandra och kan få konsekvensen av en osammanhängande 

fasad som minskar aktörens uppmärksamhet. Å andra sidan har vi Helena som uttrycker 

följande:  

 

“[...] men jag tycker att det har varit ganska viktigt för mig att ha ungefär samma kläder därför 

att jag tycker att det är viktigt att skilja på min arbetstid och fritid så att jag har nog haft ungefär 

samma kläder, jag håller inte med de här med att ja man kan vara fin på överdelen och sen ha 

på sig pyjamas på underdelen… jag har inte riktigt fattat det där med att ha myskläder.”  

(Helena, rektor). 

 

Helena har alltså valt att upprätthålla samma personliga fasad med en något formell prägel även 

under distans och anser att detta är viktigt för att skilja arbete och fritid. Det kan därmed tolkas 

som att Helena upplever att kläder har betydelse för att upprätthålla sin arbetsroll på distans och 

att detta kan ske genom formella klädval. Helenas manér och uppträdande kan således ses som 

sammanhängande vilket är det mest optimala för en tydlig fasad enligt Goffman (2014, s. 31). 

Kläderna kan vidare fungera som ett sätt för Helena att styra de intryck hon vill att hennes 

anställda ska ha av henne som chef. Goffman (2014, s. 13) menar att styrning av intryck kan 

användas för att upprätthålla den roll aktören ämnar spela i interaktionen och Helena verkar 

nyttja klädval för att bibehålla sin roll även under distansarbete.  

 

Ytterligare anpassningar vad gäller det visuella under distansmöten är användningen av kamera. 
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De flesta respondenter upplever att det är viktigt att man använder kamera under digitala möten, 

framförallt under mindre intima möten än när mötet sker i form av en presentation med en 

powerpoint. Kameran upplevs viktig eftersom denna blir ett substitut till att mötas fysiskt där 

man får möjlighet att se varandras ansiktsuttryck och kroppsspråk som annars går förlorat under 

distansarbete. Helena uttrycker följande:  

 

“Det är viktigt att se ansiktsuttryck och att kunna få en bild av vad andra tycker och tänker utan 

att de behöver uttala sig, det tycker jag är ganska viktigt och ja att man också ser varandra och 

kan se de här ansiktsuttrycken [...]” (Helena, rektor).  

 

Precis som cheferna vill efterlikna den fysiska interaktionen med hjälp av kamera menar Berger 

och Luckmann (1966, s. 43) att detta är nödvändigt eftersom face-to-face-interaktion är det bästa 

sättet att få full förståelse för den andre. Berger och Luckmann (1966, s. 44) menar att man 

lättare missförstår den andres icke-verbala uttryck om man inte kan interagera face-to-face och 

behöver därmed vila på den objektiva verkligheten av personen i fråga. Ansiktsuttryck och gester 

är enligt Goffman (2014, s. 30) en del av den personliga fasaden och kan därigenom användas 

för att övertyga publiken om aktörens roll i framträdandet. En anledning till att kameran av 

samtliga chefer upplevs ha betydelse kan således både utifrån Berger och Luckmann och 

Goffman ses som en anpassning för att öka förståelsen i interaktionen. Anna påstår att “[...]man 

blir engagerad på ett annat sätt när man faktiskt kan sitta och titta på personen man pratar med 

samtidigt som man vet att den personen kan se en själv” (Anna, projektkoordinator). Goffman 

(2014, s. 25) skriver om intrycksstyrning som ett sätt att övertyga sin publik om rollen. Genom 

att använda kameran kan det således även ses som att chefen styr de anställdas intryck genom 

visuella övertygelser och kan därigenom visa sitt engagemang genom ansiktsuttryck och gester. 

 

Miljö och bakgrundsinslag är också icke-verbal kommunikation som kan förmedlas under ett 

distansmöte, vilket cheferna reflekterat över. Dessa kan utspelas i form av ett hemmakontor eller 

en annan valfri plats där chefen utför sitt arbete på distans. Flera av cheferna som blivit 

intervjuade påstår att det inte är viktigt för dem vart de sitter och arbetar under distansarbete. De 

påpekar också att det inte har någon betydelse att deras anställda ser vart de sitter eller vilken 

bakgrund som syns, oavsett om detta är på ett hemmakontor eller i vardagsrummet. Hans berättar 
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att han har ett kontor som han arbetar vid på distans och när frågan om varför han väljer att 

arbeta vid ett hemmakontor ställs berättar Hans bland annat att: 

 

“Ja men jag vet inte, ehh det är bara en vägg bakom och då behöver man inte tänka så mycket 

på vad som syns och det blir inte så stökigt som vi annars kan ha här hemma haha.” (Hans, 

projektledare).  

 

Goffman (2014, s. 28) beskriver fasad och inramning som när möbler och andra bakgrundsinslag 

används medvetet eller omedvetet för att rama in ett framträdande. Inramning används enligt 

Goffman för att bygga upp framträdandet på ett sätt som övertygar publiken om aktörens fasad. 

Utifrån det Hans beskriver ovan kan det tolkas som att han undviker oönskade bakgrundsinslag 

omedvetet i syfte om att övertyga sina anställda om den rollen han framträder. Han väljer aktivt 

att sitta vid ett kontor för att han inte vill att det ska synas att det är stökigt i bakgrunden. Det kan 

därigenom betraktas som något motsägelsefullt att bakgrunden vid kameramöten inte har någon 

betydelse enligt Hans samtidigt som han utför anpassningar i syfte om att dölja personliga ting i 

hemmet. Att omedvetet använda sig av eller undvika olika bakgrundsinslag för att rama in ett 

framträdande är något som det kan tolkas att de flesta av respondenterna gör.  

 

Karl berättar att han inte tycker det är viktigt att hans anställda ser vart han arbetar när det sker 

på distans. Däremot uttrycker han “[...] nej men det ser inte vart jag sitter och arbetar ändå för 

jag har ju en sån här bild Uppsala kommun så de ser bara ansiktet.”(Karl, rektor). Detta skulle 

kunna tolkas som att Karl använder sig av en bakgrund utan att ha reflekterat över denna 

anpassning då han först påpekar att detta inte är nödvändigt. Å andra sidan behöver detta inte 

heller vara något som sker omedvetet av Karl utan det kan vara en medveten handling eftersom 

det verkar vara viktigt att som chef uppfattas professionell utifrån val av bakgrundsinslag. 

Gemensamt för dessa respondenter är att de först uttrycker att bakgrunden inte spelar någon roll 

men väljer ändå att anpassa denna för att inte visa upp personliga attribut. Det verkar således 

som att inramningen är en viktig del av fasaden men att detta helst inte nämns eller sker öppet 

eftersom cheferna nekar dess betydelse. Utifrån Berger och Luckmanns (1966, s. 158) perspektiv 

kan en omedvetenhet av dessa anpassningar föreligga den sekundära socialisationen. Chefen har 

under sin tid i rollen inom institutionen uppfattat förväntningar om att dölja personliga attribut. 
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Att därav dölja sin bakgrund trots att Karl inte anser detta betydelsefullt kan betraktas som en 

vanemässig handling. Berger och Luckmann (1966, s. 91) påstår att rollen blir den sociala 

verkligheten och att den medför olika rutinmässiga beteenden som alltså inte behöver reflekteras 

över.  

5.2 Chefernas anpassningar av utövandet av kontroll på distans  

I avsnittet presenteras inledningsvis de övergripande resultat som ämnar besvara studiens 

frågeställningar “Vilka kommunikativa anpassningar upplever cheferna att de behövt göra under 

distansarbete vad gäller utövandet av kontroll?” samt “Hur motiverar cheferna dessa 

kommunikativa anpassningar?”. Analysen av utövandet av kontroll på distans delas in i två 

rubriker som avser de fall där uppsikten över anställda har minskat och ökat utifrån Snells (1992) 

kontrollsystem. Inga fall har identifierats där utövandet av kontroll är oförändrat under 

distansarbete. Ökning och minskning analyseras därav utifrån de kontrollsystem som chefen 

utifrån Snells definition har nyttjat på den fysiska arbetsplatsen och de kontrollsystem de har 

övergått till under distansarbete.  

5.2.1 Övergripande resultat: kontroll  

Av samtliga svenska chefer som intervjuats framgår att utövande av kontroll har inneburit en 

anpassning under distansarbete. Några av cheferna svarar inledningsvis på frågor som syftar till 

utövandet av kontroll att denna inte har behövt anpassats under distansarbete. Dessa chefer insåg 

under intervjuns gång att de faktiskt har anpassat utövandet av kontroll men att de aktivt inte har 

reflekterat över detta förrän nu. En majoritet av cheferna svarar dock direkt att de har utfört 

medvetna anpassningar av kontrollen under distansarbete. Bland cheferna skiljer det sig i vilket 

typ av kontrollsystem som nyttjades på den fysiska arbetsplatsen och hur detta kontrollsystem 

antingen har övergått till ett helt annat, eller förändrats genom att kombinera det befintliga med 

nya system.  

 

Resultatet innebär att det kan genomföras en tydlig uppdelning mellan chefernas utövande av 

kontroll som anpassats till att öka eller minska uppsikten över anställda under distansarbete. 2 av 

8 intervjuer tyder på att uppsikten över anställda har minskat genom att övergå från ett 

kontrollsystem som definierats med hjälp av Snell (1992) till ett annat som inte innefattar en lika 
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stor övervakning av de anställda. 6 av 8 intervjuer tyder på att uppsikten över anställda har ökat 

genom att övergå eller förändra ett av Snells befintliga kontrollsystem till ett med mer 

övervakning av anställda.  

 

5.2.2 Analys av de fall där uppsikten över anställda har: minskat  

Snell (1992) definierar kontroll genom tre olika kontrollsystem vilka är beteende-kontroll, 

output-kontroll och input-kontroll. Annas övergripande bild av hur utövandet av kontrollen har 

förändrats är “jag skulle säga att jag blivit mycket mindre involverad hur arbetet och processen 

går till med jobb, alltså om man jämför med innan distans.” (Anna, projektkoordinator). Anna 

berättar vidare om hur hon på den fysiska arbetsplatsen arbetade noga med att planera de 

anställdas arbete och utforma en tydlig plan för arbetet framåt i projektet. Detta förmedlades till 

de anställda genom möten inför varje projekt och innebar en tydlig genomgång av de mål som 

ska uppnås av de anställda samt hur de bör gå tillväga för att göra detta. Hon arbetade även med 

avstämningar i form av månadsmöten för att få en övergripande bild av hur arbetet går under 

projektets gång. Även Hans påstår att han varit delaktig och involverad i både arbetsprocess och 

utvärdering genom tydliga möten inför arbeten och regelbundna besök på sina arbetares 

arbetsplats. 

 

Snell (1992, s. 294) menar att ett kontrollsystem som bygger på att noga observera, utvärdera och 

återkoppla både under arbetsprocessen och det färdiga arbetet kan definieras som ett beteende-

kontrollsystem. Ett beteende-kontrollsystem bygger således på att ständigt överblicka 

arbetsprocessen vilket det kan tolkas som att både Anna och Hans gör med hjälp av 

månadsmöten och arbetsplatsbesök. Snell (1992, s. 295) poängterar svårigheten med ett 

beteende-kontrollsystem eftersom det är tids- och resurskrävande att ständigt övervaka och 

utvärdera sin anställda. Under distansarbete uttrycker Anna följande: “I och med att jag sitter på 

distans har jag inte längre samma inblick i deras arbete, jag har egna projekt så då har det blivit 

att jag inte har samma kontroll längre” (Anna, projektkoordinator). Precis som Snell poängterar 

svårigheten med beteende-kontrollsystem menar Anna att minskad tid och resurser under 

distansarbete har resulterat i en minskad överblick av arbetsprocessen. Hon uttrycker även:  
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“[...]när det kommer till feedbacken den blir ju mindre i och med att man inte har samma typ av 

insyn i projektet och man inte får lika mycket frågor och så har vi inte lika många möjligheter 

alltså tillfällen att kunna ge feedback heller så den har ju till slut minskat” (Anna, 

projektkoordinator).  

 

Detta innebär att Anna både har en minskad överblick av arbetsprocessen och sämre möjligheter 

att ge feedback under distansarbete. Anna har därför valt att anpassa sitt utövande av kontroll till 

att våga lita på att de anställda kan ta mer ansvar i sin egna arbetsprocess och sedan nöja sig med 

att skicka ut utvärderingsmejl där hon kort kan återkoppla och utvärdera det färdiga arbetet.  

 

I enlighet med att Snell (1992, s. 296) definierar ett output-kontrollsystem som ett bra alternativ 

till beteende-kontrollsystem genom att man ger anställda mer ansvar över arbetsprocessen och 

fokuserar på resultatet, har Anna övergått till detta på grund av de minskade tids- och 

resursmöjligheterna. Hans har dock valt att anpassa det system som identifierats som beteende-

kontrollsystem till att fortsättningsvis ha en överblick av arbetet även på distans genom att han 

uttrycker följande:  

 

“[...]använda sig av liksom ja man får använda sig av facetime för att kolla att allt sköts som det 

ska. Sen får de på plats fotografera mycket och dokumentera så att jag kan få se det och kunna 

utvärdera och återkoppla” (Hans, projektledare).  

 

Det visar sig å andra sidan att denna anpassning inte ger honom en lika bra inblick i 

arbetsprocessen som innan eftersom fotografier och facetime missar viktiga delar av arbetet. Han 

påstår att han trots denna anpassning inte har samma överblick av arbetsprocessen.  

 

“[...] man kan ju råka på överraskningar på slutsynen om man inte har varit med under hela 

processen liksom på plats. Så man vill ju lita mer på att arbetarna sköter sig och har koll på 

arbetet när man själv inte är närvarande.” (Hans, projektledare).  

 



 

46 

 

Det kan således argumenteras för att även Hans precis som Anna gått från ett beteende-

kontrollsystem till ett output-kontrollsystem och att detta inneburit en minskad uppsikt över 

anställda i och med svårigheterna att övervaka arbetsprocessen under distansarbete. 

 

5.2.3 Analys av de fall där uppsikten över anställda har: ökat 

Mats är den enda chefen som intervjuats som redan innan pandemin delvis hade ett ledarskap på 

distans. Han berättar att han är chef för avdelningar inom verksamheten som har kontor i andra 

städer. Därmed upplever Mats inte att det skett några större anpassningar vad gäller utvärdering, 

uppföljning och planering av arbetsuppgifter sedan hela verksamheten blev på distans. Han 

beskriver hur arbetet följs upp och utvärderas genom medarbetarsamtal i slutet av ett projekt för 

att säkerställa att organisationsmålen uppnås. När det gäller arbetsprocessen är chefen inte 

delaktig i hur den utförs och påstår inte heller att detta har förändrats under distansarbete. Dock 

uttrycker Mats att ”Sitter man på arbetsplatsen, så ser man dem jobba. Sitter en person hemma 

och städar eller diskar hela dagen så vet jag inte det.” (Mats, arbetschef). Vilket också tyder på 

att han upplever att hans övergripande koll på att de anställda faktiskt arbetar har minskat. 

Eftersom Mats inte upplever att han är delaktig i de anställdas arbetsprocess men ansvarar för att 

utvärdera och följa upp det färdiga arbetet kan det utifrån Snells (1992, s. 296) teori om 

kontrollsystem definieras som ett output-kontrollsystem. Det Mats berättar om sin chefsroll tyder 

på att han ändå vill ha lite koll på hur de anställda utför arbetet för att nå målen. Detta eftersom 

han uttrycker den minskade uppsynen under distansarbete som negativt. Med anledning av detta 

blir det inte aktuellt att diskutera Mats utövande av kontroll i relation till input-kontrollsystem 

eftersom Snell (1992, s. 297) menar att detta kontrollsystem innefattar att chefen inte intresserar 

sig för arbetsprocessen alls eftersom denna bygger på tillit genom utbildning. I det fall Mats haft 

full tillit till de anställda hade distansarbetet eventuellt inte betraktats som ett problem när det 

gäller uppsikten av de anställda.  

 

“jag har ju haft lite koll på hur man är ledare på distans sedan innan men det är mest att alla 

medarbetare är ovana och att man märker att man behöver finnas där mer för dem under distans 

och stötta” (Mats, arbetschef). Han har på grund av de anställdas behov valt att anpassa sin 

chefsroll till att gå in och stötta arbetet mer under distans. Denna anpassning kan i enlighet med 
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Snells beteende-kontrollsystem betraktas som en större uppsyn och större möjlighet att övervaka 

de anställda mer (1992, s. 294). Förutom stöttningen av anställda upplever Mats att man sparat 

både tid och pengar genom att inte behöva ta sig mellan de platser där medarbetare befinner sig 

men betraktar detta snarare som en positiv konsekvens än en medveten anpassning.  

 

“[...]vi har haft projektörer som har åkt en timme för att besöka andra projektörer och det kostar 

ju både pengar och tid och nu gör man ju det digitalt och då inser man att oj vad vi har lagt 

pengar och tid på det här när vi kunde ha gjort det online hela tiden” (Mats, arbetschef).  

 

På grund av Mats tidigare erfarenhet av att vara chef på distans upplever han inte att det har 

behövt genomföras några större anpassningar sedan stora delar av verksamheten blev på distans. 

I och med den ökade uppsikten över de anställdas arbetsprocess som det verkar ha blivit under 

distans, kan det tyda på att Mats har gått från ett rent output-kontrollsystem till ett output-

kontrollsystem med inslag av beteende-kontrollsystem. Mats verkar själv inte ha reflekterat över 

detta men att tolka från de citat som presenterats ovan finns det tecken på att uppsikten generellt 

har ökat även om syftet varit att stötta och inte övervaka.  

 

Även Olle kan utifrån Snells definition ha använt sig av det som Snell (1992, s. 296) beskriver 

som ett output-kontrollsystem där fokus ligger på att utvärdera det färdiga arbetet och lita på de 

anställdas utförande av arbetsuppgifter. Detta har under distansarbetet dock förändrats eftersom 

Olle upplever att han som chef behöver vara mer involverad i hur arbetet utförs genom att de 

anställda får uppdatera chefen om arbetsprocessen löpande  

 

“[...]så vill jag som chef se lite extra mycket att det faktiskt blir något gjort och därför så har vi 

lite oftare avstämningar där man får berätta vad man gör och hur det går och då kan jag också 

svara på frågor om det finns några sådana” (Olle, VD). 

 

Han upplever inte att det krävs någon anpassning vad gäller utvärdering av det färdiga arbetet 

utan påstår att det sker på samma sätt som innan arbetet blev på distans. Den ökade uppsikten 

över anställda genom krav på uppdateringar kan utifrån Snell (1992, s. 294) ses som att 
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kontrollen under distans har skiftat till ett beteende-kontrollsystem eftersom det handlar om att 

kontrollera både arbetsprocess och det färdiga arbetet.  

 

Lars upplevde inte att det var lika viktigt innan distansarbete med att granska och utvärdera de 

anställdas arbete som de andra respondenterna upplevde. Lars valde i stället på den fysiska 

arbetsplatsen att fokusera mer på att stötta sina medarbetare “jag upplever inte att det är viktigt 

att granska utan att stötta. Men det är fortfarande så att vissa arbetsuppgifter är jag mer 

delaktiga i än andra beroende på vem som har utfört dem” (Lars, enhetschef). Lars ansvarar 

delvis för konsulter och anser att dessa på grund av sin specifika expertis kan sköta arbetet från 

start till slut helt fritt eftersom han litar på dem. De anställda som inte är konsulter upplever Lars 

att han har något större uppsikt över i form av stöttning snarare än granskning. Det kan därför ses 

som att det handlar om vad Snell (1992, s. 297) beskriver som ett input-kontrollsystem där de 

anställda har en tillit hos chefen på grund av deras kunskaper och förmågor men att konsulterna 

är ännu friare än de övriga anställda.  

 

Under distansarbete har Lars valt att fokusera mer på att stötta arbetsprocessen och följa upp 

både konsulterna och de övriga anställdas arbete. Detta anser han blir en viktig del av 

distansledarskapet eftersom “[...] det passar till distansarbetet mer för att öka förståelsen för 

andra och för att faktiskt hänga med lite mer kring vad som händer runt om just när de är på 

distans.” (Lars, enhetschef). I praktiken genomför Lars denna anpassning genom att formulera 

gemensamma mål för samtliga anställda i stället för individuella, vilket resulterat i att det behövs 

gemensamma uppföljningar där alla är delaktiga och Lars får en bra överblick av arbetet. I och 

med Lars anpassning kan det input-kontrollsystem som tidigare identifierats nu handla mer om 

delar av ett beteende-kontrollsystem. Snell (1992, s. 294) menar att arbetsprocessen i ett 

beteende-kontrollsystem noga observeras. Lars har gått från att inte alls vara delaktig eller delvis 

delaktig i de anställdas arbetsprocess till att vara mer delaktig i samtliga anställdas arbetsprocess. 

Han uttrycker precis som Mats att syftet med den ökade uppsikten är att stötta och inte övervaka. 

Dock kan den ökade uppsikten utifrån Snells kontrollsystem ses som ett sätt att övervaka 

arbetsprocessen hos de anställda även om detta inte är ett medvetet syfte.  

 



 

49 

 

Tre av de chefer som intervjuats har en chefsposition med samma yrkestitel, rektor. Karl, Helena 

och Eva beskriver hur de innan distans inte ansvarade för hur de anställda utför sitt arbete utan 

att detta inte är nödvändigt eftersom de anställda har pedagogisk utbildning och tydliga 

läroplaner och skollagar att följa.  

 

“Nej men jag har ju visst ansvar men sen litar jag på att mina pedagoger kan sköta sina 

arbetsuppgifter själva.” (Karl, rektor).   

 

“[...] det är fortfarande att de helt själv ansvarar för hur de arbetar [...]” (Helena, rektor). 

 

“[...] de bär fortfarande på att de har utbildningen som gör att de kan arbeta på själva och jag 

litar på att de klarar det [...]” (Eva, rektor).  

 

Snell (1992, s. 297) definierar ett input-kontrollsystem som en typ av kontroll baserad på tillit 

genom utbildning och vägledning mot organisationsmålen. Chefen behöver därigenom inte 

kontrollera eller vara delaktig i arbetsprocessen eftersom den kunskap de anställda innehar 

fungerar som en försäkran på att de självständigt arbetar mot organisationens mål. I rektorernas 

fall är de anställda som de ansvarar för utbildade pedagoger som följer organisationsmål i form 

av läroplaner och skollagar. Denna utbildning kan utifrån ett input-kontrollsystem betraktas som 

en försäkran på de prestationsförmågor, egenskaper och motivation som ligger i fokus vid 

kontroll genom tillit (Snell, 1992, s. 297). Rektorerna anställer pedagoger baserat på att de 

utbildat sig och därigenom bör besitta de kompetenser som krävs för att nå organisationens mål. 

Detta innebär att rektorerna inte upplever att de behöver övervaka arbetsprocessen. Ett output-

kontrollsystem verkar inte vara aktuellt för rektorerna innan distans eftersom uppföljning och 

utvärdering av arbetet har skett i liten mån, eftersom de vill fokusera mer på att stötta och visa 

sitt engagemang snarare än att kvalitetskontrollera det färdiga arbetet.  

 

Under distansarbete upplever rektorerna själva att de inte har utfört någon anpassning i hur de 

ansvarar, utvärderar eller följer upp arbetsprocessen och arbetet. Den anpassning som Karl och 

Eva själva uttrycker att de utfört vad gäller ansvar är en sänkning av de krav som innan ställts på 
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grund av den försvårade arbetssituationen under pandemin, eftersom pedagogerna fortfarande 

arbetar på plats och rektorerna på distans.  

 

“[...] och man får försöka att motivera sig genom att liksom hålla i hålla ut och sänka ribban 

efter de förutsättningar vi har.” (Karl, rektor).  

“[...] det man har fått tänka är ju att man kanske har fått sänka kraven [...]” (Eva, rektor).  

Trots att rektorerna själva inte upplever att det har behövt ske någon större anpassning av det 

som kan ses som utövande av kontroll, framgår det i intervjuerna vissa moment som tyder på att 

rektorerna har fått en större överblick av de anställdas arbete under distans. Detta uttrycks dock 

mer som en konsekvens av distansarbetet snarare än en anpassning. 

“Vi har ju alltid medarbetarsamtal som kan ses lite som uppföljande samtal men sen kan vi 

också ha fler uppföljande möten vilket också blivit mer frekvent nu när arbetet skett på distans” 

(Karl, rektor).  

“[...] ja jag tror att mitt sätt över både vad gäller personal och relationer och hur man trivs har 

blivit mer fokus” (Helena, rektor).  

“Jag har försökt att göra så att jag fortfarande har åkt ut någon eller 2 dagar i veckan på 

morgonen när personalen har varit ute för att ändå träffa dem då [...] Men annars är det ju att vi 

har betydligt mycket mer telefonkontakt och smskontakt än vad vi har haft tidigare” (Eva, 

rektor). 

Utifrån den ökade uppsikten genom mer frekventa möten, fokus på personal och mer kontakt 

ökar chefernas möjlighet att övervaka de anställdas arbete även om detta inte är medvetet. 

Övervakning av anställda är enligt Snell (1992) en viktig komponent i beteende-kontrollsystem 

där man genom noggrann observering, utvärdering och återkoppling kan försäkra sig om arbetets 

kvalité. När uppsikten över anställda ökar under distansarbete kan det därmed ses som att 

rektorerna går från ett input-kontrollsystem mot ett beteende-kontrollsystem. Även om den ökade 

uppsikten inte haft syftet att övervaka de anställda i större mån kan detta ses som en omedveten 

konsekvens.  
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6. Diskussion  

Diskussionen ämnar sammanfatta och diskutera studiens viktigaste resultat i relation till tidigare 

forskning, metodologiska överväganden och vidare studier som kan genomföras. Syftet med 

uppsatsen har varit att belysa och diskutera de anpassningar som svenska chefer upplever sig ha 

behövt göra när det gäller kommunikation med sina anställda sedan arbetet blev på distans. 

Studien har således ämnat undersöka chefernas egna erfarenheter av de kommunikativa 

anpassningar som de upplever sig ha behövt göra vad gäller interaktion och kontroll med sina 

anställda. Diskussionskapitlet delas in i underrubrikerna “slutsatser av resultat och analys”, 

“resultat i relation till tidigare forskning”, “resultat i relation till metodologiska övervägande och 

teoretiskt ramverk” samt “implikationer till vidare forskning”.  

6.1 Slutsatser av resultat och analys  

Studiens första och tredje frågeställning är “Vilka kommunikativa anpassningar upplever 

cheferna att de behövt göra under distansarbete vad gäller interaktion?” samt “Hur motiverar 

cheferna dessa kommunikativa anpassningar?”. Några av de iakttagelser som lett till svar på 

studiens forskningsfrågor vad gäller interaktionen, är att cheferna fått en tydligare professionell 

fasad under distansarbete. Anledningen till detta visar sig bero främst på den minskade 

möjligheten att interagera vardagligt, eftersom interaktionen mestadels sker i professionellt syfte. 

Utifrån studiens första och tredje frågeställning framgår att fasaden verkar upprätthållas genom 

att cheferna styr de anställdas intryck genom att i viss mån anpassa sitt bemötande i både 

klädval, bakgrundsinslag och verbala uttryck. De visar sig även att cheferna anpassat de 

förväntningar som föreligger chefsrollen genom att agera annorlunda under distans. Det har 

således inneburit en ny typ av chefsroll när interaktionen inte längre sker fysiskt och ställer nya 

krav på den sociala ordningen och den förväntade chefsrollen.  

 

Även om cheferna ämnar upprätthålla en del av den professionella fasaden vid distansarbete, har 

den ökade formella prägeln på chefsrollen upplevts som en negativ och oönskad konsekvens. 

Cheferna har därigenom valt att anpassa sitt fokus mer till trivsel och arbetsmiljö, eftersom dessa 

anses vara viktiga aspekter i den chefsroll de har under distansarbete. Många av cheferna har 

därav försökt ändra prägeln på interaktionen genom att låta de anställda träda fram och ta mer 
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plats under möten, istället för att själva styra interaktionen. Cheferna har vidare valt att öka 

kommunikationen med de anställda genom mer frekventa möten, telefonsamtal och mejl. Dessa 

kommunikationsmedel har i sin tur anpassats till att bli mer tydliga och effektiva eftersom de vill 

nyttja den interaktion de kan få med de anställda under distansarbete. Utöver den effektiva 

kommunikationen har cheferna i vissa fall valt att planera in möten som enbart syftar till att öka 

trivseln genom informell kommunikation.  

 

Studiens andra och tredje frågeställningar är “Vilka kommunikativa anpassningar upplever 

cheferna att de behövt göra under distansarbete vad gäller utövandet av kontroll? samt “Hur 

motiverar cheferna dessa kommunikativa anpassningar?”. Utifrån dessa frågeställningar 

framgår det av resultatet tydligt att samtliga av cheferna i någon mån har behövt anpassa 

utövandet av kontroll under distansarbete. Denna slutsats baseras på att cheferna rör sig från ett 

kontrollsystem till ett annat eller delar av ett annat, där övervakning får större eller mindre 

utrymme. De flesta av cheferna motiverar dessa anpassningar som ett sätt att stötta de anställda i 

större utsträckning. Mer frekvent kontakt sker via möten och avstämningar vilket ger fler 

tillfällen för anställda att ställa frågor om detta behövs. Utifrån de kontrollsystem som diskuterats 

i analysen utgör dessa anpassningar en större uppsikt över de anställda, och ger cheferna en ökad 

möjlighet att övervaka de anställda, även om detta inte uttrycks vara det primära syftet. I vissa 

fall har den ökade uppsikten inneburit en större inblick i arbetsprocessen som tidigare inte varit i 

fokus. I andra fall har cheferna ökat uppsikten över det färdiga arbetsresultatet som de anställda 

tidigare haft eget ansvar över. Oavsett om cheferna fått större uppsikt över arbetsprocessen eller 

det färdiga arbetsresultatet utgör det en större övervakning i relation till de kontrollsystem som 

diskuterats. I de fall där uppsikten över anställda har minskat upplever cheferna att de inte har 

haft möjlighet att vara lika involverade i arbetsprocessen som på den fysiska arbetsplatsen. 

Cheferna har därmed varit tvungna att förlita sig på de anställda i arbetsprocessen men 

fortfarande varit involverade i att utvärdera och granska det färdiga arbetet.  

 

Kommunikativa anpassningar som avser interaktion och utövandet av kontroll har genom 

uppsatsen behandlas som två separata teman. Anledning till denna uppdelning har varit att tydligt 

lyfta fram de delar av interaktionen som inte syftar till chefen som den kontrollerande 

auktoriteten, utan även som en medarbetare vars syfte är att bidra med en trivsam arbetsmiljö. 
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Av resultaten framgår det dock att delar av anpassningar gällande både verbal och icke-verbal 

kommunikation har en samverkan med resultat med avseende på utövandet av kontroll. Cheferna 

som ämnar öka trivsel och arbetsmiljö för att stötta de anställda under distansarbete, har genom 

denna anpassning även ökat uppsikten av de anställda. Detta innebär att anpassningar inom det 

som definierats som interaktion påverkar de anpassningar som definierats som utövande av 

kontroll.  

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning  

Tidigare studier har genomgående poängterat vikten av god kommunikation mellan chefer och 

anställda under distansarbete. Chefer verkar medvetna om det som bland annat Johansson, Miller 

& Hamrin (2014) påpekar om att kommunikation under distansarbete bör fokusera på att stötta 

de anställda. Samtliga respondenter påpekar god kommunikation och ett bra stöd som viktiga 

förmågor hos en chef och att dessa blir extra viktiga under just distansarbete. Tidigare forskning 

visar även på att den vardagliga kommunikationen minskar med distansarbete och enligt Harpaz 

(2002) kan detta betraktas som antingen positivt eller negativt. Resultaten i denna studie tyder på 

att chefer upplever den minskade vardagliga interaktionen negativt, eftersom de tenderar få en 

mer formell och professionell prägel på chefsrollen. Den formella prägeln kan utifrån tidigare 

forskning ses som det bland annat Bricknell (2021) och Ayub, Manaf & Hamzah (2014) talar om 

som auktoritära ledaregenskaper. Utifrån Bricknell (2021) som talar om ledarskap i hälsokriser, 

kan det därför betraktas som positivt att cheferna blir mer auktoritära eftersom detta ledarskap är 

tydligt och effektivt i en kris som covid-19 pandemin.  

 

Studiens resultat går i linje med det tidigare forskning påpekat om behovet av mer frekventa 

videomöten och en utökning av kommunikationsmedel för att sträva efter en mer trivsam 

arbetsmiljö (Cascio, 2000). De flesta cheferna använder sig av flera olika kommunikationsmedel 

mer frekvent för att kommunicera med anställda under distansarbete. En viktig aspekt för 

cheferna är att arbetsmiljön är trivsam och att kamera och informella möten därigenom blir en 

del av de anpassningar som anses nödvändiga. Studiens resultat tyder även på det tidigare 

forskning påvisat om att chefer bär ansvaret över interaktionen och att den behöver planeras 

tydligt under distansarbete (Paulsen & Ipsen, 2017). Många chefer påstår att de under 
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distansarbete planerat upp interaktionen så att mejlen är tydligare, mötena mer effektiva och 

separata fikamöten där vardaglig kommunikation kan ske.  

 

Vad gäller utövandet av kontroll ligger studiens resultat delvis i enlighet med tidigare forskning 

men innefattar även resultat som skiljer sig. Cheferna som intervjuats ämnar anpassa kontrollen 

så att den precis som Ortlepp & Hloma (2006) säger, fokuserar på att stötta snarare än att 

kontrollera de anställda. Studiens resultat visar på att fokuset på stöttning även leder till det som 

Harpaz (2002) och Parker, Knight & Keller (2020) menar med att kontrollen ökar genom mer 

uppsikt av anställda under distansarbete. Många av cheferna vill fokusera på att stötta sina 

anställda mer men får som en bieffekt mer insyn och ökad uppsikt över arbetsprocessen. Tidigare 

studier har dock påpekat att det bör ske en förskjutning från fokus på arbetsprocess till fokus på 

det färdiga arbetet och att chefer därigenom behöver ha en större tillit till de anställda (Cascio, 

2000). Den ökade uppsikten över anställdas arbetsprocess kan därav ses som en minskad tillit 

hos chefer gentemot anställda och går emot tidigare studiers uppmaningar. De resultat som 

däremot tyder på chefernas minskade uppsikt över anställda kan förklaras med hjälp av de Park 

& Cho (2020) påstår om att distansen gör att chefens övergripande insyn blir sämre i och med 

mindre frekvent kommunikation. De chefer i studien som upplever att uppsikten minskat under 

distansarbete hänvisar till en sämre inblick i arbetet på grund av sämre 

kommunikationsmöjligheter.  

 

Av resultatet framgår det i enlighet med Kurland & Cooper (2002) att de kontrollsystem som 

presenterats kan identifieras samt att utövandet av kontroll varierar mellan organisationer. Detta 

blir tydligt när rektorerna som rör sig inom vad som kan betraktas som liknande organisationer, 

får likartade resultat när det kommer till kontrollsystem i studien. Utövandet av kontroll som 

rektor, verkar ske enhetligt inom skolväsendet eftersom de anställda innehar en utbildning vilken 

fungerar som en kvalitetsförsäkran på arbetet. Bland övriga respondenter med skilda yrkestitlar 

och branscher erhålls inget tydligt mönster mellan de anpassningar med avseende på kontroll 

som skett, vilket styrker Kurland & Coopers (2002) resonemang ytterligare. 
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6.3 Resultat i relation till metodologiska överväganden och teoretiskt ramverk 

I de avgränsningar som utförts inför studien fanns inga krav på att respondenterna behövde 

arbeta inom en och samma bransch. Denna faktor ansågs inte vara relevant för studien eftersom 

den ämnar undersöka chefers upplevelser av anpassningar de behövt utföra på distans generellt, 

och inte inom en specifik bransch. Att avläsa från de slutsatser som dragits i relation till tidigare 

forskning, kan det därmed diskuteras om huruvida tre respondenter inom samma bransch har 

påverkat studiens resultat. Vad gäller utövandet av kontroll har ett mönster mellan de 

respondenter som är rektorer upptäckts. Detta eftersom dessa rektorer arbetar inom samma 

bransch och har därmed även använt sig av samma kontrollsystem innan distansarbete som 

behövt anpassats på liknande sätt under distansarbete. Dock har rektorerna resonerat något olika 

vad gäller utförandet av dessa anpassningar som avser kontroll. Anpassningar som rör 

interaktion har fortfarande uppfattats individuella, vilket precis som övriga respondenter har 

bidragit till ytterligare perspektiv för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

Vad gäller nyttjandet av semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av data har dessa 

visat sig vara nödvändiga för att tillgå chefers egna upplevelser av de anpassningar som varit 

nödvändiga. Intervjufrågorna har visat sig effektiva i att få ut relevant information från 

respondenterna. Semistrukturerade intervjuer kan dock inte garanteras följa exakt samma 

struktur för varje intervju. En reflektion har därigenom varit att intervjuerna utvecklats i takt med 

att vi som forskare inser vilka följdfrågor som blir mest effektiva för att nå chefernas egna 

upplevelser. Detta innebär att de senare intervjuerna bidragit med den största andelen relevant 

information även om tidigare intervjuer utgått från samma intervjuguide.  

 

Det teoretiska ramverket som använts har möjliggjort en bred analys över de tankar och idéer 

som föreligger chefers kommunikativa anpassningar under distansarbete. Teorier om interaktion 

har belyst de delar av anpassningarna med avseende på bemötandet som för chefer visat sig 

viktiga under distansarbete. Teorier om kontrollsystem har visat sig förekommande i tidigare 

studier om distansarbete, och har i denna studie bidragit med att tydligt urskilja och definiera 

vilka typer av kontrollsystem som chefer använt sig av innan och under distansarbete. Detta har 

medfört en grundad analys i vilka delar av kontrollen som chefer upplever att de behövt anpassa 

under distansarbete. En senare reflektion är om ett ytterligare perspektiv på kontrollsystem varit 
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nödvändigt för en välgrundad analys. Dock har de kontrollsystem som definierats visat sig 

komma från en relativt enhetlig bild av dessa och ger därmed förhoppningen till ett mer 

tillförlitligt resultat ändå.  

 

6.4 Implikationer för vidare forskning  

Denna studie har ämnat bidra med chefers perspektiv på de kommunikativa anpassningar som 

ansetts nödvändiga under distansarbete. Förhoppningen efter denna studie är att de resultat som 

påvisats ska kunna bidra med kunskap inför en framtid med alltmer hybrida arbetsplatser. I 

studien undersöktes inte genus och ålder på respondenterna eftersom dessa faktorer inte ansågs 

vara relevanta för att undersöka kommunikativa anpassningar som chefer upplevt behövt utföras. 

För framtida studier hade det dock kunnat vara av intresse att undersöka eventuella skillnader 

och likheter utifrån genus och ålder hos respondenter. Chefers upplevelser av de kommunikativa 

anpassningarna som de behövt göra under distans kan vidare studeras utifrån de anställdas 

perspektiv. Detta skulle kunna bidra med ytterligare kunskap om vilka anpassningar som faktiskt 

blir nödvändiga att utföra under distansarbete och hur dessa anpassningar uppfattas i mötet med 

de anställda.  
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8. Bilagor 

8.1 Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

Till xxx 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid  

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi de 

kommunikativa anpassningar som chefer upplever sig behövt göra under distansarbetet. Med 

kunskap om detta ämnar vi belysa chefens anpassningar utifrån vad hen upplever som viktigt 

under distansarbete. Studien kan bidra med en ökad förståelse kring chefens egna upplevelser 

och erfarenheter av distansarbetet inför en framtid där arbetsplatser blir allt mer hybrida, där man 

har möjlighet att både arbeta på plats och på distans.  

 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som chef på din arbetsplats för att bidra med insikt över de 

anpassningar som du själv upplever behövt göra under distansarbete. Data samlas in genom en ca 

40 minuter lång intervju. Om din tillåtelse ges kommer intervjun att spelas in för att inte missa 

viktiga aspekter från samtalet. I annat fall förs anteckningar. Fokus i intervjun kommer att ligga 

på de anpassningar som du upplever att du utfört under distansarbete vad gäller din roll, 

kommunikation, motivation, ansvarsfördelning och uppföljning.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Intervjun utförs helst fysiskt eller via videosamtal, men går även bra via ett röstsamtal om detta 

föredras. Materialet kommer att avidentifieras och framställs enbart med yrkestitel, till exempel 

“enhetschef” eller “rektor”. Det insamlade materialet kommer att förvaras digitalt och så att 

endast vi som studenter och vår handledare har tillgång till det under arbetets gång. Materialet 

kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen.  
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Vi kommer att kontakta dig i ärendet v. xx 

Uppsala den 5/11-2021 

Med vänliga hälsningar,  

Josefine Hedström & Ida Krantz  

Studenter 

Kontaktuppgifter borttagna.  

 

Handledare: 

Agneta Hugemark 

Kontaktuppgifter borttagna.  

 

 

8.2 Intervjuguide  

Allmän information om yrkesrollen och arbetet på plats innan pandemin 

 

● Hur skulle du beskriva din yrkesroll?  

 

● Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

 

● Har du haft denna position på andra arbetsplatser?  

 

● Hur många arbetar på din arbetsplats? 

 

● Hur många ansvarar du för? 

 

● Vilka är de viktigaste uppgifterna en chef har enligt dig? 

 

● Vad anser du är det viktigaste med just din roll som chef? 
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● Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig innan covid-19? 

  

● Hur ser en vanlig arbetsdag ut under distansarbete? 

 

Interaktion 

 

● Hur ofta interagerar du med dem du ansvarar för under en vanlig fysisk arbetsdag?  

 

● Skedde denna interaktion genom telefon? Mejl? Fysiskt? Under en fikapaus?  

 

● Hur har detta förändrats sedan arbetet blev på distans? 

 

● Anser du att kamera vid distansmöten har någon större betydelse?  

 

● Vad har du för kläder på den fysiska arbetsplatsen? Är detta annorlunda från dina 

anställdas kläder? 

 

● Vad har du för kläder under arbetsdagen nu när den är på distans? 

 

● Är det viktigt för dig att du har dina “vanliga” arbetskläder när du är hemma så att dina 

anställda ser dessa? 

 

● Har du ett “kontor” eller en fast plats där du utför ditt arbete under distans? 

 

● Är det viktigt för dig att dina anställda ser detta eller skulle du lika gärna kunna sitta i din 

säng under ett möte? 

 

● Har distansarbete inneburit en anpassning av ditt sätt att vara gentemot dina anställda? 

 

 

● Upplever du att det krävs ett annat typ av engagemang från din sida under distansarbete.  
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● Anser du att det är viktigt att det tydligt framgår att du är chef utifrån sättet du är på 

arbetsplatsen? 

 

● Har detta förändrats sedan arbetet blev på distans, tex mindre personlig, mer personlig.  

 

● Är det någon mer anpassning i hur du bemöter dina anställda som du känner att du gjort 

under distansarbete?  

 

Kontroll & styrning 

 

● Innan distansarbete, var det du som huvudsakligen ansvarade för hur arbetsuppgifterna 

utfördes?  

 

● Om ja, på vilket sätt såg du till att de anställdas arbetsuppgifter utfördes? 

 

● Om nej, varför upplever du att du inte behöver vara involverad i arbetsprocessen?  

 

● Har detta förändrats under distansarbete? är du mer eller mindre involverad i 

arbetsprocessen? 

 

● Hur delaktig var du i att utvärdera och uppfölja de anställdas arbete innan pandemin? 

 

● Har detta förändrats, är du mer eller mindre involverad eller är det ganska samma? 

 

● Är det något mer du känner att du anpassat vad gäller ansvar och utvärdering av arbetet 

under distans? 
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8.3 Kodningsschema 

1. Interaktion 

1.1 Verbal kommunikation 

1.1.1 Mail 

1.1.2 Möten 

1.1.3 Bemötande 

1.1.4 Informell 

1.1.5 Formell 

1.1.6 Professionell 

1.1.7 Kontakt 

1.1.8 Effektivitet 

1.1.9 Tydlighet 

1.1.10 Engagemang 

1.1.11 Trivsel 

1.1.12 Förväntningar 

1.2 Icke-verbal kommunikation 

1.2.1 Möten 

1.2.2 Bemötande 

1.2.3 Informell 

1.2.4 Formell 

1.2.5 Professionell 

1.2.6 Klädsel 

1.2.7 Miljö  

1.2.8 Kamera 

1.2.9 Engagemang 
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1.2.10 Trivsel 

1.2.11 Förväntningar 

2. Kontroll  

2.1 Övervakning 

2.1.1 Planering 

2.1.2 Tydlighet 

2.1.3 Ansvar 

2.1.4 Organisationsmål 

2.1.5 Delaktighet 

2.1.6 Arbetsprocess 

2.1.7 Engagemang 

2.2 Utvärdering  

2.2.1 Feedback 

2.2.2 Stöttning 

2.2.3 Resultat 

2.2.4 Organisationsmål 

2.2.5 Ansvar 

2.2.6 Arbetsprocess 

2.2.7 Uppföljning 

2.2.8 Engagemang 

2.3 Tillit 

2.3.1 Utbildning 

2.3.2 Expertis 

2.3.3 Profession 

2.3.4 Stöttning 
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2.3.5 Organisationsmål 

2.3.6 Ansvar 

2.3.7 Arbetsprocess 

 

8.4 Arbetsfördelning  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: ___50____% 

Författare 2: ___50___% 

Tidigare forskning 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

Teorikapitel 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 
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Metodkapitel 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, transkribering) 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: ___50____% 

Författare 2: ___50_____% 

Diskussionskapitel 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

Bilagor 
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Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: ___50____% 

Författare 2: ___50_____% 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: ___50_____% 

Författare 2: ___50_____% 

 

Uppsala, 2022-01-03, författare 1:  ___Ida Krantz____________________________  
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Uppsala, 2022-01-03, författare 2:____Josefine Hedström_____________________ 


