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Abstract 

The aim of this case study was to examine how managers experience what is required of them to 
exercise their leadership considering a higher degree of remote working at the Swedish Transport 
Administration (Trafikverket), which the authority calls the “new everyday”, from an e-leadership 
perspective. The “new everyday” in practice means primarily choosing digital meetings and 
reducing travel. The purpose of the study was operationalized through the questions: What 
challenges are there in the “new everyday” according to the managers? and How do the managers 
handle the perceived challenges in the “new everyday”?. The empirics were collected by 
qualitative interview. The selection was in a first step a convenience sampling and in the second 
step a snowball sampling. The respondents were ten managers. The interviews were transcribed 
according to the following codes: challenges with remote leadership, challenges with the “new 
everyday” and examples of how managers manage challenges. The results and the analysis were 
presented according to the study's two questions. The results showed that there are several 
challenges with the "new everyday" such as, for example, creating opportunities for spontaneous 
communication, creating participation, choosing which meetings should be remote or at the office, 
leading hybrid meetings, restrictions with ICT tools and getting employees back to the office. 
These challenges were managed by the managers being more structured, choosing between 
meeting forms, creating time for spontaneous conversations, and avoiding certain forms of 
meeting. This case study showed that e-leadership can be applied to managers' statements and that 
communication is an important part of leadership in both a physical and digital environment. 
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Sammanfattning 
Denna fallstudie hade som syfte att studera chefers upplevelser av vad som krävs av dem för 
att kunna utöva sitt ledarskap idag, med hänsyn taget till en högre grad av distansarbete i den 
“nya vardagen” på Trafikverket, utifrån ett e-ledarskapsperspektiv. Den “nya vardagen” på 
Trafikverket innebär att i första hand välja digitala möten och minska resande. Syftet 
operationaliserades genom frågeställningarna: Vilka utmaningar finns i den “nya vardagen” 
enligt cheferna? samt Hur hanterar cheferna de upplevda utmaningarna i den “nya 
vardagen”?. Empirin samlades in med kvalitativ intervju. Urvalet var i ett första steg ett 
bekvämlighetsurval och den andra delen var ett snöbollsurval. Respondenterna var tio chefer 
som arbetat på Trafikverket i mer än två år. Intervjuerna transkriberades enligt följande koder: 
utmaningar med ledarskapet på distans, utmaningar med den “nya vardagen” och exempel på 
hur cheferna hanterar utmaningar. Resultatet och analysen presenteras enligt studiens två 
frågeställningar. Resultatet visade att det finns flera utmaningar med den “nya vardagen” såsom 
exempelvis att skapa tillfällen för spontan kommunikation, skapa delaktighet, välja vilka möten 
som ska vara på distans eller fysiskt, leda hybridmöten, begränsningar med IKT-verktyg samt 
att få medarbetare tillbaka till kontoret. Dessa utmaningar hanterades genom att cheferna var 
mer strukturerade, valde mellan mötesformer, skapade tid för spontana samtal samt undvek 
vissa mötesformer. Denna fallstudie påvisade att Trafikverkets chefer kan vara så kallade e-
ledare då deras utsagor är lika de e-kompetenser som finns i teorin för e-ledarskap.  
 
Nyckelord: chefer, digitala möten, distansarbete, e-ledarskap, IKT-verktyg, kommunikation, 
ledarskap. 
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1 Introduktion  
I det inledande kapitlet presenteras kopplingen till ämnet industriell teknik, problemområdet, 
bakgrunden till det valda problemområdet och varför det är ett aktuellt ämne. Avslutningsvis 
presenteras det valda studieobjektet som är Trafikverket.  
 

1.1 Inledning  
Denna studie tar avstamp i de områden som ingår i Industriell teknik. Industriell teknik är ett 
brett ingenjörsämne som handlar om värdeskapande, hur varor och tjänster utvecklas, 
produceras och säljs. De områden som ingår är bland annat kvalitetsteknik, ekonomistyrning, 
maskinkonstruktion, innovationsledning, ledarskap, projektledning och marknadsföring 
(Uppsala universitet, 2022). Kvalitet på organisationens varor och tjänster kan uppnås genom 
offensiv kvalitetsutveckling. Hörnstensmodellen sammanfattar de sex viktigaste aspekterna för 
att nå kvalitet och det handlar om att organisationen: 1) arbetar med processer, 2) baserar 
beslut på fakta, 3) skapar möjligheter för delaktighet, 4) sätter kunderna i centrum, 5) arbetar 
med ständiga förbättringar och 6) att ledarskapet är engagerat (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 
49). Denna studie har direkt koppling till ledarskap, basera beslut på fakta och arbeta med 
ständiga förbättringar eftersom detta arbete kommer vara till grund för det kommande arbetet 
med att förbättra ledarskapet i den studerade organisationen.  
 
Ledarskap är ett ständigt omdiskuterat ämne som innefattar många olika teorier och åsikter om 
hur det bäst utövas. En sökning på ordet leadership i Uppsala Universitetsbiblioteks 
sökfunktion ger ett resultat på över 2 miljoner träffar i april 2022. Olika ledarstilar har oavbrutet 
beprövats, utövats och förändrats i takt med förändringar, trender, organisationer och 
omvärldsfaktorer (Alvesson och Sveningsson, 2019, ss. 247-248; Abrahamsson och Larsson, 
2021, s. 8). Google är en av de organisationer som sedan 2008 bedrivit forskningsprojekt för 
att formulera vilka ledaregenskaper som är viktigast hos deras chefer. Det resultat som framkom 
i studien 2008 har över tid förändrats och i dagsläget ser de tio ledaregenskaperna som de listats 
inte likadana ut som de gjorde 2008 (Harrell och Barbato, 2018).   
 
På arbetsplatser har det, i enlighet med den tredje revolutionen, skett en stor förändring i vilka 
arbetssätt som används för att passa det nya digitala samhället. Den digitala utvecklingen har 
gjort att mobila och internetanslutna enheter har förändrat vårt sätt att kommunicera 
(Nationalencyklopedin n.d.). Bergman och Klefsjö (2020, ss. 467, 469) menar att det nya sättet 
att kommunicera innebär att cheferna nu måste agera som ledare för att lyckas med detta. 
 
Det nya arbetssättet i och med den digitala revolutionen innebär en mer flexibel arbetsplats där 
medarbetaren med hjälp av nya IKT-verktyg (informations- och kommunikationstekniska 
verktyg) kan ha en arbetsplats som inte längre är beroende av en fysisk plats eller en specifik 
tid (Cortellazzo, Bruni och Zampieri, 2019, s. 1; Contreras, Baykal och Abid, 2020, s. 1; Darics, 
2020, s. 1; Torre och Sarti, 2020, s. 1; Falkman, 2021). Exempel på IKT-verktyg är telefoner, 
datorer och surfplattor men även mjukvara som Zoom och Skype (Hertel, 2017, s. 157).  
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Digitala arbetsplatser har blivit en del av vardagen sedan den 11 mars 2020 då WHO (2020) 
deklarerade covid-19 som en pandemi. Det nya läget innebar föreskrifter och allmänna råd från 
Folkhälsomyndigheten (2020) där bland annat arbetsgivare uppmanades att i den mån det gick 
tillåta hemarbete för att minska smittspridningen. Denna förändring innebar för många 
arbetsplatser en drastisk ökning av distansarbete. Kantar SIFO visade på uppdrag av Tele2 (n.d.) 
att av dem som kunde arbeta på distans hade en ökning skett från 15 % till 57 % under 2020. 
Efter pandemin har således en ny typ av vardag uppstått och nya utmaningar och diskussioner 
har uppkommit hos företagen. Allstrin et al. (2021 s. 9) sammanfattar tolv punkter om 
distansarbete efter covid-19 och vilka förändringar organisationer kan komma att ställas inför.  
 
Till följd av denna snabba förändring har det visat sig att cheferna inte lärt sig hur de ska hantera 
digitala arbetsgrupper effektivt (Microsoft, 2020; Darics, 2020, s. 1). Svenskt Kvalitetsindex 
(2020) visar på att det nya ledarskapet på distans står inför nya utmaningar och att det gäller för 
chefer att hitta en balans i det nya. Chamakiotis, Panteli och Davison (2021, s. 1) samt 
Contreras, Baykal och Abid (2020, s. 1) menar att ledare på distans har en rad olika utmaningar 
som de måste komma tillrätta med för att på så vis skapa högpresterande arbetsgrupper även 
digitalt. I denna utveckling måste chefer ta sitt ansvar för att styra mot de anpassningar som 
krävs och sprida den nya digitala kulturen (Cortellazzo, Bruni och Zampieri, 2019, s. 17). 
 
Efter covid-19 pandemin har det visat sig att chefer står inför ytterligare utmaningar för att 
kunna utöva sitt ledarskap. De nya utmaningarna är bland annat att den ökade flexibiliteten 
genererar mer arbete och att lyckas kommunicera effektivt, framför allt i de digitala 
situationerna (Cortellazzo, Bruni och Zampieri, 2019, s. 17; Thomason och Franczak, 2022). 
Framtiden kräver att cheferna klarar av ledarskap på distans eftersom var fjärde svensk enligt 
Edlat (2022) inte är intresserade av arbete som inte tillåter distansarbete och enligt Nordebo 
(2021) vill nio av tio tjänstemän fortsätta minst en dag i vecka med distansarbete.  
 
Trenden av ökat distansarbete kräver en annan typ av ledarskap. E-ledarskap är den teori som 
genomsyrar studien. E-ledarskap beskrivs närmare under avsnitt 2. Teori. Kortfattat kan det 
beskrivas som förmågan att leda digitala team men även förmågan att välja ut och använda IKT-
verktyg (Van Wart et al., 2017, s. 534). Snabba beslut och den kontinuerliga känslan av brådska 
har gjort e-ledarskap viktigt. Det nya sättet att arbeta på gör att kommunikation och 
arbetsutförande går snabbare och sparar så småningom tid. E-ledarskapet en viktig del för att 
lyckas hantera de nya situationerna vid distansarbete (Kulshreshtha och Sharma, 2021, s. 1). 
 

1.2 Trafikverket 
Den studerade organisationen är Trafikverket, det är en statlig myndighet med uppdrag att 
säkerställa att transportsystemen och infrastrukturen i Sverige fungerar, med hänsyn till miljö 
och hälsa. Trafikverket ansvarar för att långsiktigt planera alla transportsystem som väg, 
järnväg, sjöfart och luftfart samt att bygga och underhålla statliga vägar och järnvägar. 
Dessutom innebär uppdraget att upphandla interregional kollektivtrafik, ge sjöfartsstöd samt 
kunskap- och körprov för körkort (Trafikverket, 2021). Trafikverkets (2022a) vision är: “Alla 
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kommer fram smidigt, grönt och tryggt”. Trafikverkets intressenter är medborgare och 
näringsliv i Sverige samt samarbetspartners och uppdragsgivare. Samarbetspartners till 
Trafikverket är exempelvis regioner, kommuner, huvudmän och företag. Uppdragsgivare är 
regeringen men även planupprättare. Planupprättare är regionala självstyreorganisationer men 
även kommunala samverksorgan eller länsstyrelser. Planupprättarna skapar regionala planer, så 
kallade länsplaner, efter den nationella planen som regeringen tar fram. Övriga intressenter är 
exempelvis kringboende, media, markägare och leverantörer (Trafikverket, 2022b).  
 
I organisationen arbetar cirka 9500 medarbetare, varav 730 av dessa medarbetare har en 
chefsroll (Trafikverket, 2022c). Trafikverket delas in i 16 övergripande enheter som består av 
resultatenheter (förarprov, trafikverksskolan, färjerederiet och fordonsresurser), centrala 
funktioner samt verksamhetsområden, se figur 1. Trafikverket har dessutom en funktion som 
arbetar med internrevision och IT-support. I och med Trafikverkets storlek och breda 
verksamhet finns det många olika typer av problemområden som potentiellt skulle kunna 
studeras.  Denna studie har valts att utföras med utgångsläge från den centrala funktionen HR 
(se den inringade avdelningen i figur 1) som bland annat ansvarar för ledarskap, 
medarbetarskap, värdegrund och organisationskultur samt områden som rekrytering, 
kompetens och utbildning (Trafikverket, 2022d).   
 

 
Figur 1: Organisationskarta för Trafikverket (2022d). 
 
Trafikverkets verksamhet sträcker sig över hela Sverige och därmed har arbete på distans redan 
innan covid-19 pandemin varit en självklar del i det dagliga arbetet för många medarbetare. 
Redan innan pandemin hade ca 40 % av medarbetarna sin chef på annan ort. Idag är det 44 % 
som har sin chef på annan ort (Trafikverket, 2022e). I och med detta har det länge funnits en 
rutin och vana hos många medarbetare och chefer för hur arbete på distans ska fungera.  
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Innan pandemin reste anställda i Trafikverket mycket mer eftersom det krävdes för olika möten. 
Restriktionerna som infördes under 2020 av Folkhälsomyndigheten (2020) tvingade 
Trafikverket till en drastisk förändring av karaktär och omfattning på distansarbetet. I praktiken 
innebar förändringen att många medarbetare började arbeta hemifrån och den fysiska kontakten 
med andra medarbetare, kollegor och chefer minskade eller upphörde helt.  
 
Den “nya vardagen” började gälla på Trafikverket i mars 2022, efter pandemin, och är ett brett 
projekt som bland annat innebär att alla medarbetare bör minska sitt resande och i första hand 
välja digitala möten. Målet efter pandemin är att resa hälften så mycket jämfört med tidigare 
(Trafikverket, 2022e). Trafikverket har i detta projekt arbetat fram ett så kallat 
distansarbetsavtal som innebär att det är tillåtet att arbeta hemifrån två av fem arbetsdagar i 
veckan. Det är dock verksamheten som styr huruvida det är möjligt att arbeta efter ett sådant 
avtal och det godkänns av den närmsta chefen. Den “nya vardagen” innebär en minskad fysisk 
kontakt med andra medarbetare och chefer samt ökad grad av arbete hemifrån. Detta innebär 
att medarbetare och chefer som delar samma kontor inte längre kommer träffas lika ofta som 
innan pandemin.  
  

1.3 Problembeskrivning 
Trafikverket har sedan mars 2022 arbetat enligt den “nya vardagen” som innebär att 
medarbetare och chefer i en högre grad, än innan covid-19 pandemin, arbetar hemifrån, reser 
mindre och i första hand har möten digitalt. Hur är förutsättningarna för cheferna att kunna leda 
sina medarbetare? Finns det några utmaningar med ledarskapet? Den centrala hr-avdelningen 
Utveckla kompetens och prestation vill veta hur några chefer upplever den “nya vardagen”, i 
syfte att utreda vidare hur Trafikverket kan arbeta för att underlätta för cheferna i den “nya 
vardagen”.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera chefers upplevelser av vad som krävs av dem för att kunna utöva sitt 
ledarskap idag, med hänsyn taget till en högre grad av distansarbete i den ”nya vardagen” på 
Trafikverket, utifrån ett e-ledarskapsperspektiv.  
 
Syftet avses uppnås genom att besvara följande frågeställningar:  
 

1. Vilka utmaningar finns i den “nya vardagen” enligt cheferna? 
 

2. Hur hanterar cheferna de upplevda utmaningarna i den “nya vardagen”? 
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2 Teori 
Under detta avsnitt presenteras de teorier som är till nytta för studien med avstamp i det 
aktuella området, industriell teknik och kvalitetsteknik. De teorier som presenteras används för 
att analysera det empiriska resultatet. Avsnittet ger förklaringar av teorin. Nedan beskrivs 
definitionen av ledarskap, kommunikation i ledarskap, skillnaderna mellan chef och ledare, e-
ledarskap samt offensiv kvalitetsutveckling. I denna studie används begreppen virtuell och 
digital synonymt.  
 

2.1 Ledarskap 
Det finns många olika perspektiv och åsikter om vad ledarskap är och hur det ska definieras 
(Jönsson och Strannegård, 2015, ss. 13-15; Alvesson och Sveningsson, 2019, s. 247; Andersson 
et al., 2020, s. 83; Northouse, 2021, s. 1). Någon entydig definition finns enligt Jönsson och 
Strannegård (2015, s. 13) ännu inte, men enligt Andersson et al. (2020, s. 83) omfattar de flesta 
beskrivningar fyra aspekter om ledarskap som Northouse (2021, s. 6) har tagit fram. Dessa är: 
att ledarskap är en process, att ledarskap innefattar påverkan, att ledarskap utövas i relation mot 
andra samt att ledarskap är kopplat till en gemensam måluppfyllelse (Andersson et al., 2020, s. 
83 om Northouse, 2018).  
 
I denna studie används definitionen av Northouse (2021, s. 6 fritt översatt): “Ledarskap är en 
process där en individ påverkar en grupp av individer för att tillsammans åstadkomma ett 
gemensamt mål”. Northouse (2021, s. 6) definition av ledarskap är likt många andra definitioner 
uppbyggd av relativt allmänna termer. Detta för att definitionen ska fungera för många olika 
typer av sammanhang, situationer, individer, ledarstilar och egenskaper (Alvesson och 
Sveningsson, 2019, s. 255).  
 

2.1.1   Ledarskap och kommunikation 
Ledarskap innebär att leda och att kommunicera (Heide, Johansson och Simonsson, 2021, s. 
119). Kommunikationen är en avgörande faktor för att lyckas som chef och ledare (Norrman 
Brandt, 2020, s. 127). Kortfattat går det att uttrycka att: “Ledarskap är kommunikation” 
(Bergman och Klefsjö, 2020, s. 464).  Kommunikation i ledarskapet innebär bland annat att 
dela information om organisationen, förmedla mål, ha svåra samtal eller leda möten, men även 
att kommunicera skriftligt är en del av ledarskapet (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 464).  
 
Kommunikation sker till störst del med icke verbal kommunikation såsom kommunikation med 
kroppen, ögonen, gesterna och ansiktet, orden är bara en liten del av kommunikationen 
(Norrman Brandt, 2020, ss. 127-128, 134). Detta innebär att den skriftliga kommunikationen 
vid till exempel mejl eller chatt ställer högre krav på hur budskapet formuleras än vid muntlig 
kommunikation, där mimiken och kroppsspråket kan tas i beaktning (Norrman Brandt, 2020, s. 
134).  
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Det ledarskap som utövas i nutida organisationer förutsätter en kommunikation som blir både 
viktigare och svårare (Heide, Johansson och Simonsson, 2021, s. 119). Norrman Brandt (2020, 
s. 127) menar att ledare får bättre förutsättningar om de förstår kommunikationens grunder och 
har en medvetenhet i hur man sänder och tar emot kommunikation. Kommunikation i 
ledarskapet skapar mening, förståelse och sammanhang för individen (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2021, s. 121).  
 
Inom nutida organisationer ökar mängden information som ska kommuniceras, i och med detta 
ökar mängden tvetydig och abstrakt information. Därför krävs det av ledarskapet att 
information sållas och sorteras (Heide, Johansson och Simonsson, 2021, ss. 119-127). Tydlighet 
är en grundläggande del av kommunikationen och är därmed viktigt (Norrman Brandt, 2020, s. 
127). Brist på tydlighet kan skapa utmaningar i kommunikationen som exempelvis 
missförstånd, feltolkningar eller till och med vara starten till en konflikt (Nilsson och 
Waldemarsson, 2021, s. 155).  
 
Kommunikation innebär inte enbart verbal och icke-verbal kommunikation i form av mimik 
och gester, utan för att kommunikationen ska fungera krävs även lyssnande (Nilson och 
Waldemarson, 2021, s. 105). Ett sätt att lyssna på är genom så kallat aktivt lyssnande. Aktivt 
lyssnande innebär att ha fokus på den som talar och säkerställa att budskapen har uppfattats 
korrekt. Genom att använda icke-verbal kommunikation uppvisar lyssnaren ett engagerat sätt 
att lyssna (Nilson och Waldemarson, 2021, s. 112). Talare får dels bekräftelse genom det aktiva 
lyssnandet, dels genom det som kallas för återkoppling. Återkoppling inom kommunikation ses 
som ett “kvitto” på att mottagaren har förstått talaren rätt (Nilson och Waldemarsson, 2021, s. 
87).  
 

2.2 Chef och ledare  
Definitionen av vad en chef respektive ledare är innefattar både vissa skillnader och likheter, 
det ena måste inte utesluta det andra (Jönsson och Strannegård, 2015, s. 25; Bergman och 
Klefsjö, 2020, s. 461). Båda dessa begrepp kommer att användas återkommande i denna studie 
och därför definieras skillnaderna här som en del av teoriavsnittet. Studien fokuserar på chefer 
som utövar ett ledarskap och därmed ses det som relevant att klargöra skillnaderna på chef och 
ledare.  
 
Begreppet chef används om den anställde som är formellt utsedd att ha en chefsbefattning i en 
organisation eller en verksamhet (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 461; Norrman Brandt, 2020, 
s. 28). Innebörden av chef är att ha underställda medarbetare och med främsta syfte att leda 
dessa för att uppnå verksamhetens uppsatta mål (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 462). 
Chefsbefattningar skapar en formell makt som kan innebära inflytande över exempelvis 
medarbetarnas arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetstider, löner, semester och 
kompetensutveckling med mera (Carlson och Nilsson, 2012, s. 13; Jönsson och Strannegård, 
2015, s. 25; Andersson et al., 2020, ss. 25, 71). Till skillnad från ledaren har chefen 
karakteristiska drag av att ta beslut utan att ta hänsyn till vad medarbetarna tycker eller säger. 
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Huvudmålet för chefen är att följa företagets mål och strategier (Carlson och Nilsson, 2012, ss. 
13-14; Andersson et al., 2020, s. 25).   
  
Ledarrollen och att vara ledare innebär att skapa förutsättningar för andra att lyckas (Tonnquist, 
2018, s. 286). Ledare har förmåga att uppmärksamma och se sina medarbetare, vilket är en av 
de viktigaste egenskaperna för ledare (Andersson et al., 2020, s. 27; Bergman och Klefsjö, 2020, 
s. 462). En ledare får inflytande på sin omgivning genom sitt sätt att hantera människor och 
situationer. Ledaren är just ledare för att hen på ett naturligt sätt får medarbetarnas förtroende 
(Carlson och Nilsson, 2012, ss. 13-14). Det som generellt karakteriserar en ledare är bland annat 
att energin riktas mot mål, människor och processer, kommunicerar direkt och personligt, 
engagerar sig med känslor samt agerar långsiktigt vilket (Carlson och Nilsson, 2012, s. 13; 
Bergman och Klefsjö, 2020, ss. 462-463).  
 

2.3 E-ledarskap 
Ökningen av distansarbete och användning av IKT-verktyg har gjort att det krävs en annan typ 
av ledarskap, än det som krävs vid arbete på en fysisk gemensam arbetsplats (Van Wart et al., 
2019, s. 94; Chamakiotis, Panteli och Davison, 2021, s. 1). IKT-verktyg är tekniska verktyg 
som används för att kommunicera. Exempel på IKT-verktyg är hårdvara (telefoner, datorer och 
surfplattor) och mjukvara (Zoom, Outlook och Teams) men även teknisk infrastruktur (internet) 
(Hertel, G., 2017, s. 157; Van Wart et al., 2017, ss. 528-529).  
 
Grunden till e-ledarskap är att utveckla digitala ledaregenskapskompetenser. Vilket kortfattat 
kan beskrivas som förmågan att leda digitala team men även förmågan att välja ut och använda 
IKT-verktyg (Van Wart et al., 2017, s. 534). E-ledarskap innebär att chefer, genom effektiv 
användning och variation av elektroniska och traditionella kommunikationsmetoder, leder sina 
medarbetare (Van Wart et al., 2019, s. 94). 
 
Den mest citerade beskrivningen av e-ledarskap är Avolio (2014, s. 107) som beskriver e-
ledarskap väldigt brett och inte utvecklar vilka egenskaper som efterfrågas av en e-ledare (Van 
Wart et al., 2017, s. 528). Därför har Roman et al. (2019, s. 862) föreslagit en utvecklad 
definition för e-ledarskap: 

“E-ledarskap är en uppsättning av sociala teknikmedierade påverkansprocesser som avser 
att förändra attityder, känslor, tankar, beteenden och prestationer i virtuella miljöer. Det 
utgörs av chefers förmåga att kommunicera tydligt och på ett lämpligt sätt, möjliggöra för 
relevant social interaktion, inspirera och hantera förändringar, upprätthålla och skapa 
team, vara tekniskt kunnande inom IKT-verktyg samt utveckla känslan av tillit i virtuella 
miljöer.” (Roman et al., 2019, s. 862, fritt översatt) 

 
Denna definition av e-ledarskapets innebörd bygger på sex e-kompetenser som Roman et al. 
(2019, s. 859) och Van Wart et al. (2019, ss. 92-93) beskriver. Dessa e-kompetenser bygger på 
och syftar till att motverka 15 problemområden vid ledarskap på distans som identifierats av 
Van Wart et al. (2019, s. 90). De sex e-kompetenserna är e-communication skill, e-social skill, 
e-team building skill, e-change management skill, e-technological skills och e-trustworthiness. 
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I denna studie används de engelska begreppen men problemområdena och innebörden beskrivs 
på svenska, se tabell 1.   
 
Tabell 1: Illustrerar e-kompetenser, identifierat problemområde samt förklaring av respektive kompetens.  

E-kompetens Identifierat problemområde: Förklaring av e-kompetens 

E-communications 
skills  

1) Tydlighet i kommunikation: Cheferna har en god 
kommunikationstydlighet och är välorganiserad i 
kommunikationen samt skapar tillfällen för feedback.  

 2) Låg grad av felkommunikation: Kommunikationen som sker är 
noga övervägd för att inte råka förmedla felaktigheter. 
Medarbetaren kan bli arg eller känna sig missförstådd om 
exempelvis tonfallet är felaktigt vid digital kommunikation. 

 3) Hantera kommunikationsflöde: Cheferna bör säkerställa enkel 
kommunikation och se till att den inte blir så överdriven att 
cheferna/medarbetarna inte kan utföra sitt arbete. 

E-social skill 4) Ledarstöd: Cheferna säkerställer att medarbetare i virtuella team 
får anpassad kommunikation. Det innebär att bland annat att när 
situationen kräver, mötas ansikte mot ansikte, via telefon eller ha 
virtuella konferenser. Medarbetare sinsemellan använder 
interaktionsmetoder som är inkluderande på arbetsplatsen. 

E-team building skill 5) Motivera gruppen: Chefer säkerställer att teambuilding sker i 
virtuella team, bland annat genom att se till att nya team har 
inledande introduktionsaktiviteter. Individuella medarbetare bör 
integreras aktivt i gruppen. Chefer bör ha en genuin känsla för 
gruppens syfte och uppmuntrar mot denna.  

 6) Teamansvar: Chefer har ansvar att säkerställa att alla individer i 
virtuella team tar sitt ansvar för att delta och bidra.  

 7) Team- och medlemsaccepterande: Chefer säkerställer att 
medarbetare i det virtuella teamet får lika möjligheter till 
erkännande, belöningar, utveckling och avancemang, som de 
medarbetare som ingår i fysiska grupper. 

E-change 
management skill 

8) Förändringsledning: Chefen tillhandahåller tekniker för att 
hantera förändringar genom att i förväg planera övergångar mellan 
det nya och gamla, övervakar implementeringen av förändring och 
förfinar teknikanvändningen med erfarenhet. 

E-technological skills 9) Relevanta IKT-verktyg: Chefer håller sig uppdaterad med nya 
IKT-verktyg och förbättringar av IKT-verktyg, för att säkerställa 
att de verktyg som används är optimalt effektiva utifrån kostnads-
nyttoanalys. 

 10) Blanda traditionella och virtuella metoder: Chefer ansvarar för 
användning av nya IKT-verktyg praktiseras i rimlig blandning med 
andra IKT-verktyg och traditionella kommunikationsmetoder. 
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 11) Grundläggande teknisk kunskap: Chefer förväntas ha 
tillräcklig kompetens och benägenhet att hantera olika typer av 
tekniska problem i både personlig- och företagsmiljö, antingen 
direkt eller med hjälp av teknikspecialister. De ska kunna stötta 
underordnade och andra när det finns tekniska problem eller 
problem med underpresterande tekniksäkerhet.  
 
12) Tekniksäkerhet: Chefen ska i den mån det går ge försäkran om 
säker lagring av information för privatlivet och är vaksam mot 
hackning och systemintrång 

E-trustworthiness 
skills 

13) Tillit i en virtuell miljö: Chefens uppgift är att skapa en känsla 
av tillit genom ärlighet, uppföljning, rättvisa, och allmän integritet. 

 14) Balans i arbetslivet: Cheferna bör säkerställa att virtuell teknik 
inte tillåts att tränga in överdrivet i anställdas privatliv.  

 15) Mångfaldshantering: Cheferna bör säkerställa mångfald i 
virtuella team precis som de gör i fysiska arbetsgrupper.  

Not: Beskrivet enligt Van Wart et al. (2019, ss. 92-93). 
 
Roman et al. (2019, ss. 860-861) bekräftar i sin studie att de sex e-kompetenserna är relativt 
tillförlitliga för att mäta e-ledarskap inom offentlig sektor. E-ledarskap är ett mångdimensionellt 
och heltäckande koncept som hänger ihop med alla de sex kompetenserna. Dock menar 
författarna att det inte är nödvändigt att fokusera på alla sex kompetenser samtidigt utan att i ett 
första stadie kan utveckla en av de sex e-kompetenserna. Avsaknaden av en e-kompetens 
kommer kortsiktigt inte innebära några misslyckanden i ledarskapet men det kan långsiktigt 
påverka effektiviteten i ledarskapet och därför bör alla sex e-kompetenser utvecklas under tid.  
 
Darics (2020, s. 24) poängterar att effektiv kommunikation är en viktig faktor för ledning och 
ledarskap, men särskilt i digitala sammanhang. Vidare menar Kulshreshtha och Sharma (2021, 
s. 2) att opersonlig kommunikation i digitala sammanhang kan göra att kommunikationen 
försämras eftersom det kan skapa förvirring vilket i sin tur kan leda till konflikter mellan chefer 
och medarbetare. Med opersonlig kommunikation menas att den inte är tydlig och att den inte 
är enkel i sitt budskap. Ett exempel är att chefen svarar på ett meddelande eller mejl samtidigt 
som den utför en annan arbetsuppgift som exempelvis deltar i ett digitalt möte (Kulshreshtha 
och Sharma, 2021, s. 2).  
 
En åtgärd för att minimera opersonlig kommunikation kan vara att cheferna håller kortare men 
effektivare möten men den viktigaste aspekten är att vara enkel och tydlig i sitt budskap (Van 
Wart et al., 2019, s. 92; Kulshrestha och Sharma, 2021, s. 2). Även Chamakiotis, Panteli, och 
Davison (2021, s. 8) menar att det finns flera anledningar att minska antalet och längden på 
möten vid distansarbete, istället för att försöka efterlikna det arbetssätt som tillämpades innan 
covid-19 pandemin. 
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En utmanande uppgift för chefer är att främja engagemang hos medarbetarna i digitala 
arbetsgrupper, på grund av bristen av kontinuitet. E-ledare bör identifiera sätt att främja 
medarbetarnas engagemang på en konstant basis, och inte som en engångsaktivitet. De bör 
istället sträva efter att odla en kultur av förtroende och utveckling av relationer (Chamakiotis, 
Panteli och Davison, 2021, s. 8). Detta beskriver Van Wart et al. (2019, ss. 92-93) som e-
teambuilding skill.  
 
Vid enbart arbete hemifrån blir skillnaderna mellan arbete och fritid mer suddiga. Gränserna 
mellan arbetsmiljön och den personliga miljön blir genomträngliga. Därmed har traditionella 
typer av gränser, så som rumsliga och tidsmässiga, i stort sett försvunnit. E-ledare bör se till att 
deras digitala medarbetare skapar en tydlig strategi för gränsdragning som passar dem själva 
(Chamakiotis, Panteli och Davison, 2021, s. 8). Kopplat till de sex e-ledaregenskaperna som 
enligt Van Wart et al. (2019, ss. 92-93) krävs för att lyckas med ledarskap på distans är 
gränsdragning mellan arbete och fritid starkt sammankopplat till e-communication skill som till 
viss del handlar om att begränsa tiden och omfattningen på hur man kommunicerar digitalt. 
 

2.4 Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling innebär att organisationer behöver arbeta med kvalitet som en 
integrerad del av organisationens verksamhet. Kortfattat kan det beskrivas som att: “man 
ständigt strävar efter att uppfylla, helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till bästa 
möjliga kostnadseffektivitet genom ett ständigt förbättringsarbete i vilket alla medarbetare är 
engagerade och har fokus på hur vi arbetar i organisationen och inte bara på vad vi 
producerar” (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 47). Offensiv kvalitetsutveckling är enligt 
Bergman och Klefsjö (2020, s. 47) en helhet som omfattar organisationens värderingar, 
arbetssätt och verktyg för att generera en högre kundtillfredsställelse med en mindre 
resursåtgång.  
 
Grunden i offensiv kvalitetsutveckling utgörs av sex principer som kallas för 
hörnstensmodellen (se figur 2). Hörnstensmodellen innebär att organisationer behöver: arbeta 
med processer, basera beslut på fakta, skapa möjligheter för delaktighet, sätta kunderna i 
centrum, arbeta med ständiga förbättringar och att skapa ett engagerat ledarskap (Bergman 
och Klefsjö, 2020, s. 49). Denna studie beaktar hörnstenarna sätta kunderna i centrum, basera 
beslut på fakta, arbeta ständigt med förbättringar och utveckla ett engagerat ledarskap. 
 

 
Figur 2: Hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 49). 
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Sätta kunderna i centrum innebär att de interna kundernas behov och förväntningar behöver 
tillgodoses för att de externa kundernas behov och förväntningar ska kunna uppfyllas eller till 
och med överträffas. De interna kunderna är organisationens medarbetare. De externa kunderna 
är de kunder som finns utanför organisationen, som organisationen är till för och vill skapa 
värde för (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 50).  
 
Basera beslut på fakta innebär att samla in ett beslutsunderlag för en aktuell fråga. Detta är en 
viktig del i kvalitetsutveckling eftersom ett ordentligt beslutsunderlag hjälper organisationen 
att analysera ett problem för att sedan kunna ta rätt beslut. Innan fakta samlas in måste 
organisationen ta reda på vilket som är kvalitetsproblemet och vilken fakta som behövs för att 
beskriva problemet (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 217). Enkelt kan basera beslut på fakta 
beskrivas som att data samlas in utifrån ett syfte för att sedan kunna analyseras så att beslut kan 
tas för att öka kvaliteten (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 52).  
 
Arbeta ständigt med förbättringar innebär att organisationer ständigt måste anpassa sig till de 
externa kundernas behov samt vara uppdaterad till globala konkurrenter. Slutar en organisation 
sträva efter att vara uppdaterad och utvecklas kommer konkurrenter att ta organisationens plats. 
Bergman och Klefsjö (2020, s. 55) betonar att arbetet med ständiga förbättringar avser alla 
förbättringar som kan göras inom organisationen och kan således vara både små och stora 
förändringar. Ett arbetssätt för ständiga förbättringar är den så kallade förbättringscykeln (se 
figur 3). Förbättringscykeln är en metod med fyra steg i syfte att identifiera problem och sedan 
eliminera problemen för att genom det uppnå ständig förbättring (Bergman och Klefsjö, 2020, 
s. 55). 

 
Figur 3: Förbättringscykeln (Bergman och Klefsjö, s. 55).  
 
Det första steget i förbättringscykeln är planera. Detta steg är till för att identifiera och analysera 
problemet som finns. Det är även här större problem delas upp till mindre beståndsdelar för att 
på så vis komma åt kärnan i problemet. En vanlig metod för att utföra planera-steget är att 
använda så kallad brainstorming (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 196). Brainstorming används 
för att låta idéer och förslag kring lösning av exempelvis ett problem flöda fritt utan någon 
egentlig styrning i hur informationen tas fram (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 222). Det andra 
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steget i cykeln är göra och det innebär att utföra åtgärderna som planeras. Det tredje steget, 
studera, innebär att studera vilka effekter steget göra har haft. Det fjärde steget, lär, handlar om 
att ta lärdomar av de tidigare tre stegen för att inte göra om samma misstag igen samt för att 
identifiera bra arbetssätt.  När steget lär är genomfört börjar förbättringscykeln om igen i det 
första steget, planera, men denna gång finns de lärdomar som tagit från tidigare arbete i 
beaktning (Bergman och Klefsjö, 2020, ss. 196-197). 
 
Utveckla ett engagerat ledarskap menar Bergman och Klefsjö (2020, ss. 59-60) är en 
förutsättning för att lyckas med offensivt kvalitetsarbete eftersom ledaren måste vara 
närvarande, medveten och tydlig. Ett engagerat ledarskap är ett ledarskap som skapar 
delaktighet genom att delegera och kommunicera. Ledaren behöver vara medveten om sin egen 
kommunikation (Nordberg, 2019, s. 182; Bergman och Klefsjö, 2020, s. 466).  Medarbetarnas 
delaktighet och engagemang ökar om organisationens chefer är trovärdiga, tydliga och skickliga 
i sin kommunikation samt om cheferna fungerar som föredömen. Synlighet och tydlighet är två 
viktiga begrepp före ett engagerat ledarskap i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och 
Klefsjö, 2020, ss. 59-60). 
 
Offensiv kvalitetsutveckling har som mål att generera en stark organisationskultur som grundar 
sig på de sex hörnstenarna. Dock räcker det inte med rätt kultur utan organisationen behöver  
använda sig av rätt arbetssätt och verktyg som underlättar arbetet med kvalitetsarbetet. Samtliga 
delar i offensiv kvalitetsutveckling grundas i kvalitetsteknikens grundregel som är: ”Det finns 
alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman och Klefsjö, 2020, 
s. 57).  
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3 Metod 
Detta avsnitt syftar till att förklara designen av studien, hur data har samlats in, dataanalys, 
samt förklara hur validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har tagits i beaktning samt hur 
denna studie har utförts för att följa de etiska riktlinjerna. I slutet av avsnittet presenteras 
metodanalys.  
 

3.1 Design av studien  
Denna studie är en kvalitativ studie eftersom syftet är att studera chefers upplevelser av vad 
som krävs av dem för att kunna utföra sitt ledarskap idag, med hänsyn taget till en högre grad 
av distansarbete i den ”nya vardagen” på Trafikverket. Metoden är utformad för att besvara 
studiens frågeställningar vilka utmaningar som finns i den ”nya vardagen” enligt cheferna samt 
hur hanterar cheferna de upplevda utmaningarna i den ”nya vardagen” där chefernas utsagor 
är i fokus. Studien genomfördes som en så kallad fallstudie (Patel och Davidson, 2019, s. 76) 
eftersom en mindre grupp chefer studerades på en given arbetsplats i syfte att förstå deras 
ledarskap i den “nya vardagen”.  
 
Kontakten med Trafikverket togs under våren 2022 genom en förfrågan om att skriva 
examensarbetet där. Förfrågan gick till en av cheferna för HR då den ena av oss arbetar på 
Trafikverket och denne chef är den närmsta chefen. Chefen gav vidare kontakt till studiens 
handledare och efter möten med två av handledarens kollegor, som hädanefter benämns som 
kontaktpersoner, godkändes möjligheten att skriva examensarbetet på Trafikverket. Eftersom 
handledaren arbetar på enheten utveckla kompetens och prestation blev det en naturlig 
avgränsning att utföra denna studie inom ramen för deras ansvarsområden. Detta sätt att få 
tillgång till urvalet kan i ett första steg beskrivas som ett bekvämlighetsurval som beskrivs av 
Patel och Davidson (2019, s. 141) eftersom kontakt togs med personer som fanns tillgängliga i 
omgivningen. 
 
Denna studie använder ett av de sju förbättringsverktygen, datainsamling, som metod. 
Datainsamling är ett av de viktigaste stegen för kvalitetsförbättringar och syftar till att 
bestämma vad som ska utredas och vilken typ av fakta som behövs för att besvara det (Bergman 
och Klefsjö, 2020, s. 217). Studiens syfte och frågeställningar bestämdes efter två tillfällen med 
brainstorming som är till för att låta idéer fritt få flöda (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 196). 
Brainstormingstillfällena byggde på att förslag på syfte och frågeställningar presenterades som 
Trafikverket sedan gav feedback på. Konsensus nåddes när formuleringen av syftet hade 
betydelse för Trafikverket och var möjligt att undersöka ur ett akademiskt perspektiv. 
Brainstorming användes vidare för att förstå kärnan i vilken data som krävdes för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Urvalet till studien hade två krav på respondenterna. Dessa var: 1) att inneha en chefsroll och 
2) att ha varit anställd i sin roll som chef i minst två och ett halvt år. Det första kravet valdes 
för att få medarbetare med rätt arbetsroll. Det andra kravet valdes i syfte att respondenterna 



 

14 
 

skulle ha möjlighet att hitta exempel från en längre tid tillbaka än enbart de senaste två 
månaderna. Övrig bakgrundsinformation såsom exempelvis ålder och kön var inte relevant för 
studien och utgjorde därför inte krav för studien.  
 
Vår ena kontaktperson skickade ut förfrågan om möjliga respondenter till HR-partners på 
Trafikverket. HR-partners arbetar regelbundet med alla chefer på sin enhet och har därför en 
överblick gällande vilka som uppfyllde de två kraven. Den ena kontaktpersonen bokade därefter 
in möten med de chefer som hade tid den veckan då intervjuerna skulle genomföras och 
berättade kortfattat om studien.  
 
Den andra delen av vårt urval kan ses som ett snöbollsurval enligt Patels och Davidsons (2019, 
s. 141) definition, eftersom vår kontaktperson hittade lämpliga respondenter. Av den ena 
kontaktpersonen fick ett färdigt tidsschema och kunde kontakta cheferna med vårt följebrev 
(bilaga 1) och samtyckesformulär (bilaga 2) samt skicka ut en kallelse i Outlook (IKT-verktyg 
för främst mejl och kalender). Samtliga chefer bekräftade sin närvaro och godkände sitt 
deltagande i studien via mejl vilket sedan även bekräftades innan intervjuerna startade (se 
tydliggörande i avsnitt 3.2 Datainsamlingsmetod). Således fanns det inget externt bortfall, det 
som Patel och Davidson (2019, s. 165) beskriver som att någon från urvalet inte deltar.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingsmetoden som valdes var kvalitativ intervju. Urvalet var tio chefer från 
Trafikverket, där samtliga tio chefer deltog. Data från intervjuerna kan anses vara primärdata 
då det är chefernas utsagor som är av intresse för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  
Primärdata samlas in från primärkällor och är förstahandsinformation (Patel och Davidson, 
2019, s. 89). Syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå något ur respondentens värld och 
därför lämpar sig inte enkät eller standardiserade intervjuer (Patel och Davidson, 2019, s. 105). 
 
I ett inledande skede av datainsamlingen utformades en intervjuguide (bilaga 3) utifrån Patel 
och Davidsons (2019, ss. 99, 101). Med inspiration från Patel och Davidson (2019, s. 101) 
skrevs de förberedda frågorna så att de inte innehöll negationer och att de inte var ledande. 
Frågorna var korta och innehöll inga komplicerade ord, värdeladdade ord eller fackuttryck. 
Detta togs även i beaktning när följdfrågor under intervjuerna ställdes.  
 
Intervjufrågorna var skrivna i en ordning utifrån bestämda teman som var 
bakgrundsinformation, din arbetsgrupp, ditt ledarskap och den “nya vardagen”. Frågorna 
började med neutrala frågor och bakgrundsvariabler för att sedan trattas ned till den “nya 
vardagen”, vilket enligt Patel och Davidson (2019, s. 100) är en vanlig intervjumetod. 
Intervjuguiden med förutbestämda områden och tillhörande frågor utgjorde enbart en grund för 
intervjuerna. Således var det möjligt att ändra på ordningen på hur frågorna ställdes och att 
ställa följdfrågor. Därmed var det en låg grad av standardisering och låg grad av strukturering, 
jämför med Patel och Davidson (2019, s. 99).  
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Samtliga intervjuer hölls via Skype för företag (digitalt kommunikationsverktyg). Under alla 
intervjuer närvarande båda studenterna men den som var ansvarig intervjuare alternerades 
mellan varje intervju, vilket på förhand var bestämt till varannan intervju. Den avsatta tiden för 
varje enskild intervju var en timme inklusive tid för uppstart och avslut. Intervjuerna tog 
ungefär mellan 45 och 60 minuter.  
 
Varje intervju inleddes med kort bakgrundsinformation, upprepning från följebrevet (bilaga 1) 
och samtyckesforumläret (bilaga 2) med fokus på hur data hanteras och för att återigen fråga 
om samtycke för att spela in intervjun. Inför varje intervju uppmanades respondenten att 
använda sin kamera men att det var valfritt. Åtta av tio hade kameran på under intervjun. Vid 
de två intervjuer som genomfördes utan kamera från respondenten, berodde detta på yttre 
faktorer såsom att respondenten under intervjun förflyttade sig mellan olika kontor och därför 
använde Skype genom mobilen.  
 
Alla bestämda frågor (bilaga 3) ställdes till alla respondenter, men antal och innehåll på 
följdfrågor varierade. Efter våra förberedda frågor fanns tid för respondenten att lägga till något 
ytterligare eller vidareutveckla det som redan nämnts. Vid den första intervjun hade 
inspelningen redan stängts av men vid de resterande nio spelades även de avslutande orden in. 
Vid den första intervjun fördes istället anteckningar av vad respondent sa och detta utgör en del 
av intervjuns transkribering.  
 
Vid samtliga intervjuer fanns en möjlighet att via digital chattfunktion hjälpa till med 
följdfrågor utan att behöva bryta in i samtalet. Detta gjorde att flödet i intervjun inte stördes av 
att den tredje personen avbröt samtalet. Att använda chattfunktionen underlättade för 
intervjuaren, eftersom denne fick hjälp att ställa relevanta följdfrågor. Det intervjuaren gjorde 
för att underlätta och planera för följdfrågor, var att anteckna analogt. Detta gjorde att intervjun 
följde en röd tråd och det som respondenten svarade kunde återkomma och kännas igen för att 
få djupare förståelse.   
  

3.3 Dataanalys 
Det insamlade intervjumaterialet analyserades med hjälp av transkribering och kodning. Genom 
att använda kodning, att kategorisera materialet enligt bestämda områden (Patel och Davidson, 
2019, s. 36), var det enkelt att få en överblick över vilken respondent som hade sagt vad. De 
koder som användes till transkriberingen var utmaningar med ledarskapet på distans, 
utmaningar med den “nya vardagen” och exempel på hur cheferna hanterar utmaningar. 
Innehåll som stämde överens med en kod markerades i transkriberingen genom ett färgsystem 
där varje kod hade en egen färg.  
 
Transkriberingen av inspelningarna delades upp mellan oss på samma sätt som intervjuerna. 
Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet med endast hänsyn till de talade orden. 
Transkriberingen genomfördes för att få en helhetsbild av respondenternas utsagor och enkelt 
kunna läsa igenom materialet vid flera tillfällen. Transkriberingen säkerställde en djupare 
förståelse för det insamlade materialet.  
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Denna studie är en fallstudie av en grupp med tio chefer vid en specifik organisation, 
Trafikverket. Datainsamlingsmetoden var kvalitativ intervju med en förberedd intervjuguide 
(bilaga 3). De delvis förberedda frågorna utgör det Patel och Davidson (2019, s. 98) menar är 
låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Således är denna studies 
generaliserbarhet relativt låg eftersom denna studie endast indikerar vad de tio cheferna anser 
om sitt eget ledarskap. Däremot kan gemensamma drag i intervjuerna signalera på möjliga 
generella utmaningar med den “nya vardagen”, men detta behöver Trafikverket utreda vidare. 
 
Denna studie kan ligga till grund för liknande studier på Trafikverket. En aspekt som gör det 
svårt att replikera denna studie är att den bygger på intervjuer som är subjektiva och beroende 
av forskarna, vilket gör att följdfrågor som ställs kommer variera utifrån respondenternas svar 
och forskarens intressen och erfarenheter.  
 
Validiteten (Patel och Davidson, 2019, s. 129) har tagits i beaktning genom att kvalitativ 
intervju användes för att undersöka urvalets upplevelse av sitt ledarskap. Det är en fördelaktig 
metod för att få respondenternas upplevelse eller uppfattning samt insikter om beteenden, 
drivkrafter och prioriteringar vilket är svårare att få fram genom kvantitativa undersökningar. 
Endast kvalitativ metod har använts för att besvara frågeställningarna och syftet.  
 
Frågorna och följdfrågorna har skapats med utgångspunkt i studiens frågeställningar och syfte. 
Ett utkast på intervjuguiden skickades ut till ämnesgranskare och sedan till kontaktpersonerna 
och handledare på Trafikverket för att få input. Vissa justeringar gjordes utifrån önskemål 
såsom att till exempel inte fråga om chefernas “medarbetare” utan “direktrapporterade”. En 
fråga ströks, då den ansågs som överflödig och icke relevant utifrån Trafikverkets perspektiv 
och mot studiens syfte och frågeställningar. En annan fråga tilläts vara kvar fastän Trafikverket 
ansåg att den inte skulle ställa den. Frågan berörde hur Trafikverket har anpassat sig till den 
“nya vardagen” och frågan förblev en del av intervjuguiden eftersom den ansågs besvara en del 
av studiens syfte och frågeställningar 
 
Reliabiliteten (Patel och Davidson, 2019, s. 129) har tagit i beaktning genom att det fanns 
ungefär 20 förberedda frågor och samtliga av dessa ställdes till hela urvalet. Dock varierade 
antalet följdfrågor och kvaliteten på följdfrågorna till respondenterna. Intervjumaterialet 
transkriberades och kodades utan att utelämna stycken. Samtliga intervjuer transkriberades i sin 
helhet. Däremot har transkriberingen skrivits om i resultatet för att öka läsbarheten. Dessutom 
har dubbletter av ord tagits bort om exempelvis en respondent har sagt “att jag, att jag gör så 
här”. 
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3.5 Etiska ställningstaganden 
Det finns fyra forskaretiska principer enligt Vetenskapsrådet (2021). Dessa är tillförlitlighet, 
ärlighet, respekt och ansvar. De etiska aspekterna har tagits i beaktning genom ett aktivt 
ställningstagande för var och en av principerna. De tidigare fyra huvudkraven med 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel och 
Davidson, 2019, s. 84) används inte idag av Vetenskapsrådet (n.d) då denna information inte 
återfinns på deras hemsida. Därför används det i denna studie de fyra forskaretiska principerna 
vilket är likvärdigt med de äldre fyra huvudkraven för forskning.  
 
Tillförlitligheten i studien har tagits i beaktning genom att i ett första stadie bestämma studiens 
syfte och frågeställningar för att sedan välja den datainsamlingsmetod som fann sig mest 
lämplig för att besvara syftet. I detta fall har intervjuer använts för att undersöka upplevelser 
hos chefer. Data transkriberades i sin helhet och analys genomfördes efter förbestämda koder.  
 
Ärligheten har i denna studie beaktats genom att skicka ut följebrev (bilaga 1) där information 
om studiens syfte, användningsområde och bakgrundsinformation fanns. Det tillhörande 
samtyckesforumläret (bilaga 2) beskrev mer djupgående om hur data samlas in och hur den 
kommer användas efter studiens godkännande. Dessutom informerades det om att studien 
kommer vara till grund för opponering samt att den efter godkännande kommer publiceras i 
databasen DiVA. Samtliga deltagare bekräftade sitt deltagande genom att godkänna kallelsen 
till intervjun. Respondenterna informerades muntligt om följebrevet och samtyckesforumläret 
i uppstarten till intervjun där de återigen godkännande sitt deltagande i studien och samtyckte 
till inspelning. Samtliga respondenter kommer efter studiens godkännande få möjlighet att ta 
del av studien. 
 
Forskningsdeltagarnas uppgifter hanterades konfidentiellt. Data har inte samlats in anonymt 
eftersom respondenterna var kända (Patel och Davidson, 2019, s. 84). I följebrevet och 
samtyckesforumläret samt i början av intervjun informerades respondenterna om hur datan har 
samlats in och kommer hanteras. Respektive respondent benämns som exempelvis IP 1 
(intervjuperson 1) i kommande kapitel. Siffran har tilldelats respondenterna utan en inbördes 
ordning i syfte att ha respondenterna konfidentiella.  
 
Ansvar togs genom att tillgodose de krav och önskemål som kommer från Uppsala universitet 
och Trafikverket. Forskningens kvalitet avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av 
resurser. Det insamlade materialet hanterades på ett ansvarsfullt sätt och enligt 
överenskommelse med respondenterna raderas intervjumaterialet i samband med godkännande 
av uppsatsen. 
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3.6 Metoddiskussion 
Med tanke på all den hjälp kontaktpersonerna har tillfört i form av att boka in tider med 
respondenter och säkerställa att de är tillgängliga, har datainsamlingen genomförts utan några 
störningsmoment eller externt bortfall. En risk med att kontaktpersonen var med och valde ut 
respondenter är att studiens resultat kan bli missvisande om det medvetet har valts ut specifika 
individer som är goda representanter för organisationen. Detta hanterades genom att försöka 
ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för chefernas upplevelse.  
 
Samtliga intervjuer utfördes digitalt via Skype och det var åtta av tio respondenter som hade 
kameran på. I de två intervjuer där kameran inte var på blev det ett sämre flöde eftersom det 
var svårt att höra om tystnaden berodde på att personen tänkte eller talat färdigt. Vid dessa 
intervjuer upplevdes det som respondenten ibland blev avbruten med en följdfråga eftersom det 
inte gick att se när respondenten tänkte fortsätta prata eller utveckla något. Detta motverkades 
genom att medvetet ge extra tid till respondenten att tänka, men vid de två intervjuerna där 
respondenten inte hade kameran igång upplevdes det svårare med kommunikationsflödet. Det 
upplevdes svårt att ställa följdfrågor eftersom vi är oerfarna intervjuare, men för att minimera 
svårigheten användes en digital chatt för att hjälpa varandra komma på relevanta följdfrågor.  
 
Utöver detta fungerade de tekniska hjälpmedel som önskat. En positiv sak med digitala 
intervjuer, bortsett från den första intervjun, var att de avslutande orden spelades in. Vid flera 
tillfällen ville respondenterna lägga till eller utveckla något de redan sagt. Genom att ha avsatt 
en timme fanns det god tid att prata innan och efter intervjun utan att någon behövde stressa 
vidare till nästa möte. 
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4 Resultat 
I resultatavsnittet redovisas den data som samlats in under de kvalitativa intervjuerna. Det 
transkriberade materialet har kodats efter olika kategorier. Det redovisas enlig 
frågeställningarna: utmaningar i den “nya vardagen” enligt cheferna samt hur cheferna 
hanterar de upplevda utmaningarna i den “nya vardagen”. Intervjuperson förkortas 
hädanefter IP och respektive respondent benämns IP 1 till och med IP 10. Siffran har tilldelats 
respondenterna utan en inbördes ordning. 
 

4.1 Vilka utmaningar finns i den “nya vardagen” enligt cheferna?  
I detta avsnitt presenteras de utmaningar som cheferna upplever finns i den “nya vardagen”.  
 
Informella möten och den spontana kontakten är enligt flera av cheferna mycket svårare att 
skapa i den “nya vardagen”. IP 9 menar att:  

 
“Ibland kan man tycka att vi har blivit väldigt mer effektiva i vår vardag för att 
mötena blir mer konkreta. Man har inte det här inledande och avslutande samtalet, 
man lägger inte tiden på det. I stunden känns det väldigt effektivt men sen, å andra 
sidan, det gäller att hitta de här mjuka dialogerna i ett annat forum när man 
checkar in och kollar av läget, vad man gjorde i helgen och så vidare. Den 
dimensionen tappar man i digitala möten ganska snabbt tycker jag. “- IP 9. 
 

Även IP 4 tycker att det svåra med distansarbetet är att “få till det där snacket. Det är inte så 
mycket försnack och eftersnack liksom, som när man går in och ut ur ett mötesrum som i ett 
digitalt möte “. IP 9 menar att man kan komma långt i det digitala men vid relationsbyggande 
är det lättare fysiskt. Det är inte bara kontakten med de egna medarbetarna som är svår att 
säkerställa utan även kontakten till andra medarbetare än de direktrapporterade menar IP 1. IP 
10 säger:  

 
“Jag tror att det är en större utmaning nu, för medarbetare inom avdelningen att 
kanske ta kontakt med mig om någonting som de inte tycker fungerar, om det 
behöver lyftas. Det är inte lika många som ringer. Men tidigare mötte jag ju dom 
flesta på kontoret, och nu gör inte jag det längre för att vi har ju så olika tider och 
framförallt de grupperna som jobbar mycket utanför kontoret. De ser jag nästan 
aldrig, för de är väldigt sällan inne på kontoret. “- IP 10. 

 
Majoriteten av cheferna upplever att vid den ökade mängden distansarbetet försvinner tillfällen 
för att möta medarbetare, exempelvis innan och efter möten eller i korridorerna. Även 
överhörning i kontorslandskap, att höra andra kollegor prata om någonting som är relevant för 
en själv, menar IP 3 är svårt att få till på distans. IP 7 instämmer och säger att “Det finns liksom 
ingen möjlighet att gå igenom kontoret och fånga upp saker och ting utan man måste jobba mer 
proaktivt och mer tydligt för att det ska fungera på ett bra sätt.”. Detta gör det även svårt att se 
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hur medarbetarna mår och för att kunna göra det behöver tillfällen bokas in. IP 10 och IP 3 
anser att det är en utmaning att “se hur någon mår och visa medkänsla, förståelse och följa upp 
vid distansarbete”. IP 1 tycker det är svårt att avgöra arbetsbelastningen vid den ökade mängden 
distansarbete. IP 4 beskriver det så här: 
 

“Upplever en större personlig stress och press att hinna med. Och alltså, utifrån 
ett sådant perspektiv, att sådant man löste när man sprang på varandra i korridoren 
tidigare är sådant man behöver hitta tid för, antingen via telefon eller en annan typ 
av mötesform. Då kan jag göra den typen av avstämning eller kontroll med 
medarbetare att de mår bra och funkar bra. Det blir inga tillfällen som ligger så, 
att det kunde man pejla på två minuter innan, när man bara möttes i korridoren, 
den tiden eller de mötena blir ju inte av om man inte har bokat det.” - IP 4. 
 

Flera av cheferna instämmer i att det är en utmaning att bedöma hur stor arbetsbelastning 
medarbetarna har vid distansarbete. Dels eftersom de upplever att “det har varit ganska svårt 
att få till de där avstämningarna när det har varit så mycket inbokade möten” (IP 5), dels att 
“det har varit svårt att fånga upp tidiga signaler, som man kanske hade sett om vi hade träffats 
fysiskt på plats” (IP 5). IP 1 menar att “medarbetarna vittnar om det här att vi har fått en kultur 
av att man är bokad väldigt mycket. Så att man känner att man aldrig har tid för eget arbete”. 
IP 10 menar att det är möteskulturen på Trafikverket som gör det svårt att bland annat hitta tid 
till att stämma av med medarbetarna.  
 
Utöver mående menar IP 5 att det även är svårt att kontrollera den fysiska arbetsmiljön vid 
distansarbete. IP 5 menar att “Det kan vara att man inte har samma digitala hjälpmedel i 
hemmakontoret. Eller en lika bra kontorsstol med mera.”. IP 8 håller med IP 5 och menar att 
det formella ansvaret finns hos chefen men att det är svårt att kontrollera “hur någon sitter 
hemma eller vilka tider de arbetar” eftersom chefen inte är hemma hos medarbetaren. 
 
IP 4 menar att det finns utmaningar med att ha svåra samtal digitalt eftersom det är svårt att “Se 
små personförändringar som man kan se när man sitter i samma rum som någon “. Även 
motståndet från medarbetarna att använda kamerafunktionen vid de digitala mötena upplevs av 
flera chefer som en utmaning vid distansarbete. IP 1 menar “att ha kamera på underlättar ju. 
Men det är ett väldigt stort motstånd kring det märker jag.” IP 2 fortsätter: 
 

“Det påverkar inte så mycket om man har kameran på, inte om man känner folk. 
Det är skillnad, det beror på vilka typer av samtal man har. Är det ett jobbigt 
samtal, då är det viktigt. Det är mer i större möten tycker jag, vid individuella 
samtal är man väldigt närvarande ändå, det är viktigare med kamera på i större 
sammanhang” - IP 2. 

 
Åtta av cheferna menar att Skype är begränsat, medan resterande inte tycker det är “jättestor 
skillnad mellan Teams, Zoom och Skype”. Det cheferna saknar är framförallt funktionen att se 
fler än fem ansikten samtidigt, att enkelt administrera gruppindelning samt få till en kreativ 
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arbetsmiljö med exempelvis användandet av whiteboard. IP 5 och IP 3 menar att de digitala 
hjälpmedlen hindrar möteseffektiviteten och kreativiteten på distans. IP 4 säger:  
 

“Men det är de här små hjälpmedel som underlättar väldigt mycket. Ta och jämför 
Skype med Zoom – det är världsomskilda varianter för att ha workshopsrelaterade 
möten. Alltså, Skype kräver en helt annan typ av administrering för att få samma 
flöde i ett mötesgenomförande kontra om du kör Zoom. Med att bygga grupper, att 
bygga gemensamma tavlor att skissa på. Skype är ju trubbigt på det. Det fungerar, 
ja, men det är trubbigt och kräver mycket tid att få till. Det hade underlättat mycket. 
“- IP 4. 

 
Cheferna uttrycker en utmaning med att prioritera mellan olika mötesformer och att få de olika 
typerna av möten att fungera. De olika mötesformerna är digitala möten, fysiska möten och en 
kombination av dessa som cheferna kallar hybridmöten. IP 4 har en överensstämmande bild till 
IP 10: 
  

“Det är en utmaning för oss att verkligen bedöma när ett möte behöver vara fysiskt 
och när det behöver vara digitalt. Där finns ju utmaningen att ett digitalt möte med 
personer som sitter över hela landet, det kan man ofta tränga in väldigt lätt. Ett 
fysiskt möte, som vi behöver ibland för det kanske uppstår konflikt eller vi är lite 
oense eller vi känner inte varandra, ja, det tar sådan tid att få till.” - IP 10. 

 
Hybridmöten är den mötesform i den “nya vardagen” som upplevs som mest utmanande. Dels 
är det de tekniska hjälpmedel som är utmanande, dels är det utmanande att säkerställa 
delaktigheten hos medarbetarna som deltar på distans. IP 9 uttrycker att “Hybridmöten är 
fortfarande en jäkligt stor utmaning.” och IP 6 uttrycker till och med att “Hybridmöten är skit 
än så länge, de är jättesvåra att genomföra bra.” Utmaningar med de tekniska hjälpmedlen 
som finns i mötesrummen på arbetsplatsen menar IP 1 att det är “lite tungarbetat ibland.”. IP 
6 förklarar vad i hybridmöten som är tungarbetat:  

 
“I viss mån inte tillräckligt bra teknik, men det beror på vilket rum man är i. I vissa 
konferensrum finns det dubbla mickar, det finns bra kamera och sådana saker, och 
i vissa är det för dåligt, ungefär som en liten puck på bordet bara. Ljudet blir för 
dåligt.” - IP 6. 

 
IP 7 förklarar vidare att det är skillnad beroende på i vilken lokal hybridmötena genomförs i 
och att vissa rum är bättre rustade än andra. IP 2 förklarar vidare att: 
 

“Hybrid mötena fungerar nog bättre, beroende på var man sitter. Vi har ett kontor 
där vi har väldigt bra utrustning. Så utrustningen är sjukt viktigt. Det trodde jag 
kanske inte heller. Bra kameror, bra ljud, man hör bra. Det är bättre att ha 
hybridmöten när fyra sitter i Skype och fyra i rummet exempelvis. Det värsta är när 
man har en på distans och alla andra fysiskt. Sådana möten är inte roliga att leda, 
inte för de som är med heller.” - IP 2. 



 

22 
 

 
Det svåra med delaktighet på distans är att grupperna ibland är för stora och om medarbetarna 
inte känner varandra sedan tidigare kan det enligt IP 10 bli extra utmanande att skapa 
delaktighet. IP 1 menar vidare att delaktigheten försvåras om vissa sitter tillsammans och 
exempelvis viskar till varandra så resterande inte hör eller om kamera inte använts. IP 10 
nämner att den tvärfunktionella kontakten med andra chefer blir svårare eller helt försvinner 
när mer arbete sker på distans. 
 
Upprepade gånger nämner cheferna att det finns en svårighet i att motivera medarbetare att 
återvända till kontoret. IP 5 menar “Jag ser väl en utmaning med det här, det är ju att det är en 
liten tröskel för vissa att komma tillbaka till kontoret”. Även IP 7 tycker att det är en utmaning. 
IP 10 fortsätter: 
 

“Och det märker jag hos mina medarbetare som sitter själva på olika orter är att 
det finns ett motstånd hos många. För många kanske bor en mil eller ibland två 
från jobbet. Förut var det ju inget konstigt, man åkte ju in. Men nu har man ju haft 
två år av att sitta hemma, och då kommer ju de oftast tillbaka till oss som är chefer 
och säger varför ska jag åka in till kontoret? Det finns ingen där för mig och ta en 
fika med eller käka lunch med. “- IP 10. 

 
IP 1 och IP 2 uttrycker att problematiken kring medarbetare som inte kommer in, och 
ifrågasätter varför de ska komma tillbaka. IP 2 har svårt att hitta sin motivation till att säga till 
medarbetare att de trots allt ska åka in till kontoret. IP 1 tänker ur perspektivet att “vi ska minska 
vårt resande och vara hållbara”. IP 2 säger: 
 

“En utmaning är också att folk inte vill komma in och jag har inte lust att tvinga 
någon, för jag tror inte på det arbetssättet. Men något jag funderar på är hur 
Trafikverket förväntar sig att jag ska ha koll? /…/ Största utmaningen är väl kanske 
att man inte råkar vara på plats samtidigt och det kan gå väldigt lång tid innan man 
träffar vissa personer, för man inte är där samtidigt. Och det kan bli lite tråkigt. 
Om man kommer in till jobbet och tänker att: nu ska jag få träffa mina kollegor, 
gud vad kul! Så är det ingen här, då kanske man känner – vad gör jag här?” -  IP 
2. 

 
IP 9 menar att “Man är i högsta grad bidragande till sina kollegors arbetsmiljö också.”. Några 
chefer ser utmaningar med att medarbetare inte återvänder till kontoret i den grad som förväntas. 
Det finns funderingar på hur det påverkar nyanställda i Trafikverket. IP 10 uttrycker “Jag tror 
inte att vi längre är speciellt bra, lika bra, på att välkomna nya och få till de här med 
introduktion. Man kan nog känna sig rätt ensam på Trafikverket idag skulle jag tro.”.  
 
IP 1 ser en problematik i hur kontoren inte är utformade efter de nya behoven som har uppstått, 
stora mötesrum finns sällan tillgängliga på kontoret. IP 1 upplever att det oftast är andra 
möteslokaler som behöver bokas och då sparar inte Trafikverket pengar ändå. IP 1 säger: 
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“När man åker in till kontoret gör man ju det för att träffa sina kollegor och ofta 
hela gruppen. Då behövs stora mötesrum och sådana har vi väldigt få av. Man 
kanske inte kan träffas fysiskt för att det inte finns någon lokal som är tillräckligt 
stor. Där behöver man nog tänka till. Hur ska våra lokaler se ut egentligen?” - IP 
1. 
 

En annan utmaning som finns i den “nya vardagen”, som fanns redan innan pandemin enligt 
flera chefer, är jämlikheten mellan de som är placerad på samma ort som chefen och de som 
inte är det (IP 6 och IP 10). IP 2 menar: 
 

“Jag tyckte att det var enklare nästan, när det var på distans för då hade jag alla 
på samma ställe. Så alla var på distans. Så det var inte den här skillnaden. Jag kan 
tycka nästan att det är jobbigare nu när jag har de flesta på samma plats och några 
på andra orter. Det kan kännas orättvist ibland. Det kan kännas som det här extra, 
att bjuda på fika eller äta lunch tillsammans, det är svårare med de som inte sitter 
på samma ort som jag.” - IP 2. 

 

4.2 Hur hanterar cheferna de upplevda utmaningarna i den “nya 
vardagen”? 

Detta avsnitt presenterar de lösningar cheferna har för att hantera utmaningarna i den “nya 
vardagen”. 
 
En utmaning var tid för vardagliga samtal med medarbetare. IP 4 har “reserverat tid för att, och 
i min kalender skapat mig tid, att kunna ta de samtalen med individer spontant”. Flera chefer 
menar att det även krävs “mycket tätare återkommande avstämningsmöten för att bygga en helt 
annan systematik vid distans.” (IP 4). IP 5 håller med angående det och att det “är viktigt att 
prioritera hårt i kalendern”.   
 
IP 3 menar att det är viktigt att ha en tydlig struktur och “viktigt att ha en stående tid eftersom 
alla är så olika och tar olika mycket kontakt, det är viktigt att inte låta den individuella 
kontakten vara på förekommen anledning utan att man har en stående tid ”. IP 1 instämmer 
och menar “Om jag upplever att det var länge sedan jag hörde av någon särskild medarbetare 
så får man aktivt ringa den personen och stämma av lite hur läget är.”.  
 
IP 3 tycker att en lösning för att få till de digitala mötena är att våga öppna upp sig själv men 
även att det krävs mer av innehållet än formen vid digitala möten. IP 8 använder sig av 
checklistor för att påminnas om att ställa frågor om medarbetarens situation och ger feedback i 
den löpande dialogen. IP 9 förklarar det som att:  
 

“Jag stämmer av med medarbetarna antingen via telefontiden som är uppbokad 
eller så är det att jag sätter upp mål för mig själv att jag ska möta dem varannan 
eller var tredje vecka beroende på vad vi är för skeende. Sen tar jag initiativet till 
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att – nu har jag inte pratat med den och den på ett tag, nu är det läge att höra av 
sig.” - IP 9.  
 

En utmaning som beskrevs var möjligheten till överhörning, att höra andra kollegor prata om 
någonting som är relevant för sitt eget arbete. IP 4 hanterade utmaningen genom att bland annat 
skapa gruppchattar där medarbetare kunde ställa frågor och få stöd av de som för tillfället var 
tillgängliga (gröna i Skype). IP 4 beskriver närmare om förhållningsregler för kommunikation: 

 
“Där satte vi tydliga ordningsregler kring när, var, hur fick man kontakta varandra. 
Det vill säga, var det okej att hugga någon när man var röd (förtydligande: inte 
tillgänglig i Skype)? Fick man ringa? Fick man skriva? Fick man fånga den som 
var grön? När förväntar man sig att behöva lägga det åt sidan som man höll på 
med och ta 20 minuter, och vad skulle man då säga om man inte hade tid utan att 
skapa någon osämja? Det klargjorde lite sådana grejer. “- IP 4. 

 
IP 5 menar att det är viktigt att få till den individuella kontakten och brukar ringa upp istället 
för att bara svara på ett mejl. IP 6 utvecklar tanken om förhållningsregler och att det ibland var 
svårt att få medarbetare att höra av sig ändå:  
 

“Under pandemin och efter så kan man väl behöva vara tydlig med medarbetarna 
att: Vill ni någonting, så kontakta mig! Leta inte efter en lucka i min kalender. För 
att letar ni efter en lucka i kalendern så kommer ni bara tycka att: Ja men, det finns 
ingen lucka. Skicka en chatt eller ring mig, även om det står upptagen eller 
konferens, chatta ändå och säg: Jag skulle behöva prata. I 100 % av fallen så har 
vi antingen hittat en tid samma dag eller dagen efter.” - IP 6. 

 
IP 4 menar att det är viktigt att få med sig medarbetarna och utförde en analys av medarbetarnas 
drömarbetsplats där de sedan jämförde mot den nuvarande situationen. Utifrån denna analys 
kunde sedan chefen utveckla arbetssättet och få medarbetarna mer delaktiga. 
 
Cheferna har liknande lösningar på vilka möten som ska ske i vilket mötesformat. De flesta 
anser att när teambuilding, svåra samtal, introduktioner och kreativitet behövs, ska mötet ske 
fysiskt. IP 7 menar att “den kreativa miljön där man pratar i mun och skapar tillsammans 
samtidigt är väldigt svårt att få till på Skype.” När information, rapportering och möten av 
vardaglig karaktär ska utföras fungerar digitala möten bra. IP 8 beskriver sitt synsätt på digitala 
och fysiska möten:  
 

“När jag vill jobba med gruppen och bygga relationer och jobba med ledarskap 
och teambuilding - då har jag fysiskt möte. Det räcker en gång i månaden eller 
varannan månad. När jag vill jobba med verksamheten och följa upp eller 
informera, då kör vi digitalt. Det fungerar. Så det handlar om att vara medveten 
om, när använder jag vad på bästa sätt? Till exempel när jag är på kontoret, jag 
föredrar att vara på kontoret när jag har möten. Då har jag tid att stanna till och 
prata med någon och sitta och ta en fika och prata med medarbetare hur de har det 
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ute i verksamheten. Ska jag sitta i möte här hela dagen och sen åka hem och ingen 
har sett mig, då kan jag sitta var som helst. Vara medveten och välja.” - IP 8. 
 

Flera av cheferna anser inte att hybridmöten är att föredra vid något tillfälle. IP 6 menar att det 
krävs väldigt mycket mer planering för att lyckas med hybrid. Det krävs, enligt cheferna, även 
ett annat typ av ledarskap för att få till en dialog i hybridmötet mellan de som sitter med digitalt 
och de som är i det fysiska rummet. IP 7 menar att: 
 

“Man får var tydlig med vad man ska prata om och se till att man inte sitter och 
småpratar eller att det blir ett garv i rummet där de som är på distans inte ser vad 
som händer. Man måste vara lite extra strukturerad i dialogen för att de som sitter 
på distans ska hänga med.” - IP 7. 

 
IP 9 menar att en utmaning har varit att skapa dialog i de digitala mötena och att det har behövts 
skapas förutsättningar för att lyckas med det, framförallt i stora möten. Det handlar om att 
“bryta ut i mindre grupper och arbetsgrupper” (IP 9). IP 7 har hanterat det genom att införa en 
mötesledare vid digitala möten: 
 

“Vi jobbar ganska mycket så att mötesledaren modererar mer, att den styr mötet 
betydligt tydligare när man jobbar via Skype än vid ett fysiskt möte. Och att man 
utser någon som är mötesledare, som hälsar alla välkomna, fördelar ordet. Och 
jobbar på det sättet med både att alla ska känna sig med och att man inte ska kunna 
bara släppa och göra något annat liksom bara markera närvaro. /…/ Mycket 
handlar också om tonfallet, vara inbjudande istället för att peka ut någon och 
fråga: Vad tycker du då? Det måste vara en mjuk övergång så att alla känner sig 
trygga med att prata.”- IP 7. 

 
IP 3 har valt att rikta ordet i möten för att få vissa medarbetare att våga ta för sig mer:  
 

“Om jag märker att det är samma person som hamnar i den tysta rollen under en 
längre tid så börjar jag med att prata med den personen individuellt om att jag 
skulle vilja att hen tog för sig lite mer i mötena. Då berättar för den personen varför 
jag vill att den kliver fram lite antagligen är det för att jag tycker att den har väldigt 
mycket klokt att säga. Jag försöker jobba med att rikta ordet i mötena. Det kan ju 
vara ganska vanskligt att ge ordet till någon som verkligen får ont i magen av det 
eller att ge ordet till någon som får lite ont i magen av det, men samtidigt växer av 
det och där får man ju göra en noga avvägning beroende på vilken typ av möte det 
är och situationen och vilka människor som är med. I min arbetsgrupp upplever jag 
ändå att alla är ganska trygga och därför känner jag att jag kan ge ut ordet lite hur 
som helst. Jag brukar vara noga med att hålla koll under mötena, vilka som har 
sagt någonting och vilka som har varit tysta. ” - IP 3. 

 



 

26 
 

IP 8 menar att ledarskap handlar om kommunikation och genom att vara tydlig i sin 
kommunikation får medarbetarna naturligt förväntningar på hur de bör agera i exempelvis 
digitala möten. IP 8 säger:  
 

“Genom att leva som jag lär och mena det jag säger. Också genom att vara lyhörd. 
Jag pratar om ledarskap, det handlar om kommunikation. Kommunikation handlar 
om en sak – att lyssna. Att verkligen lyssna utan fördöma eller lägga in sina egna 
tolkningar. Att ha ett samtal utifrån det, det bygger grunden till ledarskap och att 
man som medarbetare känner sig hörd och sedd. Det brukar vara ömsesidigt.” - IP 
8. 

 
IP 2 och IP 9 börjar sina möten med en första avstämning där alla medarbetare åtminstone får 
höras en gång och berätta hur läget är just nu. Detta menar de ökar delaktigheten. IP 10 uttrycker 
att de digitala verktygen kan vara till bra hjälp:   
 

“Vi har jobbat mycket med att ta hjälp av de digitala hjälpmedlen.  Att ha lite 
röstningar, att verkligen gå laget runt. Att när vi har en mer allmän information, 
dela upp den i mindre grupper så att personer vågar göra sin röst hörd. “- IP 10. 
 

IP 4 och IP 2 arbetar efter så kallade spelregler eller ordningsregler, som talar om hur ett möte 
bokas in och genomförs. Det handlar om kameran ska vara på eller inte under mötet och om 
vad man får göra under ett möte (exempelvis mejla samtidigt), men även hur möten får bokas 
in (exempelvis fem över till fem i för den naturliga pausen mellan möten). Även IP 7 har arbetat 
med att upprätta spelregler, som att införa en dag i veckan då alla medarbetare har möjlighet att 
vara med på distans: 
 

“På fredagar ska man kunna utgå ifrån att alla deltar på distans. Vi bokar inga 
fysiska möten på fredagar utan då har vi sådana gemensamma möten med program 
med information där alla kan vara med och lyssna. Vi förutsätter att fredagar är 
digitala.” - IP 7. 

 
Ett problem som flera cheferna lyfte var hur deras medarbetare och medarbetare generellt på 
Trafikverket har kommit tillbaka till kontoret. Många chefer såg det som en utmaning att 
motivera sina medarbetare att komma tillbaka eftersom det inte var så många andra på kontoren. 
IP 8 och IP 1 tycker att det handlar om kommunikation och att kommunicera öppet om vad 
förväntningarna är på medarbetarna. IP 9 tror att det är viktigt att få “medarbetarna att känna 
de är med och bidrar och har en plats i sammanhanget och att man också förstår helheten och 
varför man måste vara på jobbet.”. En lösning på det menar IP 1 är:  
 

“Att man får försöka få medarbetarna att känna att det inte bara är de som ska ha 
nytta av att komma till kontoret utan att de ska se sig själva som en nytta för andra. 
Men kanske också det här är det de ska känna nytta genom olika typer av 
mervärden.” - IP 1. 
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IP 2 tror att medarbetarna inspireras genom att chefen är en roligare person och menar att “Nu 
är det dags att ordna fikor och luncha med sina medarbetare, att vara tillgänglig och sitta och 
jobba med folk.”. Vidare tror IP 2 att en lösning för att få medarbetare tillbaka till kontoret är 
att bestämma en dag i veckan när enheten ses på kontoret. IP 10 menar att den fysiska 
arbetsmiljön är bra men att Trafikverket måste komma åt de mjuka frågorna. Lösningen enligt 
IP 10 är:   
 

“Då behövs det att man utser någon på varje kontor som är ansvarig. Det hade vi 
tidigare som någon form av kontorschef. Som kallar till gemensamma möten och 
ordnar fika ibland.” - IP 10. 
 

Problematiken att medarbetare inte kommer till kontoret gör introduktion av medarbetare svår 
och IP 1 tycker att det krävs mer av ens ledarskap för att introducera nya medarbetare i den 
“nya vardagen”. Detta eftersom den nyanställda inte kan bygga sitt nätverk själv på 
arbetsplatsen och chefen aktivt måste vägleda den nyanställda. IP 10 har infört handledare vid 
introduktioner men anser ändå det svårt när medarbetarens kontor är på ett annat kontor än 
chefens själv. IP 10 tycker att alla kontor bör ha generella handledare “Som bara kunde vara en 
kompis att gå och fika med eller gå och käka lunch med och lära känna varandra”. IP 4 har 
löst det i den egna arbetsgruppen med fredagshäng: 
 

“Vi kallar det fredagshäng alltså korta möten varje fredag för egentligen bara 
bubbla om någonting som bara är kul. Det kan vara verksamhetsrelaterat men 
framför allt bara för gruppen att prata om någonting så det har vi gjort. “- IP 4.  

 
För att hantera problematiken med den ojämlikhet som kan uppstå mellan medarbetare som är 
på plats och på distans har IP 3 valt att alltid ge hela gruppen medarbetare samma behandling 
genom att själv medverka på möten digitalt:  
 

“Men när vi har möten med hela gruppen är jag alltid med på länk oavsett om jag 
sitter på kontoret eller inte. Och det gör jag för att få rättvisa och ge samma intryck 
till alla.” -  IP 3. 

 

  



 

28 
 

5 Analys  
I analysavsnittet analyseras resultat med den teori som presenterats. Analysen genomförs med 
utgångspunkt i att bidra till att besvara syftet, därmed framhålls det resultat som bäst svarar 
upp mot det uppställda syftet medan andra delar förkastas. De e-kompetenserna som teorin för 
e-ledarskap bygger på syftar till att motverka 15 problemområden vid ledarskap på distans 
(Van Wart et al., 2019, s. 90).  
 

5.1 Vilka utmaningar finns i den “nya vardagen” enligt cheferna?  
Studiens första frågeställning besvaras i fyra teman vilka är kommunikation, IKT-verktyg, 
digitala, fysiska eller hybridmöten samt motstånd att återvända till kontoret. Avslutningsvis 
finns en kort sammanfattning om vilka utmaningar som finns i den “nya vardagen” enligt 
cheferna. 
 

5.1.1   Kommunikation 
Chefernas utsagor bekräftar det Bergman och Klefsjö (2020, s. 464) uttrycker, att “Ledarskap 
är kommunikation”. Dock är kommunikation en utmaning i den “nya vardagen”. Det är främst 
den spontana kommunikationen och kommunikationen för vardaglig avstämning som blir 
svårare att åstadkomma vid distansarbete. Cheferna upplever att “snacket” före och efter möten 
försvinner vid digitala möten. Det är därför svårt för cheferna att få en känsla för hur 
medarbetaren mår och hur dagsformen är. Däremot visar detta på en medvetenhet om sig egen 
kommunikation vilket Nordberg (2019, s. 182) och Bergman och Klefsjö (2020, s. 466) menar 
är en viktig del för att utveckla ett engagerat ledarskap. 
 
Det är mer utmanande att nå medarbetaren i digitala sammanhang enligt cheferna. Detta 
eftersom cheferna behöver säkerställa att tid finns för att ha regelbundna individuella samtal 
och avstämningar med medarbetarna. Heide, Johansson och Simonsson (2021, s. 121) menar 
att ledarskapet blir bättre om chefen initierar och skapar förutsättningar för dialog. Om chefen 
enbart träffar sina medarbetare när chefen håller agendan finns det inga tillfällen där chefen kan 
lyssna på medarbetarna, som är en viktig del av kommunikation enligt Nilson och Waldemarson 
(2021, s. 105). Därför är de individuella avstämningar utan agenda en viktig del i chefernas 
arbete för att skapa tillfällen för dialog och att lyssna på medarbetarna. 
 
Chefernas arbete med att skapa tillfällen för dialog och möjligheter att lyssna på medarbetarna 
är ett exempel på hur engagerade ledare arbetar. Ett engagerat ledarskap innebär att chefen är 
närvarande och medveten samt tydlig och skapar delaktighet genom sin kommunikation 
(Nordberg, 2019, s. 182; Bergman och Klefsjö, 2020, s. 466). Utöver att ledarna visar ett 
engagerat ledarskap sätter de dem interna kunderna i centrum eftersom de har en dialog med 
medarbetarna och således håller sig uppdaterade om deras behov. Sätta kunderna i centrum är 
en av värderingarna i hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 50).  
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Det digitala arbetet gör att viktiga dimensioner av kommunikationen kan försvinna och det blir 
svårare att bygga relationer via digital kontakt. Norrman Brandt (2020, ss. 127-128, 134) menar 
att kommunikation till störst del sker med kroppen, ögonen, gesterna och ansiktet och att orden 
därför bara är en liten del av kommunikationen. Detta kan direkt sammankopplas med chefernas 
upplevelse av utmaningen i att kommunicera digitalt. Vid digitalt informationsutbyte upplevs 
det svårt att läsa av om medarbetaren uppfattat budskapet och vid de svårare samtalen är det 
svårt att avgöra hur orden mottas. Dessa utmaningar känns igen i två av de 15 problemområden 
för e-ledarskap (Van Wart et al., 2019, ss. 93), nämligen otydlig kommunikation (1) och 
felkommunikation (2).  
 
Till följd av utmaningen med den spontana kommunikationen blir vetskapen om 
arbetsbelastningen en utmaning för cheferna. Vid distansarbete upplever cheferna att det är 
svårare att uppfatta mående, och att visa medkänsla, och att följa upp. I enlighet med 
problemområde tretton tillit i en virtuell miljö (Van Wart et al., 2019, s. 92) upplevs det som en 
utmaning att skapa tillit, visa medkänsla och att följa upp på medarbetarnas mående och 
arbetsbelastning. Dessa delar sker enligt cheferna på ett mer naturligt sätt när de stöter på sina 
medarbetare i korridoren på kontoret. Den delen försvinner lätt vid digitala möten och det blir 
då svårare att fånga upp tidiga signaler om något är fel.  En viktig ledaregenskap är att kunna 
se sina medarbetare (Andersson et al., 2020, s. 27; Bergman och Klefsjö, 2020, s. 462). 
 
Två av anledningarna till att det kan vara svårt att se hur medarbetarna återkopplar i 
kommunikationen kan vara avsaknaden av påslagen kamera och bristen i Skype att se fler än 
fem ansikten samtidigt. Nilson och Waldemarson (2021, s. 87) beskriver återkoppling i 
kommunikation som ett kvitto på att mottagaren har förstått talaren. Flera av cheferna nämnde 
att det finns ett motstånd i att använda kameran och att de inte vill tvinga någon att ha den på. 
Cheferna vill inte tvinga någon att ha på kameran, trots de upplevda fördelarna med att använda 
kamera vid digital kommunikation. Några chefer upplevde att de framförallt ville kunna se fler 
ansikten vid större möten eftersom man i samtal med endast en person kan var mer närvarande 
i dialogen. Däremot har cheferna hittat andra sätt att få återkoppling genom att vid behov ställa 
riktade frågor till medarbetare för att säkerställa att budskapet har uppfattats korrekt.  
 
Några av cheferna menade att det är svårt att kontrollera hur arbetsmiljön är hemma fastän de 
är formellt ansvariga för arbetsmiljön. Chefer har det formella ansvaret för bland annat 
arbetsmiljö och arbetsuppgifter (Carlson och Nilsson, 2012, s. 13; Jönsson och Strannegård, 
2015, s. 25; Andersson et al., 2020, s. 25). Det är således svårt för cheferna på distans att 
säkerställa balansen i arbetslivet och att datorn och telefonen inte tar för mycket av 
medarbetarnas privatliv genom att de exempelvis jobbar sent på kvällarna. Detta kan ses som 
problemområde 14 balans i arbetslivet som har identifierats i e-ledarskap (Van Wart et al., 
2019, s. 93) eftersom det finns en svårighet att som chef säkerställa medarbetarnas balans 
mellan privat- och arbetsliv när denne arbetar hemifrån.   
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5.1.2   IKT-verktyg 
De digitala verktygen som finns att tillgå påverkar ledarskapet eftersom det avgör hur cheferna 
kan utöva chef- och ledarskapet vid distansarbete (Van Wart et al., 2017, s. 534). Åtta av 
cheferna menar att Skype är ett begränsat IKT-verktyg som skulle kunna utvecklas och 
förbättras. I e-ledarskap är det chefens ansvar att hålla sig uppdaterad med nya IKT-verktyg och 
förbättringar av IKT-verktyg, för att säkerställa att de verktyg som används är effektiva (Van 
Wart et al., 2019, s. 92). Hos cheferna på Trafikverket är detta begränsat och upplevs av flera 
som en svårighet. Däremot finns en medvetenhet om att Skype används inom Trafikverket 
eftersom Skype har en hög tekniksäkerhet. Anledningen till att det är viktigt är för att 
Trafikverket är en myndighet och har höga säkerhetskrav. Det är därför inte upp till den enskilde 
chefen att välja IKT-verktyg utan det beslutas om IKT-verktyg centralt i organisationen. Detta 
påvisar det tolfte problemområdet tekniksäkerhet för e-ledarskap (Van Wart et al., 2019, s. 93), 
att chefen är medveten om möjliga intrång och hur IKT-verktyg ska användas.  
 
Problemområde elva grundläggande teknisk kunskap i e-ledarskap innebär att grundläggande 
teknisk kunskap krävs hos cheferna, så att medarbetare kan få den hjälp eller stöttning som 
behövs (Van Wart et al., 2019, s. 92). Detta är dock inte ett problemområde som uppkommit 
under intervjuerna vilket kan innebära att cheferna i dagsläget kan hantera tekniken på ett 
ändamålsenligt sätt. Det framkommer inte om cheferna gör det på egen hand eller vid behov, 
med hjälp av IT-supporten som Trafikverket har.   
 
Utöver begränsningen i Skype, att endast fem personer samtidigt kan visas, är det en stor 
utmaning att skapa en kreativ arbetsmiljö. Det flera av cheferna saknar är att enkelt, utan 
förberedelse, kunna administrera gruppindelningar i mötet eller att använda digitala 
whiteboards för exempelvis brainstorming. Begränsningarna och utmaningarna med de IKT-
verktyg som finns att tillgå inom Trafikverket har gjort att det till viss del styr vilka möten som 
ska ske digitalt, fysiskt eller vara hybrid. Detta visar att problemområdena, hantera 
kommunikationsflöde (3), team- och medlemsaccepterande (7), relevanta IKT-verktyg (9) och 
blanda traditionella och virtuella metoder (10) (Van Wart et al., 2019, s. 92), upplevs hos 
Trafikverkets chefer.  
 

5.1.3   Digitala, fysiska eller hybridmöten 
Trafikverket har som riktlinje för sina medarbetare att resa mindre och att i första hand välja 
digitala möten. Därför måste en noga avvägning och prioritering göras för att bestämma vilka 
möten som genomföras i vilket i forum. Enligt e-ledarskap beskrivs dessa problem i ledarstöd 
(4) (Van Wart et al., 2019, s. 92) där chefen bör välja rätt typ av kommunikationsväg till 
arbetsgruppen och när situationen kräver bör chefen välja ett annat kommunikationssätt än 
digitalt möte. Problemområde tio blanda traditionella och virtuella metoder (Van Wart et al., 
2019, s. 92) beskriver hur chefen är ansvarig för att välja rätt metod för rätt situation.    
 
Utmaningen med digitala möten kan enligt cheferna vara att få med hela gruppen i mötet. 
Svårigheten är att säkerställa att alla mötesdeltagare har kommit till tals och att alla individer 
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integreras aktivt i samtalet och i gruppen. Det beskrivs som en utmaning att få alla medarbetare 
att våga ta för sig, vara delaktiga och bidra till mötet. Detta beskrivs som problemområde sex 
teamansvar och problemområde sju team- och medlemsaccepterande (Van Wart et al., 2019, s. 
92). Det svåra för cheferna är att få alla medarbetare delaktiga och att skapa samma 
förutsättningar för alla mötesdeltagare. Flera chefer beskriver att det kan var riskabelt att fördela 
ut ordet till någon som inte gärna pratar mycket under digitala möten men att om det lyckas 
ökar delaktigheten. Cheferna menar att om en medarbetare inte vill delta kan chefen uppmuntra 
denne till att vara mer aktiv genom dialog i ett individuellt möte. Problemområde fem motivera 
gruppen innebär att chefen lyckas motivera alla individer att aktivt delta och vara en del av 
gruppen (Van Wart et al., 2019, s. 92).   
 
Det uppstår en problematik när en del av arbetsgruppen befinner sig fysiskt på samma plats och 
då önskar att sitta tillsammans som i ett fysiskt möte samtidigt som andra mötesdeltagare är 
med på länk, så kallat hybridmöte. Flera av cheferna vittnar om att hybridmöten inte fungerar 
särskilt bra. Framförallt då IKT-verktygen så som kamera, mikrofon och högtalare fungerar 
väldigt olika i mötesrummen. Problemområde 9 relevanta IKT-verktyg beskriver att chefen bör 
ha tillgång till uppdaterad IKT (Van Wart et al., 2019, s. 92). Cheferna menar att om IKT-
verktygen inte är aktuella och anpassade så är det väldigt svårt att ha ett välfungerande 
hybridmöte. Cheferna menar att om utrustningen fungerar, skapas en bättre grund för 
hybridmöten, trots att det fortfarande är en utmaning.  
 
Teorin för e-ledarskap tar inte specifikt upp hybridmöten men enligt problemområde sju team- 
och medlemsaccepterande (Van Wart et al., 2019, s. 92) ska chefer säkerställa att medarbetare 
på distans får samma möjligheter till erkännande, belöningar, utveckling och avancemang, som 
de medarbetare som ingår i fysiska grupper. Hybridmöten skapa utmaningar i form av 
ojämlikhet mellan den fysiska gruppen och de digitala mötesdeltagarna enligt cheferna. 
Utmaningen med jämlikheten mellan grupper som är stationerade på samma eller annan ort än 
chefen, har sedan redan innan pandemin varit en utmaning. Under pandemin upplevdes det 
enklare, då alla träffades på samma premisser, men i den “nya vardagen” upplevs det återigen 
som en utmaning hos cheferna.  
 
En av cheferna poängterade att kontoren inte är anpassade efter behoven som finns på 
Trafikverket i den “nya vardagen”. Idag vill chefen kunna samla alla sina medarbetare 
samtidigt. På kontoren finns det väldigt få stora mötesrum om det ens finns något. Chefen 
beskrev hur denne fick boka andra konferensrum, hos externa företag, vilket blir tidskrävande 
och dyrare. I problemområde fyra ledarstöd beskriver hur cheferna ska möta medarbetare 
fysiskt när situationen kräver (Van Wart et al., 2019, s. 92). När kontoren inte är anpassade för 
stora möten, kanske cheferna väljer digitala möten fast än fysiska är det önskvärda för 
situationen. 
 
Ett av de identifierade problemområden för e-ledarskap, mångfaldshantering (15) (Van Wart et 
al., 2019, s. 93), har inte identifierats som problem i chefernas utsagor. En möjlig förklaring 
kan vara att mångfaldshantering redan sker på samma sätt som i det fysiska rummet. Det 
framgår inte i utsagorna hur cheferna hanterar eller arbetar med mångfald mer än att cheferna 
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exempelvis fördelar ordet för att alla ska komma till tals eller har så kallad incheckning där 
medarbetarna i början av mötet får berätta hur det är med dem. 
 

5.1.4   Motstånd att återvända till kontoret 
Flera chefer upplever en utmaning i att få medarbetare komma tillbaka till kontoret i den 
utsträckning som förväntas av Trafikverket och som finns avtalat i distansarbetsavtalet. Denna 
utmaning, beskriver flera chefer, handlar om att det är svårt att motivera medarbetare som har 
ett motstånd till att återvända till kontoret. Om en medarbetare exempelvis har en längre 
pendlingsväg till kontoret eller bara har Skypemöten en hel dag, upplever cheferna att det är 
svårt att motivera den medarbetaren att komma till kontoret. Motståndet till att återvända till 
kontoret kan öka problematiken kring chefens ledarstöd, problemområde fyra (Van Wart et al., 
2019, s. 92), eftersom det finns möjligheter att träffas fysiskt på kontoret men som inte utnyttjas 
av medarbetarna mer än vid obligatoriska fysiska möten. 
 

5.1.5   Sammanfattning av utmaningar  
Chefernas arbete med att anpassa sig till den “nya vardagen” är det problemområde som 
beskriver förändringsledning problemområde 8 (Van Wart et al., 2019, s. 92). Överlag har 
cheferna anpassat sig bra till den “nya vardagen” och har hittat egna arbetssätt som fungerar för 
dem och deras medarbetare. Cheferna har vissa svårigheter med att bland annat prioritera vilka 
möten som ska vara digitala eller fysiska, få medarbetare tillbaka till kontoret utöver de 
bestämda möten som ska vara fysiska och skapa en jämlikhet mellan grupperna som delar och 
inte delar samma kontor som chefen. Dessutom har cheferna i dagsläget inte IKT-verktyg för 
att ha hybridmöten i alla mötesrum eller att utföra digitala möten på ett välfungerande och 
önskvärt sätt.  
 

5.2 Hur hanterar cheferna de upplevda utmaningarna i den “nya 
vardagen”? 

Studiens andra frågeställning besvaras i tre teman vilka är kommunikation, digitala, fysiska 
eller hybridmöten samt motstånd att återvända till kontoret. IKT-verktyg är inte ett tema i den 
andra frågeställningen eftersom cheferna inte har en specifik lösning på hur de ska hantera 
utmaningen utan de har hittat andra vägar i kommunikationen och hur de väljer mellan olika 
mötesformer. Avslutningsvis finns en kort sammanfattning om hur cheferna hanterar de 
upplevda utmaningarna i den “nya vardagen”. 
 

5.2.1   Kommunikation 
Utmaningarna med att få till den spontana kontakten hanteras av cheferna på lite olika sätt. 
Bland annat har vissa säkerställt att det ska finnas tid till den spontana kontakten genom att 
reservera tid i kalendern. Cheferna säkerställer att de inte enbart träffar medarbetarna på 
förekommen anledning genom att arbeta mer strukturerat och ha system för hur vardaglig dialog 
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och kortare avstämning kan ske kontinuerligt. Van Wart et al. (2019, s. 92) samt Kulshrestha 
och Sharma (2021, s. 2) menar att kortare avstämningar digitalt är att föredra.  
 
Flera chefer nämner att de anpassar sin kommunikation till medarbetarna. Cheferna skapar 
tillfällen för dialog och till de medarbetare som hör av sig mer sällan tar chefen initiativ till 
kontakt. Vid jämförelse mellan teori och chefernas utsagor går det att utläsa ett tydligt samband 
med en av egenskaperna för e-ledarskap, e-communications skill. Innebörden är bland annat att 
chefer ska skapa tillfällen för kommunikation och feedback men även minimera 
felkommunikation (Van Wart et al., 2019, s. 93). Cheferna visar på det Darics (2020, s. 24) 
kallar för effektiv kommunikation och det som Norrman Brandt (2020, s. 127) menar är tydlig 
kommunikation. Felkommunikation minimeras genom att cheferna försöker kommunicerar rakt 
och tydligt samt säkerställer att budskapet återkopplas av medarbetarna.  
 
Den begränsade tillgängligheten till överhörning eller att snabbt kunna kontakta någon för en 
fråga, har hanterats av en av cheferna genom att ha en typ av chatt där medarbetare kan ställa 
en fråga och den som var tillgänglig för tillfället kunde svara. Detta skulle kunna resultera i ett 
av de 15 problemområden för e-ledarskap, nämligen att informationsflödet blir överdrivet när 
möjligheten till konstant kontakt finns (Van Wart et al., 2019, s. 93), både för chefer och 
medarbetare. Ett jämnt kommunikationsflöde säkerställdes genom det upprättades spelregler 
för kommunikationen och chefen har e-communications skills.  
 
Chatten, med de uppsatta spelreglerna, innebär att chefen tar sitt teamansvar (6) och ger 
ledarstöd (4). Teamansvar handlar om att alla individer i ett digitalt team bidrar och ledarstöd 
att chefen säkerställer att medarbetare använder interaktionsmetoder där alla medarbetare 
inkluderas (Van Wart et al., 2019, s. 92). Chatten som chefen upprättade visar på e-team 
building skill (Van Wart et al., 2019, s. 92) eftersom chefen möjliggör för medarbetarna att ta 
ansvar genom att fråga och svara på frågor. Chatten visar dessutom på e-social skill, att virtuella 
team får anpassad kommunikation (Van Wart et al., 2019, s. 92). 
 
En utmaning var att vissa medarbetare drog sig tillbaka då de inte vill störa chefen vid 
distansarbetet. Detta resulterade i att medarbetare som skulle behövt ta kontakt med chefen inte 
gjorde det. Denna typ av utmaning tas inte upp i teorin för e-ledarskap och det finns ingen e-
ledaregenskap som beskriver vilken kompetens som behövs hos ledaren vid den typen av 
situation. Däremot kan det som e-communications skills och e-social skill (Van Wart et al., 
2019, s. 92) att hantera det. Flera chefer var extra tydliga med sina medarbetare att det var okej 
att skicka iväg ett chattmeddelande även om de var markerade som upptagna i Skype, med 
reservation för att det kunde dröja ett tag innan svar kom. Det här exemplet på hantering speglar 
det som enligt teorin krävs för ett fungerande digitalt ledarskap och e-kompetensen e-
trustworthiness skills. Nämligen att chefen har förmågan att hantera digital kommunikation för 
att ha en lagom balans men även tillföra tillit i den virtuella världen (Van Wart et al., 2019, s. 
92). 
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5.2.2   Digitala, fysiska eller hybridmöten 
Vissa chefer upplevde utmaningar med att få alla medarbetare att ta för sig i de digitala mötena, 
flera löste detta genom att införa en mötesledare, på ett inbjudande sätt fördela ordet, säkerställa 
delaktighet med incheckning i mötet, ha tydliga förväntningar på medarbetarna, bryta ut i 
mindre grupper och ta hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. Alla dessa sätt att 
hantera utmaningen överensstämmer till stor del med tre e-kompetenserna för e-ledarskap, e-
team building skill, e-communications skill och e-social skill (Van Wart et al., 2019, s. 93). 
Dessa sätt att skapa delaktighet kan beskrivas som effektiv och tydlig kommunikation (Darics, 
2020, s. 24; Norrman Brandt, 2020, s. 127). 
 
Prioriteringen mellan olika mötesformer hanterades genom att cheferna gjorde en avvägning 
utifrån innehållet och syftet med mötet. När syftet exempelvis var teambuilding, svåra samtal, 
introduktioner eller kreativitet ansåg flera chefer att mötet skulle ske fysiskt för ett lyckat 
genomförande. Om syftet däremot var att utbyta information, presentera eller följa upp arbetet 
var cheferna eniga om att digital mötesform var att föredra. Att som chef kunna göra 
avvägningen mellan mötesformerna korrelerar väl med teorin för e-ledarskap där två av de 
kompetenser som krävs hos chefer är e-social skill och även e-technological skills (Van Wart 
et al., 2019, s. 93). Innebörden är att kunna välja och anpassa när ett möte bör vara ansikte mot 
ansikte, för att underlätta påverkansprocessen men även förmågan att blanda virtuella och 
traditionella metoder.  
 
Valmöjligheten mellan olika mötesformer och flexibiliteten i den “nya vardagen” har varit en 
bidragande faktor till att hybridmöten blivit vanliga. Dessa möten upplevs som mycket svåra 
och för att hantera dessa säger två av cheferna att det krävs mycket mer planering inför mötet. 
Under mötet behöver cheferna lägga ett större fokus på att skapa en givande dialog mellan de 
som sitter på distans och de som sitter på plats fysiskt. Det krävs en tydligare struktur för att 
lyckas och småprat eller liknande måste undvikas i det fysiska rummet. Dessa lösningar är 
exempel på e-communications skill och e-social skill (Van Wart et al., 2019, s. 93) eftersom 
chefen anpassar kommunikationen, är tydlig i sitt budskap och har struktur för effektivitet. 
Darics (2020, s. 24) menar att effektiv kommunikation i digitala sammanhang är viktigt och 
Norrman Brandt (2020, s. 127) benämner det som tydlighet. 
 
Vissa av cheferna nämner att de inte har någon direkt lösning på hybridmöten. Därför försöker 
flera av cheferna istället prioritera att genomföra möten endast digitalt eller endast fysiskt för 
att undvika problemen med hybridmöten. Den typ av hantering kan istället tolkas som e-team 
building skill (Van Wart et al., 2019, s. 92), då de undviker att genomföra dessa möten när de 
är medvetna om att alla mötesdeltagare inte kommer att få samma upplevelse av mötet och 
därmed behandlas ojämlikt. En chef är alltid med på länk under hybridmöten för att säkerställa 
att alla mötesdeltagare får samma upplevelse och intryck från chefen.  
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5.2.3   Motstånd att återvända till kontoret 
Medarbetarnas motstånd till att återvända till kontoret, i den utsträckning som förväntas av 
Trafikverket, har hanterats olika av cheferna. Flera av cheferna fokuserar på kommunikation 
och att kommunicera öppet om vad förväntningarna är på medarbetarna och att det finns ett 
ansvar hos medarbetaren att vara en del i det stora pusslet och inte bara tänka på sig själv. Detta 
speglar e-team building skill och att chefen säkerställer att medarbetaren tar sitt ansvar i att delta 
och bidra till hela gruppen (Van Wart et al., 2019, s. 93). Genom att göra sina medarbetare 
införstådda med sitt syfte som en del av den större organisationen kan det motivera 
medarbetaren att befinna sig på kontoret som avtalat (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 463).  
 
E-social skill (Van Wart et al., 2019, s. 92) handlar om chefens förmåga att avgöra när något 
ska vara fysiskt och digitalt. Flera av cheferna anser att det är viktigt att medarbetarna kommer 
tillbaka till kontoret för att bland annat hjälpa till att introducera nya medarbetare. Att redan 
vara en del av en grupp som arbetar delvis på distans är enligt cheferna inte lika utmanande som 
att vara ny och försöka bli en del av en redan befintlig grupp på distans. Nyanställda har det 
svårare att nätverka med andra kollegor när man inte på ett naturligt sätt “springer på” varandra 
i korridoren eller spontant kan gå och fika eller äta lunch ihop.  
 
Andra chefer menar att de motiverar medarbetarna genom att göra den fysiska arbetsplatsen 
mer attraktiv och rolig att åka till. Det kan exempelvis innebära att chefen ordnar med uppstyrda 
fikastunder, luncher eller att de bara finns tillgängliga att snacka med. En av cheferna tycker att 
en bra lösning hade varit att ha en kontorsansvarig som såg till att kontoret var trevligt och att 
det kontinuerligt anordnades fika och fysiska träffar.  
 

5.2.4  Sammanfattning av lösningar på utmaningar 
Mycket av det som beskrivs i teorierna för att utföra ett lyckat ledarskap återfinns i chefernas 
utsagor. Enligt Roman et al. (2019, s. 861) är det dock inte viktigt att som chef fokusera på alla 
e-kompetenser samtidigt utan att utveckla de över tid för att ständigt förbättra sitt ledarskap 
utifrån de förutsättningar som finns. Flera av chefernas lösningar berör en mer närvarande chef 
som skapar tillfällen för kommunikation och vardaglig avstämning. Det krävs således en chef 
som tar mer ansvar för att lyckas leda i den “nya vardagen” enligt chefernas utsagor. 
 

5.3 Sammanfattning  
I tabell 2 presenteras e-kompetensen med det identifierade problemområdet. Till varje 
problemområde beskrivs det kortfattat hur cheferna har hanterat problemområdet utifrån deras 
utsagor. De mest framträdande e-kompetenserna i samtliga chefers utsagor är e-
communications skill, e-social skill och e-team building skill. 
 
 
 
 



 

36 
 

Tabell 2: Illustrerar e-kompetenser, tillhörande problemområde och chefernas utsagor för hur de hanterar 
problemområdet och motsvarar e-kompetensen.  

E-kompetens Identifierat problemområde: Chefernas hantering 

E-communications 
skills 

1) Tydlighet i kommunikation: Cheferna försöker ha tydlig struktur 
för sin kommunikation, för att anpassa och skapa möjlighet till 
kommunikation bland alla medarbetare. När situationen kräver det 
(exempelvis svåra samtal) ses chefen helst fysiskt.  

 2) Låg grad av felkommunikation: Felkommunikation undviker 
cheferna genom att anpassa kommunikationsvägarna och välja 
vilket kommunikationssätt som passar för vilken kommunikation. 
Exempelvis, ska endast information delges passar digitala möten 
eller mejl.  

 3) Hantera kommunikationsflöde: Cheferna planerar in 
avstämningar för att få till de vardagliga samtalen och har 
ordningsregler för hur kommunikation ska ske, dels genom att 
hantera hur möten får bokas in, dels genom att tydliggöra när man 
får kontakta någon på Skype. 
 

E-social skill 4) Ledarstöd: Cheferna väljer medvetet vilka möten som ska vara 
digitala, hybrida eller fysiska för att på bästa sätt möta 
medarbetaren och för att anpassa mötesformen efter 
mötesinnehållet. Exempelvis är kreativa möten lättare att 
genomföra fysiskt och informationsmöten lämpliga på distans. 

E-team building skill 5) Motivera gruppen: Genom att vara inbjudande, ha förväntningar 
och exempelvis inleda möten med att alla mötesdeltagare 
introduceras motiverar cheferna hela gruppen att aktivt delta i 
digitala möten.   

 6) Teamansvar: Cheferna hanterar digitala möten genom att 
exempelvis ha incheckning där alla medarbetare får säga något, 
genom att fördela orden mellan medarbetarna eller ha olika 
mötesordförande. Hybridmöten sätter press på ledarskapet då det 
är olika förutsättningar för de som är med digitalt och de som är 
med fysiskt. Den digitala gruppen tenderar att inte vara lika 
delaktig. 

 7) Team- och medlemsaccepterande: För att säkerställa att alla 
medarbetare får en jämlik behandling har vissa chefer valt att alltid 
delta via länk på hybridmöten. Andra har valt att undvika möten 
som kan skapa ojämlikhet mellan de medarbetare som är med 
fysiskt och på distans.  

E-change 
management skill 

8) Förändringsledning: Överlag har cheferna anpassat sig till den 
“nya vardagen” men vissa svårigheter finns det att få tillbaka 
medarbetarna till kontoret och även skapa samma förutsättningar 
för de medarbetare som inte delar samma kontor som sin chef.  
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E-technological skills 9) Relevanta IKT-verktyg: Cheferna upplever det svårt att utöva sitt 
ledarskap på ett tillfredsställande sätt när samtal via Skype används 
och vid hybridmöten. Skype har brister som är administrativt 
krävande att lösa (exempelvis att dela in mötesdeltagarna i mindre 
grupper) samt funktioner som inte administration kan lösa (se fler 
än fem personer samtidigt och whiteboard-funktionen). 
Hybridmöten är svåra att genomföra då tekniken i rummen skiljer 
sig.  

 10) Blanda traditionella och virtuella metoder: Cheferna har 
bestämt vid vilka tillfällen grupperna behöver ses fysiskt och när 
digitalt går bra. Det finns problematik att inte få medarbetarna att 
komma tillbaka till kontoren utöver dessa obligatoriska möten.  

 11) Grundläggande teknisk kunskap: Cheferna nämner inte sin 
grundläggande tekniska kunskap som ett problem. Det kan snarare 
ses som samtliga chefer besitter en grundläggande teknisk kunskap. 
När den inte finns kontaktar de nog IT-supporten för vidare hjälp.  

 12) Tekniksäkerhet: Cheferna pratar ej om detta mer än att de 
förklarar Skypes negativa sidor med att de måste använda Skype 
på grund av tekniksäkerheten.  

E-trustworthiness 
skills 

13) Tillit i en virtuell miljö: Cheferna har förmedlat till sina 
medarbetare att det är okej att höra av sig även när man sitter på 
distans, då vissa medarbetare undvikit det. Cheferna har även 
säkerställt att det finns inbokad tid till vardaglig avstämning. 

 14) Balans i arbetslivet: Cheferna har vardagliga avstämningar och 
vissa chefer har spelregler för digital kommunikation. Två chefer 
menade dock att det är svårt att kontrollera när och hur mycket 
någon arbetar vid distansarbete. En chef har alltid digitala fredagar. 

 15) Mångfaldshantering: Chefernas utsagor nämner ej detta mer 
utvecklat än att de fördelar ordet för att alla ska komma till tals eller 
har så kallade incheckningar.  

Not: Beskrivet enligt chefernas utsagor och Van Wart et al. (2019, ss. 92-93). I denna studie används de engelska 
begreppen men problemområdena och innebörden beskrivs på svenska, se tabell 1. 
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras utifrån det analyserade resultatet för att 
uppfylla syftet. Syftet var att studera chefers upplevelser av vad som krävs av dem för att kunna 
utöva sitt ledarskap idag, med hänsyn taget till en högre grad av distansarbete i den ”nya 
vardagen” på Trafikverket, utifrån ett e-ledarskapsperspektiv. 
 

6.1  Slutsatser 
Utifrån det analyserade resultatet tas följande slutsatser utifrån syfte och frågeställningar: 
 

● Trafikverkets chefer kan anses vara e-ledare eftersom de utifrån utsagorna verkar 
befästa samtliga kompetenser. Dock har det i denna studie inte tagits i beaktning hur 
cheferna faktiskt utövar sitt ledarskap eller hur medarbetarna upplever sina chefer, 
således är det endast chefernas utsagor som slutsatsen om e-ledarskap baseras på. De 
kompetenser som är mest framträdande i chefernas utsagor är e-communications skills, 
e-social skill och e-team building skill.  

● Roman et al. (2019, s. 861) menar att det inte är nödvändigt att fokusera på alla sex 
kompetenser direkt utan att det viktiga är att de långsiktig uppnås. Således kan arbetet 
med e-ledarskap ses som att ständigt arbeta med förbättringar. Dels för att nå alla 
kompetenser fullt ut, dels för att hela tiden hitta de mest uppdaterade och mest lämpliga 
IKT-verktyg för organisationen. Trafikverket bör fortsätta arbetet med att basera beslut 
på fakta, arbeta med ständiga förbättringar, sätta kunderna i centrum och skapa 
förutsättningar för ett engagerat ledarskap. Detta för att vidare utveckla chefernas e-
kompetenser och således skapa chefer som kan leda medarbetarna och organisationen i 
den “nya vardagen” men för att säkerställa att medarbetarnas behov tas hänsyn till i den 
”nya vardagen”.  

● En av de stora utmaningarna för cheferna är att utföra ett önskvärt ledarskap vid 
hybridmöten och digitala möten. Detta eftersom det finns begränsningarna i Skype 
såsom att inte se fler än fem medarbetare samtidigt, att det inte går att göra grupper utan 
administrativ förberedelse och att det är svårt att ha kreativa möten då whiteboarden inte 
fungerar i enlighet med de upplevda behoven. Dessutom finns det tydliga skillnader i 
hur de olika konferensrummen är rustade med IKT-verktyg för hybridmöten. Utifrån 
resultatet bör Trafikverket undersöka detta vidare då det inte efterfrågades om 
begränsningar med Skype eller hybridmöten utan cheferna nämnde alltid detta på egen 
hand.  

● En gemensam upplevelse hos cheferna är att trots den regelbundna kontakten med 
medarbetarna, att de håller luckor i kalendern för mer vardagliga samtal och att de har 
inlagda möten för vardaglig avstämning är det svårt att verkligen veta hur medarbetarna 
mår vid högre grad av distansarbete. Kommunikationen är en viktig del i ledarskapet i 
den “nya vardagen” och Trafikverket bör utreda vidare hur de kan underlätta för 
cheferna i den vardagliga kommunikationen med medarbetarna.  
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● Många chefer upplevde förlorade nyanser i kommunikationen i den digitala kontakten 
med sina medarbetare. En förklaring skulle kunna vara att det, utifrån chefernas utsagor, 
sällan används kamera vilket gör att det i den digitala kommunikationen inte går att se 
mimik och kroppsspråk. Kommunikation är inte enbart det talade eller skrivna ordet 
utan består till störst del av kommunikation genom ögonen, kroppsspråk, mimik och 
gester (Norrman Brandt, 2020, s. 128)  

● Flera av cheferna menar att medarbetare inte är tillbaka på kontoret i den utsträckningen 
som det är tänkt. Cheferna ställer sig frågor som: Hur ställer sig Trafikverket till att 
medarbetare inte är tillbaka på kontoret? Hur ska chefer motivera anställda när de säger 
att det fungerade så bra under pandemin och om resor ska minska ur ett 
hållbarhetsperspektiv, varför ska då medarbetare till kontoren? Denna osäkerhet gör att 
det är svårt för cheferna att få medarbetarna att komma tillbaka.  

● Som följd av att flera medarbetare inte vill återvända till kontoret uppstår problem för 
nyanställda medarbetare enligt cheferna. De nyanställda kan inte på ett naturligt sätt 
nätverka, lära känna sina kollegor och bli en del av gruppen blir en mycket svårare om 
många sitter på distans. Ur chefsperspektivet krävs det mycket mer när chefen och 
medarbetaren inte delar kontor. 

● Den psykiska arbetsmiljön på kontoret kan enligt cheferna förbättras genom att ha en 
ansvarig som anordnar kontorsfika med en given grupp eller andra fysiska träffar. Den 
ansvariga kan agera som en vän att äta lunch med om en nyanställd medarbetare inte 
har några kollegor från sin arbetsgrupp på samma kontor.  

● Den fysiska arbetsmiljön kan förbättras genom att anpassa efter de nya behoven i den 
“nya vardagen”. När arbetsgrupperna träffas är det hela arbetsgruppen som träffas och 
på vissa kontor finns det bara plats för cirka 15 medarbetare.  

● Trafikverket verkar dessutom, ur ett samhällsperspektiv, ha anpassat sig till det 
medarbetarna vill, att tillåta distansarbete för de medarbetare som det är möjligt för. 
Edlat (2022) menar att medarbetare inte är intresserade av en tjänst som inte tillåter 
distansarbete och enligt Nordebo (2021) vill nio av tio tjänstemän fortsätta minst en dag 
i vecka med distansarbete.  

 

6.2 Implementeringsförslag 
Denna studie har utfört det första steget, planera, i förbättringscykeln (se figur 3). Med hjälp av 
brainstorming med handledare och kontaktpersoner arbetades studiens syfte och 
frågeställningar fram. Studiens syfte och frågeställningar undersöktes med hjälp av 
datainsamling som är ett av de sju förbättringsverktygen. Resultatet och analysen har skapat en 
förståelse för hur den ”nya vardagen” upplevs av cheferna och vad Trafikverket bör göra för att 
underlätta chefernas arbete.  
 
Beslut om att utföra förändring ska baseras på fakta och denna studie kan ses som en del av 
planeringsarbetet och Trafikverket behöver fortsätta samla in fakta från fler chefer. Detta då 
denna studie endast har undersökt tio av Trafikverkets 730 chefer. Trafikverket behöver i ett 
inledande stadie undersöka om denna studies resultat är representativt för populationen. 
Trafikverket bör därför, genom intervjuer eller genom en enkätundersökning, fråga cheferna 
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om liknande teman som denna studie har beaktat för att bekräfta eller avslå de teman som denna 
studie presenterar. När Trafikverket har dragit nya slutsatser bör de utefter slutsatserna utföra 
åtgärder för att minimera de upplevda utmaningar som cheferna har i den ”nya vardagen”.  
 
Implementeringsförslag att utreda: 

• Upphandla ett annat kommunikationsverktyg vid digital kommunikation än Skype. 
• Planera kontorslokalerna så att cheferna inte behöver boka externa lokaler för att kunna 

träffa hela sin enhet fysiskt. Idag finns det enligt cheferna få stora mötesrum och väldigt 
få riktigt stora mötesrum. 

• Undersöka möjligheten till att skapa gemensamma riktlinjer för hur vardaglig 
kommunikation kan ske mellan chefer och medarbetare.  

• Undersöka möjligheten och behovet av att återinföra kontorsansvarig som regelbundet 
anordnat tillfällen för fika och gemensamma luncher. 

• Planera för hur nyanställda introduceras på ett kontor som inte är det samma som 
chefens kontor. Exempelvis om en medarbetare börjar på ett av de stora kontoren, 
exempelvis Solna, medan chefen är på ett annat kontor.  

 
Dock finns det några åtgärder Trafikverket bör implementera utifrån resultatet. Det är att: 

• Tydliggöra hur cheferna ska eller inte ska kontrollera i vilken grad medarbetarna har 
kommit tillbaka till kontoren 

• Tydliggöra hur cheferna ska agera om en medarbetare inte vill komma tillbaka till 
kontoret överhuvudtaget.  

• Tydliggöra hur cheferna ska tänka kring att använda kamera eller inte vid digitala 
möten. Samtliga chefer upplevde en enklare och tydligare kommunikation när kamera 
användes men de upplevde ett motstånd från vissa medarbetare att använda kameran. 
Teorin visar att kommunikation till minst del består av verbal kommunikation och att 
mimiken, kroppsspråket och gesterna har en stor betydelse i kommunikationen. Därför 
kan kameran underlätta i kommunikationen vid distansarbete.  

• Utrusta mötesrum med IKT-verktyg som underlättar hybridmöten som naturligt har 
blivit en del av chefernas nya vardag men som idag är svårt att utföra på grund av 
bristande IKT-verktyg i många mötesrum.  

 
De åtgärder som kan utföras direkt är en fortsättning på den förbättringscykel som denna studie 
har startat. Åtgärderna blir en del av förbättringscykelns andra steg, gör, och handlar om att 
utföra de åtgärder som identifierats i första steget, planera. När åtgärderna är genomförda bör 
Trafikverket undersöka om åtgärderna har nått den önskade effekten, att underlätta chefernas 
arbete i den ”nya vardagen” och att medarbetarna är tillbaka till kontoren i den grad som 
förväntas.  
 
Trafikverket kan mäta detta genom att exempelvis undersöka hur många som använder sina 
inpasseringskort och om det är i linje med Trafikverkets mål med 40 % hemarbete och 60 % 
kontorsarbete. Trafikverket bör sätta som mål att ett visst antal kontorsrum per kontor ska ha 
anpassad kontorsutrustning för att hybridmöten ska kunna utföras på ett önskvärt sätt. Det sista 
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steget, lär, innebär att ständigt ta lärdom av de förbättringar som har genomförts. Dels så att 
samma felaktigheter inte uppstår igen, dels för att hitta arbetssätt som är välfungerande och ta 
lärdom av det som fungerar bra. När lärdomar har skapats behöver Trafikverket börja om 
processen och utföra en planering av åtgärder för de problem som fortfarande kvarstår eller 
fortsätta med nästa problem i processen.  
 
Trafikverket kan starta en ny förbättringscykel där de i planerings-steget utreder de ovanstående 
implementeringsförslagen. De behöver utreda genom datainsamling och med hjälp av andra 
förbättringsverktyg om de implementeringsförslagen är rimliga för Trafikverket att utföra. Om 
de fastställer att problem kvarstår behöver de planera för att utföra åtgärderna. När åtgärderna 
är gjorda behöver de återigen studera om effekten blev som förväntat för att sedan ta lärdomar 
och återigen påbörja en ny förbättringscykel med fler åtgärder för samma problem eller fortsätta 
med ett nytt problem i en annan eller samma process. Förbättringscykeln är ett tydligt exempel 
på arbetet med ständiga förbättringar och att det alltid finns saker att utföra för att generera en 
högre kvalitet. Kvalitetsteknikens grundregel är: ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre 
kvalitet till en lägre kostnad” (Bergman och Klefsjö, 2020, s. 57).  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en diskussion av det analyserade resultatet och reflektion över 
studien som helhet. 
 
En av de delar som är återkommande i chefernas utsagor är IKT-verktygen och framförallt 
Skype som används som digital mötesfunktion inom Trafikverket. IKT-verktyg tas upp som en 
viktig del i e-ledarskapet enligt teorin. Flera av cheferna upplever att det finns begränsningar i 
Skype och att olika förbättringar skulle kunna genomföras för att underlätta deras arbete. 
Trafikverket borde därför aktivt arbeta mer med att tillfredsställa de behov som cheferna 
upplever finns. Komplexiteten att förändra vissa av IKT-verktygen i Trafikverket är hög och 
detta är cheferna som har intervjuats medvetna om.  
 
Skype är det verktyg som anses vara mest lämpat för Trafikverkets verksamhet i dagsläget och 
att förändra eller byta ut kommer att ta tid. Genom att göra Trafikverket medvetna om vilka 
brister cheferna upplever bör ändå ses som en viktig del i att förbättra förutsättningarna för 
ledarskap på distans. En intressant aspekt är att andra myndigheter som exempelvis Uppsala 
universitet använder Zoom medan andra som Skatteverket och Kronofogden, likt Trafikverket, 
använder Skype.  
 
Under intervjuerna framkom att flera av cheferna tycker att det är för tidigt att avgöra hur den 
“nya vardagen” fungerar, någon säger att det först i höst kommer att vara möjligt att veta hur 
den “nya vardagen” faktiskt fungerar. Den “nya vardagen” onekligen har inneburit och kommer 
troligen innebära fortsatta förändringar för Trafikverket som organisation och dess 
medarbetare. Kvaliteten i det arbetet som utförs och levereras internt och externt i Trafikverket 
bibehålls genom att ständigt studera och förbättra ledarskapet i organisationen i takt med att 
den “nya vardagen” och dess förutsättningar förändras. 
 
Denna studie syftade till att presentera de tio chefernas upplevelse för att fortsätta arbetet med 
att utveckla ledarskapet och chefskapet i den ”nya vardagen”. Denna studie hjälper till att basera 
beslut på fakta samt att arbeta ständigt med förbättringar eftersom e-ledarskap och dess nya 
innebörd är ett nytt koncept för Trafikverket. Studien ämnar påvisa indikationer på hur 
Trafikverket kan fortsätta deras arbete och hur cheferna eventuellt upplever den ”nya 
vardagen”.   
 

7.1 Reflektion  
Studien har undersökt vad chefer på Trafikverket upplever är utmaningar med ledarskapet på 
distans och hur de har hanterat dessa utmaningar. Frågeställningarna har besvarats genom 
semistrukturerade intervjuer med tio chefer på Trafikverket och kontakt med Trafikverket togs 
genom ett bekvämlighetsurval där cheferna sedan valdes ut med ett så kallat snöbollsurval.  
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Utifrån det insamlade materialet och analys mot teorier om ledarskap och e-ledarskap har 
resultat visat att cheferna är så kallade e-ledare. Cheferna såg till stor del liknande 
problemområden som e-ledarskap lyfter samt hur kommunikationen påverkar ledarskapet i 
stort. Roman et al. (2019, s. 860) påvisar i sin studie att de sex e-kompetenserna går att mäta 
inom offentlig sektor och denna studie bekräftar det resultatet.  
 
En viktig aspekt av Roman et al. (2019, s. 861) är att samtliga e-kompetenser i ett första stadie 
i behöver uppfyllas men ur det långsiktiga perspektivet för ledare uppfylla samtliga e-
kompetenser. I denna studie påvisas framförallt e-kompetenserna e-communications skill, e-
social skill och e-team building skill hos samtliga chefer. Vissa chefer påvisar även några eller 
samtliga av e-kompetenserna e-change management skill, e-technological skills och e-
trustworthiness skills.  
 
En anledning till att samtliga e-kompetenser inte nämndes av alla chefer kan vara för att inga 
av frågorna berörde specifika e-kompetenser utan intervjuerna byggde på öppna frågor. 
Däremot underlättade den valda metoden att få chefers utsagor. En enkät skulle kunna ge 
likvärdiga svar men då denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer och det vid enkäter 
inte är möjligt att ställa följdfrågor, skulle en enkätstudie antagligen bli mer övergripande.  
 

7.2 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt undersökning 
Cheferna på Trafikverket upplever att den vardagliga kommunikationen med medarbetarna är 
svårare i den “nya vardagen”, att det finns begränsningar finns med IKT-verktygen, att 
hybridmöten är svåra att genomföra och att det i många mötesrum saknas duglig utrustning för 
denna mötesform. Dessutom upplever cheferna att det är svårt att motivera medarbetarna att 
komma tillbaka och att det upplevs svårt att veta vilka förväntningar Trafikverket har på 
cheferna att de ska kontrollera det.  
 
Till framtida forskning kan det vara intressant att undersöka: 

● Medarbetarnas upplevelse av den “nya vardagen” på Trafikverket.  
● Medarbetarnas upplevelse av cheferna i den “nya vardagen” på Trafikverket. 
● Andra myndigheters val av IKT-verktyg för digitala möten. Vilka för- och nackdelar 

finns med andra digitala mötesverktyg? 
● Hur skulle en arbetsplats bli om alla medarbetare fick till 100 % välja om de vill arbeta 

på kontoret eller inte, utöver obligatoriska fysiska möten?  
● Studera andra organisationer och hur det har anpassat sig till att arbeta mer digitalt.
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Bilaga 1 - Följebrev 
Hej, 
 
Vi heter Greta Fröderberg och Hannah Olofsson och är studenter vid Uppsala universitet. Vi 
studerar industriell teknik med kurser inom ledarskap, kvalitet och förbättring och denna termin 
ska vi skriva en c-uppsats på 15 hp. Vår ämnesgranskare, Annika Gnestadius Kronwall, är 
Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Syftet med 
vår uppsats är att studera chefers upplevelser av vad som krävs av dem för att lyckas i sitt 
ledarskap idag, med hänsyn taget till en högre grad av distansarbete i den ”nya vardagen” på 
Trafikverket. 
 
Carol Lundqvist, vår kontaktperson, har hjälpt oss att komma i kontakt med dig för att eventuellt 
ha en intervju. Vi har ett urval på tio personer och tiden som behöver avsättas för intervjuerna 
är max 60 minuter per intervju. Intervjuerna kommer hållas på distans via Skype och spelas in 
för att vi ska kunna analysera materialet. Vi kommer ha vår kamera påslagen och uppmuntrar 
dig att ha din kamera på. Vår intervju kommer beröra olika teman kring ledarskap och chefskap.  
 
Vänligen läs det bifogade Samtyckesforumläret och återkoppla huruvida du vill delta i 
vår studie eller inte.  
 
Vår förhoppning är att kunna hålla samtliga intervjuer nästa vecka (vecka 17). 
 
Vi ser fram emot vidare kontakt med dig! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Greta Fröderberg, greta.froderberg@gmail.com 
Hannah Olofsson, hannaholofsson@hotmail.com 
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär 
Samtyckesformulär  

  
Uppsala universitet, institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik 
  
Student Greta Fröderberg, greta.froderberg@gmail.com 
Student Hannah Olofsson, hannaholofsson@hotmail.com 
Ämnesgranskare Annika Gnestadius Kronwall, annika.gnestadius-kronvall@angstrom.uu.se 
             
Till berörda deltagare 
Medgivande för deltagande i en studie om chefers uppfattningar om deras arbete på 
Trafikverket. Medgivande ges genom att bekräfta mejlet och godkänna mötestiden.  
  
Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att studera chefers upplevelser av vad som krävs av dem 
för att lyckas i sitt ledarskap idag, med hänsyn taget till en högre grad av distansarbete i den 
”nya vardagen” på Trafikverket. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras, transkriberas och 
därefter analyseras. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 
enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  
  
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan under processens gång välja att avbryta din 
medverkan utan närmare förklaring. Det insamlade materialet kommer endast att användas till 
denna uppsats och förvaras på sådant sätt att utomstående inte får tillgång till materialet. 
 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
opponeringar samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inte enskilda 
personer att namnges. I den mån namn eller andra uppgifter förekommer, ändras dessa för att 
minimera risken för att någon ska kunna känna igen att det är just du som deltagit i studien eller 
någon person du nämner i intervjun. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör 
identifiering av individer kommer därför att hanteras konfidentiellt. När studien är klar och 
uppsatsen har blivit godkänd kommer de inspelade intervjuerna raderas samt transkriberingen 
av dessa.  
  
Medgivande 
Medverkan är frivillig och du kan när som helst och utan förklaring välja att avbryta din 
medverkan. För att delta i studien svarar du på detta mejl huruvida du vill medverka eller inte i 
studien.  
 
Har du vidare frågor om studiens utformning eller syfte, vänligen kontakta Greta eller Hannah 
på ovanstående mejl. Tack på förhand!
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Inledande frågor om dig och din roll på Trafikverket 
Namn:  
Hur länge har du varit anställd på Trafikverket?  
Vad är din yrkestitel och roll på Trafikverket? 
Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? 
Sedan början av mars (då restriktionerna släppte), hur många dagar i veckan är du i snitt på 
kontoret? 
 
Vi har några frågor om din arbetsgrupp:  
Hur många direktrapporterande har du?  

Leder du främst genom chefer eller via medarbetare som inte har en chef- eller ledarroll?  
 
Hur många medarbetare ingår i hela den organisation du leder?  
 
Vad är deras övergripande arbetsuppgifter? 
 
Hur är den geografiska spridningen?  
 
Hur många av dina direktrapporterade har samma arbetsort som du? 
 
Hur mycket träffar du uppskattningsvis dina medarbetare under arbetsveckan? 
 
Ditt ledarskap:  
Hur skulle du beskriva dig själv som chef på distans? 
 Vilka ledaregenskaper tycker du är en tillgång när du leder på distans? 
 
Vad upplever du krävs av dig för att lyckas leda på distans? 
 
Vilka möjligheter har du att utföra ditt ledarskap på distans? 
 
Vilka är de största utmaningarna i ledarskapet vid distansarbete, för dig som chef?  
 Har du något exempel på en utmaning som du har stött på i ditt ledarskap på distans? 
 Vad hände och hur agerade du? 
 
Hur kommunicerar du med dina medarbetare på distans?  
 
Har du något exempel på när du tycker att du, som chef på distans, har hanterat en situation på 
ett för dig lyckat sätt? Vad hände och hur agerade du?  
 
Nya vardagen: 
Kommer du ihåg vad den “nya vardagen” innebär? 
 Hur skulle du kortfattat beskriva den nya vardagen?  
 
Hur upplever du den “nya vardagen”? 
 
Hur upplever du att Trafikverket har anpassat sig till den “nya vardagen”?  
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Hur är förutsättningarna för dig att lyckas med ditt ledarskap i den “nya vardagen”? 
 
Vilka utmaningar finns det för dig för att lyckas med ditt ledarskap i den “nya vardagen”? 
 
Hur upplever du att du har anpassat dig till den “nya vardagen”? Har du något exempel? 


