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Abstract 
 

Title: When the cat is away… A study of pedagogical leadership at a distance 

Level: Final assignment for Degree of Master of science (one year) in Educational 

Management 

Author: Evelyn Joelsson 

Supervisor: Ulla Sebrant 

Date: 2013 may 

Leadership is a subject that has been discussed for many generations. Today’s leadership is 

something completely different than what has been practiced before, in the more hierarchical 

companies, when leadership was something you were born to do and the workers had no 

choice but to follow. In the globalised world that we live in today there are demands of a 

different kind than before and physical distance between leaders and their followers gets more 

and more common. Communication is the focus and the catchwords are patency, trust and 

availability. In our information society it is important to have an open dialog and to aim for 

continuous development. Often this is built with close and supportive leadership. My question 

is; how can you be a close and supportive leader when you are physically somewhere else? 

To find the answer to my questions I began with studying some previous work that has been 

done in this area, Maria Nordengren & Bengt Olsen (2006) among others. I interviewed ten 

people who all have some kind of experience with working at a distance and the professional 

leadership from afar. Two of them were leaders, four were employees that worked at a 

distance from the leader and four were employees working physically close to the leader. I 

asked them about communication, trust, patency and availability and found out that 

educational leadership is possible at a distance but also at a price. If you are a leader placed at 

a distance from your employees you need to be clearer in your communication than the leader 

close at hand and give the right information at the right time. Trust is very important as well 

as the physical meetings they have twice a year. Availability is important and many claimed 

that it was working satisfactory. The physical contact proved to be irreplaceable even if there 

are many technical tools available in today’s businesses. Employees at a physical distance 

from their leaders automatically need to take more decisions on their own and learn to take 

initiative faster than the ones who can just walk over to the leader and ask. 

For future research I suggest that you could look at the different kinds of distance between 

leaders and their followers, not just de physical, and maybe also the gender aspect of 

leadership at a distance. One could conduct a comparative study between different kinds of 

companies and see if IT-businesses differ from producing- or service companies. The 

communication strategies that were used was something I found interesting and is probably 

something you can look more into, for example when you use what tool for communication. 

I think my thesis has contributed to the understanding of the complexity of leadership at a 

physical distance and what it takes to be an educational leader in a scattered company today 

concerning communication, patency, trust and availability. 

Keywords: leadership, educational leadership, leadership at a distance, communication, 

distance, development opportunity, trust, patency and availability. 
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Sammanfattning 
 

Ledarskap är ett ämne som diskuterats vitt och brett under flera generationer. Dagens 

ledarskap är något helt annat än det som utövats tidigare i hierarkiska industrier då ledaren var 

född att leda och arbetarna var tvungna att följa. I den globaliserade värld vi idag lever i ställs 

helt andra krav på ledaren och ledarskapet. Nu satsar fler och fler företag på en mer 

decentraliserad organisationsmodell och det blir potentiellt vanligare med arbete på fysisk 

distans från ledaren. Detta påverkar förstås ledarens sätt att arbeta och ledorden blir tydlighet, 

tillgänglighet, tillit. Kommunikation står i fokus och medarbetarna får själva ansvara för att 

arbetet blir gjort på ett tillfredsställande sätt och i rätt tid. I informationssamhällets lärande 

organisationer är det viktigt att ha en öppen dialog och ständigt utvecklas. Ofta byggs detta 

med hjälp av ett pedagogiskt, nära och stödjande ledarskap. Därför att syftet med denna 

uppsats att undersöka hur relationen mellan medarbetare och ledare påverkas av den fysiska 

distansen samt hur man kan vara en pedagogisk ledare på distans. 

För att besvara mina frågeställningar har jag till en början tagit del av relevant tidigare 

forskning inom ämnet ledarskap på distans, bland andra Maria Nordengren & Bengt Olsen 

(2006), för att sedan genomföra individuella intervjuer med två ledare på distans samt deras 

medarbetare som sitter både nära och långt borta. Jag har valt att rikta mig mot IT-företag 

eftersom de har goda tekniska möjligheter för att upprätthålla kontinuerlig kommunikation på 

distans. Jag ställde frågor kring kommunikation, relationen mellan ledare och medarbetare 

samtidigt som jag försökte lyfta fram de tre viktiga begreppen tydlighet, tillit och 

tillgänglighet som jag kallat för de tre T:na. 

Resultaten visade att ett ledarskap på distans kan fungera tillfredsställande både vad gäller 

tydlighet, tillit och tillgänglighet om ledaren är engagerad och lyhörd. Däremot menade 

medarbetarna att tydligheten alltid går att förbättra och jobba vidare med. Ledarna belyste 

vikten av att ha fysiska träffar och fick medhåll av medarbetarna då det visade sig att det är i 

dessa sammanhang som team-känslan byggs och förtroendet börjar gro. Den fysiska 

kontakten visade sig vara oersättlig trots de tekniska hjälpmedel som idag finns tillgängliga 

och som kan förmedla i princip alla sinnesintryck förutom lukt. Då medarbetarna på distans är 

mer självständiga får de en större frihet att ta egna initiativ, vilket bidrar till en snabbare 

personlig utveckling än de som sitter nära sin chef och snabbt kan ställa frågor. Trots att 

ledarskap på distans till en början kan verka vara det sämre alternativet visade sig finns 

positiva aspekter för individen och för företaget.  

Nyckelord: ledarskap, pedagogiskt ledarskap, ledarskap på distans, kommunikation, distans, 

utvecklingsmöjligheter, tillit, tydlighet och tillgänglighet. 
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1. Introduktion 
I detta inledande kapitel vill jag ge läsaren en introducerande motivering till det valda ämnet 

ledarskap på distans. Jag kommer lyfta fram problemdiskussion, frågeställningar, syfte, 

avgränsningar samt en kort disposition som beskriver det fortsatta delarna av 

undersökningen.  

 

”Endast ett fåtal människor är födda till pedagoger och ledare. De flesta måste bibringas 

både tekniken, metoderna och det rätta sinnelaget” 

(Archibald Douglas, generallöjtnant, kavallerist i 

Nordengren & Olsen, 2006, s.60) 

1.1 Intresseområde och problemformulering 

Ledarskap är ett ämne som man sällan tröttnar på att diskutera. Ofta befinner vi oss i en 

situation då vi antingen leder eller blir ledda och det är inte mycket som idag överträffar 

ledarskap när man talar om vad som är mest avgörande för organisationers framgångar. 

Ledarskap lyfts inte bara fram som alldeles centralt, utan också som något gott. Sällan talar 

man om Hitler, Mussolini eller Usama bin Ladin som ledare som på ett framgångsrikt sätt 

lyckats mobilisera följare. 

Ledarskap är sedan långt tillbaka något som varit livsavgörande för människan. Redan som 

jägare och samlare behövde man i jakten ett sätt att samordna gruppen och delegera uppgifter 

bland deltagarna för att lyckas fälla bytet. Det feodala samhället växte fram, vi började samlas 

på ett ställe och bygga upp samhällen. Utan goda ledare skulle detta blivit som en konflikt i 

sandlådan – alla har sand i munnen och ingen blir nöjd. Utvecklingen går otroligt snabbt 

framåt och idag kan vi få tag på vad som helst, närsomhelst och varsomhelst (Dahlen, 2009, 

s.20). Hela världens kunskap kan vi nu bära med oss i fickan och nå genom våra fingertoppar. 

Informationssamhället har gjort att vi nu inte behöver samlas i stora byggnader, med en 

bestämd person på en bestämd plats på en bestämd tid, utan kan röra oss fritt över tid och 

rum. Arbetet som tidigare var jakt eller löpande band är nu tjänster och måste förstås 

fortfarande bli gjort. Det är där min fråga uppstår. 

Dagens ledarskap är något helt annat än det som utövats i klassiskt hierarkiska organisationer 

tidigare. Idag ställer platta organisationer och flexibla arbetssätt helt andra krav på både ledare 

och medarbetare (Nordengren & Olsen, 2006, s.66). I den globaliserade världen vi lever i, 

satsar fler och fler företag, myndigheter och organisationer på en mer decentraliserad 

organisationsmodell. Det blir potentiellt vanligare med fysisk distans som 

ledarskapsneutraliserare då flexibelt arbete, arbete hemifrån eller konsultarbete ökar. Denna 

nya struktur påverkar ledarens sätt att arbeta, eftersom medarbetarna blir geografiskt spridda 

runt om i världen. Möjligheter till fysiska möten blir begränsade och den större delen av 

ledarskapet måste ske på distans. En god ledare bör, enligt många, vara en förebild som är 

engagerad, tydlig och har mod att fatta obekväma beslut samt vara lyhörd för sin omgivning. 

Utöver detta bör ledaren också förmedla visioner och mål så att dessa blir drivkrafter för varje 

enskild medarbetare. Tydlighet, tillit och tillgänglighet blir ledorden. Ett pedagogiskt 
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ledarskap ska stimulera till medskapande samt skapa möjligheter för medarbetarna att ta egna 

initiativ. Även om ledaren idag inte själv kan stå som ansvarig för om verksamheten lyckas 

eller inte så måste man ändå tänka på att du som ledare aldrig kan ta en organisation längre än 

du själv är utvecklad som människa. (Ahrenfelt, 2001, s.11)  

Bo Ahrenfelt (2001) menar att det finns lika många definitioner av ledarskap som det finns 

ledare, vilket ger utrymme för flertalet tolkningar. Gary Yukl (1998) definierar ledarskapet på 

följande sätt: 

 ”The assumption that it involves a process whereby intentional influence is exerted by 

 one person over other people to guide, structure, and facilitate activities and 

 relationships in a group or organization.” (Yukl, 1998, s. 3) 

Pedagogiskt ledarskap kan betyda att man som rektor är ledare för en pedagogisk verksamhet. 

En annan innebörd av ordet kan vara att man utövar ett ledarskap som är pedagogisk. Det är 

den senare definitionen av begreppet pedagogiskt ledarskap som kommer att behandlas i 

denna uppsats. De flesta forskare är överens om att pedagogiskt ledarskap handlar om att 

motivera, engagera och utveckla de anställda genom deras egna intressen och mål. Men hur 

kan man som ledare leda sina medarbetare på ett nära och personligt sätt om man fysisk 

befinner sig på en annan plats? Vad krävs för att leda en organisation som är geografiskt 

utspridd? Vad innebär det för medarbetarna? Hur motiverar man medarbetarna att verka mot 

samma mål? Hur kommunicerar man på rätt sätt? Hur viktig är ledarens närvaro på 

arbetsplatsen och hur är man en pedagogisk ledare på distans?  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur fysisk distans mellan ledare och ledda påverkar 

deras relation samt medarbetarnas utvecklingsmöjligheter i arbetet och det pedagogiska 

ledarskapet. Jag vill ta reda på hur en pedagogisk ledare leder på distans för att utöka 

möjligheterna för individuell och kollektiv utveckling i arbetet. Jag vill belysa vilka 

egenskaper som är viktiga för ledaren och vilka som är möjligheterna och begränsningarna. 

Detta konkretiseras genom följande frågeställningar: 

 Hur upplever cheferna inom organisationen att ledarskap på distans påverkar deras 

relation till och kommunikation med medarbetarna? 

 Hur upplever medarbetarna inom organisationen att det distanserade ledarskapet 

påverkar deras relation till och kommunikation med ledaren? 

 Finns det någon väsentlig skillnad mellan ett ledarskap på distans och ett ”vanligt” 

ledarskap? 

 Vilka möjligheter och begränsningar upplevs i och med ett pedagogiskt ledarskap på 

distans? 
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1.3 Avgränsningar  

Denna studie avgränsar sig till att undersöka pedagogiskt ledarskap på distans, det vill säga 

det som geografiskt eller tidsmässigt åtskiljer ledaren från medarbetarna. Med detta menas att 

chef och medarbetare arbetar på olika platser och inte delar den dagliga arbetsmiljön. 

Kommunikationen upprätthålls via e-post, telefon, chatt, videokonferens eller få regelbundna 

möten. Det finns förstås flera typer av orsaker som kan öka distansen mellan människor, 

exempelvis olika språk eller attityder. Jag kommer dock inte att fokusera på dessa typer i min 

undersökning, utan enbart på den geografiska distansen. Vidare diskussion och definition av 

distansbegreppet kommer i teorikapitlet. Jag kommer att titta på relationen mellan ledare och 

medarbetare när avståndet dem emellan blir allt större. Jag ska försöka att hålla mig till 

ledarskapets sociala aspekter med kommunikationen i fokus. I uppsatsen syftar begreppet 

frånvaro på den fysiska frånvaron i motsats till fysisk närvaro. Den fysiska närvaron och 

frånvaron kopplas ihop med tillgänglighet och otillgänglighet och begreppen betraktas i 

relation till varandra. Jag har försökt att illustrera detta med figuren nedan. 

   Frånvaro 

 

 

 Otillgänglig    Tillgänglig 

 

 

   Närvaro  

Figur 1: Relationen mellan begreppen närvaro och tillgänglighet. 

Jag kommer också att lägga fokus på begrepp som tillit och tydlighet. Jag har valt att tala om 

de anställda som medarbetare istället för följare eftersom de är lika viktiga för ledarskapet 

som ledaren. Jag vill därmed inte att det ska finnas någon begreppslig hierarki dem emellan. 

När jag talar om medarbetare handlar det inte om någon chefskollega eller någon som är 

högre upp i organisationens makthierarki. Jag kommer att använda begreppet medarbetare på 

ett sådant sätt så att jag alltid syftar till anställda som är direkt hierarkiskt underställda ledaren 

inom organisationen.  

Mellanchefer skulle kunna klassas som medarbetare eftersom de är underställda ett högre 

ledarskap eller ledare eftersom de faktiskt har anställda under sig. Därav problematiken. Jag 

har i min undersökning valt att klassificera mellanchefer som ledare och lagt fokus på 

relationen mellan en anställd medarbetare och ledaren. Då det är meningen att studien ska visa 

hur ledarskap på distans kan gå till har jag valt att bortse från att begreppet ledare även kan ha 

en informell betydelse. Jag använder genomgående begreppen ledare och chef i synonym 

bemärkelse eftersom det förefaller naturligt och ger variation till mitt skrivande. 
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1.4 Disposition  

Denna uppsats är indelad i åtta kapitel: 

 

Figur 2: Uppsatsens disposition. 

Efter detta introducerande kapitel kommer jag i efterföljande avsnitt presentera, för min 

undersökning, relevanta teorier och teoretiska resonemang angående ledarskap på distans. 

Med dessa teorier vill jag ge läsaren en djupare förståelse för ämnet och en grund att stå på i 

det kommande analysarbetet. Vidare behandlas och förklaras olika modeller som understryker 

och tydliggör dessa teorier. Därefter följer det tredje kapitlet, metoddelen med en beskrivning 

och motivering av val av undersökningsmetod. Här beskrivs närmare kvalitativ metod, 

semistrukturerad intervju, urval, genomförande av datainsamling, eventuella metodrelaterade 

problem som kan uppstå, etiska överväganden och hur dessa har tagits i beaktande. Därefter 

presenteras själva empirin, vilket inleds med en presentation av den valda organisationen och 

hur ledarskapet ser ut utifrån mina teman, för att sedan presentera de data som framkommit i 

de genomförda intervjuerna. Insamlad data relateras till variablerna och kopplas till de 

tidigare presenterade teorierna och modellerna. I slutdiskussionen kommer jag försöka sätta 

mitt insamlade material i ett större sammanhang och slutsatser dras kring det distanserade 

ledarskapets påverkan på medarbetarnas relation till ledaren, begränsningar och möjligheter 

till utveckling samt den pedagogiska aspekten av ledarskapet. Jag kommer även diskutera 

några kritiska synpunkter och mitt eget lärande i skrivandeprocessen för att slutligen tipsa 

läsaren om vidare forskning. 

  

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Teori 

Kapitel 3 
Metod  

Kapitel 4 
Resultat 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Slutdiskussion 

Kapitel 7 
Källförteckning 

Kapitel 8 
Bilagor 
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2. Teori 
I detta teorikapitel kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter, tidigare 

forskning kring ledarskap och mina valda teorier och modeller. Dessa kommer jag sedan att 

använda mig av i analysen av den insamlade empirin. 

2.1 Ledarskap 

 

”Ledare behövs. De behövs som symboler för en gemensam idé. De behövs som 

kommunikatörer. De behövs också för att mobilisera energi, för att inrikta denna  på rätt 

saker och för att hålla en process igång.” (Karlöf, 2008, s.102) 

Att ge en teoretisk bakgrund till ledarskapsforskning är en ingen enkel uppgift. Samhällets 

ständigt pågående utveckling och förändring har fört med sig nya krav på ledarskap. Första 

gången man i modern tid började tala om ledarskap var på 1800-talet då den klassiska 

hierarkiska ledningsteorin tog sin form. Därefter har flera olika teorier och ledarstilar kommit 

och gått. Precis som med det mesta går det moden i ledarskap. Tidigare teorier kan komma 

tillbaka och ibland i en annan form. Idag är samhället präglat av utveckling i rusande 

hastighet. Förändring är det nya normalläget för nutidens företagare. Man kan säga att den 

ständiga förändringen är det enda som är bestående. (Ahrenfelt, 2001; Lima, 2007, s.81-87; 

Neufeld, Wan & Fang, 2008, s.227) 

Sedan 1980-talet har ledarskap och managementteorier diskuterats livligt och blivit mycket 

uppmärksammade, vilket fortsätter än idag om inte i ännu större utsträckning än tidigare. 

Definitionerna är många och olikartade. Vissa fokuserar på grupprocesser och betraktar 

ledarskap som beroende av personlighet eller förmåga att övertala och påverka andra. Några 

ser ledarskapet som en maktrelation medan andra använder det som ett instrument för att nå 

målet. Jacobsen & Thorsviks (2008) utgångspunkt är att ledarskap är ett beteende som 

människor utövar i avsikt att få andra att arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera dem till 

att prestera mer och få dem att trivas i arbetet. Ledarskap är en process som sker mellan 

människor, där utövandet eftersträvar att influera andra.  Denna definition vilar på tre 

huvudsakliga antaganden:  

”Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något.” (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s.452). Denna aspekt kan kopplas till teorier om motivation, sociala relationer och 

gruppdynamik. Inom ledarskapsteorin har man lagt vikt på att studera vilken slags ledarstil 

som är effektivast när det handlar om att påverka andras beteende.  

”Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer.” (ibid s.452). Teorier 

om ledarskap får ofta en stark inriktning på ledaren som person, eftersom det är svårt att skilja 

handlingen från den som handlar. Det mesta av den tidigare ledarskapslitteraturen fokuserade 

på att hitta de personlighetsdrag som kännetecknar en bra ledare.  

”Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål.” (ibid s.452). Det handlar om att 

fördela resurser och arbetsuppgifter mellan enskilda individer och grupper i organisationen för 

att på bästa sätt skapa förutsättningar för en tillfredsställande lösning av arbetsuppgiften. 
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Eftersom ledarskap är något som utövas, menar Jacobsen & Thorsvik att det kan utövas av 

vem som helst. Det är inte nödvändigtvis någon som har en ledande ställning. (ibid, 2008, 

s.452) 

Inte sällan sägs att ledarskap handlar om att lyssna, kommunicera visioner och att vara tydlig.  

 

”Den otydlige blir tolkad, den tydlige blir citerad.” (Fiskerud & Segerfeldt, 2005, s.5) 

 

Det sägs också att man ska vara verklighetsförankrad, engagerad, omtänksam och positiv. 

Chefen ska bidra till att man har roligt och trivs på arbetsplatsen. Det goda ledarskapet 

innebär också att personlig utveckling, etik, mångfald, jämställdhet och god hälsa genomsyrar 

organisationen. (Svenningsson & Alvesson, 2010, s.14). Ledarskap är ingen lätt uppgift men; 

 

”Vare sig du tror att du lyckas eller ej – så får du rätt.” (Henry Ford) 

 

Uppmärksamheten på ledaregenskaper och ledarstilar har bidragit till att det mesta som 

skrivits om ledarskap har varit tydligt ledarcentrerat. Men för att man ska kunna tala om 

ledare måste det också finnas efterföljare och kanske är det så att ledare bara är så effektiva 

som efterföljarna tillåter dem att vara. Om följarna inte köper ledarens argument kanske det 

inte är någon idé att tala om ett ledarskap överhuvudtaget. Det jag vill lyfta fram är följarnas 

betydelse för ledaren och dennes framgång. Trots detta är det ledaren som varit i överlägset 

fokus i litteraturen genom åren. I slutändan handlar det om hur man definierar ledarskap. 

Många har försökt formulera en allmängiltig definition av ledarskap men ju mer man letar 

desto fler hittar man. Några vanliga definitioner av ledarskap kan illustrera mångfalden 

(Hughes, 2006, s.7): 

 

Warren Bennis (1959): ”Ledarskap är processen genom vilken en agent får en underordnad 

att bete sig i önskad riktning.” (ibid) 

 

Vilket känns väldigt auktoritärt medan nästa visar på en mer social sida: 

 

Robert K. Merton (1969): ”Ledarskap är en interpersonell relation i vilken andra lyder 

eftersom de vill det, inte på grund av att de måste det.” (ibid) 

 

Bernard M. Bass (1985): ”Att utöva ledarskap är att transformera efterföljare, skapa visioner 

av målen så att de kan uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå 

målen.” (ibid) 

 

Definitionen ovan är mer vad jag tänker mig i ledarskap på distans men man kan också tänka 

sig att: 

 

C. F. Roach & O. Behling (1984): ”Ledarskap är den inflytandeprocess genom vilken man får 

en organiserad grupp att uppnå sina mål.” (ibid) 
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Eller så kan man tänka sig att: 

 

V.M.J. Robinson (2001): ”Ledarskap utövas när idéer uttryckta i tal eller handling uppfattas 

av andra som kapabla att underlätta utförandet av uppgifter eller göra framsteg i problem 

vilka är viktiga för dem.” (Fairhurst 2007, s.6) 

 

”För att förstå ledarskap behövs det att man tar hänsyn till den sociala kontext där 

ledarskapsprocessen äger rum. Ledarskapet är inte bara ledare som agerar och en grupp 

underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en komplex social process där 

innebörden och tolkningarna av vad som sägs och görs är avgörande.” (Alvesson, 2001, 

s.146). 

 

Förutom att detta ger en bild av ledarskap i mycket allmänna och breda termer så visar det 

också på den stora variationen inom området. I definitionen som Bass framhåller är 

förändring centralt och man hävdar att chefskap handlar om att hantera stabilitet medan 

ledarskap handlar om att åstadkomma och hantera förändring. Robinson lägger tyngdpunkten 

vid de interpersonella relationerna medan de övriga ser på ledaren som den centrala aktören 

som skapar en effekt på andra, vilka blir mottagare av ledarskapshandlandet. (Svenningsson 

& Alvesson, 2010, s.14; Lima, 2007, s.81). 

 

Frågan är om man blir så mycket klokare ju fler definitioner och synsätt på ledarskap man 

kommer i kontakt med. Gary Yukl (1989) är en av de framträdande författarna inom området 

och han framhåller mot bakgrund av mångfalden att den omfattande mängden definitioner 

som lanserats inte verkar ha så mycket mer gemensamt än att ledarskap handlar om någon typ 

av inflytandeprocess (Yukl, 1989, s.253 i Svenningsson & Alvesson, 2010, s.17). Som ledare 

och chef blir man aldrig färdig. Det handlar mycket om att lära under tiden av sina 

erfarenheter och läsa ledarskapslitteratur för att låta sig inspireras. Jag tror dock att det goda 

ledarskapet är väldigt beroende av ledarens individuella egenskaper, ledarens förutsättningar 

för uppdraget och inte minst det sammanhang du som ledare är verksam i. 

2.1.1 Pedagogiskt ledarskap  

 

Pedagogik [-gi:´k] (grekiska paidagōgikē´ (te´chnē), av paidagōgiko´s 'som hör till 

uppfostran eller undervisning', se vidare pedagog), vetande och metoder som tillämpas i 

uppfostran, undervisning och utbildning. Inom det romanska språkområdet har ordet 

pedagogik använts för att beteckna vetenskaplig reflektion över uppfostrings- och 

bildningsprocesser. 

Pedagog; i antikens Grekland en slav som ledsagade barn till och från skolan och ibland även 

undervisade dem i hemmet; senare lärare, undervisare. 

Källa: http://www.ne.se (hämtat 2013-03-26). 

Så beskrivs ordet pedagogik och pedagog i nationalencyklopedins ordlista och man kan 

därifrån utläsa att det handlar om någon typ av utveckling och lärande. Ofta när man talar om 

http://www.ne.se/lang/pedagog
http://www.ne.se/
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ett pedagogiskt ledarskap så kommer man osökt att tänka på rektorn för en skola men jag 

anser att begreppets användning sträcker sig mycket längre än så. 

 

Om vi börjar i skolan kan vi se att det finns två pedagogiska ledarskapsförhållanden; det 

mellan rektor och lärare men även det mellan lärare och elev. När vi talar om ett pedagogiskt 

ledarskap finns det flera likheter med förhållandet lärare-elev. I min uppsats kommer jag att 

lägga fokus på det senare förhållandet eftersom relationen mellan rektor och lärare på en skola 

egentligen kan beskrivas som ett ”vanligt” ledarskap. Det som gör det pedagogiska 

ledarskapet pedagogiskt är sättet som ledaren anammar olika roller i olika situationer och 

anpassar sig efter medarbetarnas individuella behov. På samma sätt som en lärare leder sina 

elever mot nya insikter och ny kunskap leder den pedagogiska ledaren sina medarbetare i 

arbetet. Det handlar om att se till individerna i en grupp och lyfta deras enskilda förmågor till 

en ny nivå. Ledaren ser vem som är bra på vad och kan utifrån det plocka ihop team där 

medlemmarna kompletterar varandra och lär av varandra. (Lauvås & Handal, 2001,s.58-60; 

Parsloe & Leedham, 2009, s.190-192). 

 

Enligt min mening kan vilken ledare som helst utöva ett pedagogiskt ledarskap genom att vara 

kommunikativ, tydlig och stödjande. Man skulle kunna säga att ledaren behöver ha en balans 

mellan att vara coach, handledare och mentor. Eric Parsloe & Melville Leedham (2009, s.130-

132) skriver om faciliterat lärande och ledaren som coach. De lyfter fram en lista med 

Simplicity tips, och menar att ”Simplicity is the ultimate sophistication” (Leonardo Da Vinci i 

Parsloe & Leedham, 2009, s.132). De betonar även vikten av tydlighet och understryker att 

simple inte är detsamma som easy. Deras lista med tips på hur man ska vara en bra coach har 

jag fritt översatt till svenska och den ser ut som följer: 

 

 Framgång kommer av att göra saker enkelt men konsekvent 

 Först och främst bestäm vad ni ska prata om 

 Se till att träffas 

 Håll det kortfattat 

 Håll dig till grundprocessen 

 Utveckla en vana att fråga och inte berätta 

 Kom ihåg att det handlar om lärande 

 Förvänta dig att lärandet går åt båda hållen 

 Var medveten om gränserna 

 Försök inte för mycket 

(Parsloe & Leedham, 2009,s.12-18) 

 

Om jag målar upp ett exempel för att belysa vad jag menar kan man se framför sig en person 

som befinner sig på en skogsstig som är krokig och gropig. Stigen representerar resan eller det 

långsiktiga projektet. Personen som går på stigen är medarbetaren. Om ledaren är en coach 

går denne bakom medarbetaren och pushar på framåt, uppmuntrar till att göra egna misstag 

och att lära av dem. Exempel på detta kan vara att stiga ner i en grop och lära sig att själv ta 

sig upp igen. Om ledaren är en mentor så går denne framför medarbetaren på stigen och 
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berättar hur han eller hon har gjort saker tidigare och delar med sig av sina egna erfarenheter. 

Mentor-ledaren berättar var groparna är så att medarbetaren slipper stiga i samma gropar som 

mentorn tidigare klivit i. Om ledaren anammar rollen som handledare går denne, fortfarande 

bildligt, bredvid medarbetaren och håller honom eller henne i handen på vägen. Om man 

möter ett hinder så ställer handledaren frågor som får medarbetaren att själv hitta lösningen 

och förhoppningsvis undvika att gå ner i alltför många gropar. Om medarbetaren trots allt går 

ner i en grop så menar handledaren att man ska lära av misstaget och gå vidare. En 

pedagogisk ledare är någon som har lite av varje. En mentor kan visa vägen men coachen 

måste väcka motivationen och handledaren måste se till att medarbetaren håller sig på rätt 

stig. 

 

Svenningsson & Alvesson (2010, s.26) belyser den aspekten av ledarskapet som handlar om 

att hjälpa medarbetarna att nå en högre grad av mognad så att de kan klara sig självständigt i 

sitt arbete. I dessa resonemang kan man se mycket av det pedagogiska ledarskapet ”in action”. 

Målet för en pedagogisk ledare blir då egentligen att försöka göra sig mindre och mindre 

behövd bland medarbetarna. Ju mindre ledaren behöver ingripa och finnas till hands, desto 

mer framgångsrikt är ledarskapet. Syftet är då att medarbetarna ska vara så självgående som 

möjligt. På samma sätt målas ledarskapet upp enligt Svenningsson & Alvessons sätt att 

beskriva det situationsanpassade ledarskapet.   

2.1.2 Situationsanpassat ledarskap  

 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att 

hon kan hjälpa andra. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill 

hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan 

att vilja tjäna.” (Kierkegaard i Fiskerud & Segerfeldt, 2005, s.17). 

Som jag nämnde tidigare måste en pedagogisk ledare se medarbetarna som individer och lyfta 

fram deras enskilda styrkor. En modell som beskriver hur man kan gå tillväga för att uppnå 

detta är det så kallade situationsanpassade ledarskapet. Denna modell utvecklades på 60-talet 

av Blanchard & Hersey. Om jag som ledare använder mig av situationsanpassat ledarskap 

innebär det att jag behöver anpassa min ledarstil beroende av de situationer jag hamnar i och 

de medarbetare jag har till mitt förfogande. Om jag leder en grupp mogna och erfarna 

medarbetare kommer jag inte behöva instruera dessa i lika hög grad som om jag anställer en 

ny medarbetare med liten eller ingen erfarenhet. Den nya medarbetaren behöver i det fallet 

mer konkreta råd och instruktioner. (Svenningsson & Alvesson, 2010, s.25-28). 

 

Detta är en bra stöttepelare att ha som ledare på distans. Ledarens utmaning blir här att hitta 

en balans mellan en stödjande och en styrande ledarstil. Man behöver vara medveten om att 

medarbetaren till en början förmodligen kommer att behöva mer direktiv och efterhand bli 

mer självständig. Oavsett vilken ledarstil som för tillfället lämpar sig bäst är tydlighet, precis 

som i ledarskap på distans, ett nyckelbegrepp (Fiskerud & Segerfeldt, 2005, s.10-18; 

Nordengren & Olsen, 2006, s.74-76). Det handlar om att vara tydlig med vad man vill uppnå 
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och vilka förväntningar man som ledare har på sina medarbetare. Det är även viktigt att ge 

kontinuerlig återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser. (Karlöf, 2008, s.110-112). 

 

Hersey & Blanchard har tagit fram en modell som beskriver detta ledarskap. Modellen 

beskriver två axlar, som var och en står för en viss typ av ledarbeteende. Den vertikala axeln 

står för personorientering, vilket innebär att ledaren ägnar medarbetaren större eller mindre 

personlig uppmärksamhet. Om ledaren ligger i de övre rutorna ägnar han mycket 

uppmärksamhet åt medarbetaren, finns till hands och stödjer. Om ledaren ligger längst ner på 

axeln nonchalerar han dem fullständigt. 

Den horisontella axeln beskriver uppgiftsorientering. Om ledaren ligger längst ut till höger, är 

han mycket noggrann i att strukturera arbetet för medarbetarna. Om han ligger till vänster har 

han fullständigt delegerat ansvaret för arbetets utförande till sina medarbetare. När vi tittar på 

modellen ser vi fyra fält, där vart och ett står för en kombination av personorientering och 

uppgiftsorientering. För att få en tydligare bild av modellens delar vill jag beskriva den så 

enkelt och tydligt som möjlig genom att redogöra för de olika rutorna och deras 

mognadsnivåer. Rutorna beskriver olika beteende hos ledaren och inte deras personlighet. ”S” 

står för stil som i ledarskapsstil. (Karlöf, 2008, s.110-111):  

1. Den första rutan i modellen kännetecknar ett instruerande ledarskap, [S1] står för en ledare 

med hög uppgiftsorientering och låg personorientering. Här finns en hög grad av 

detaljstyrning, instruktioner och tät uppföljning.  

2. Nästa ruta är ett rådgivande/ insäljande ledarskap, [S2]. Rutan innehåller både hög 

uppgiftsorientering och hög personorientering. Här är det ledaren som fattar besluten, 

informerar medarbetarna och ger konkreta råd.  

3. Ruta nummer tre, [S3] är ett deltagande ledarskap med hög personorientering och låg 

uppgiftsorientering. Ledare och medarbetare fattar här beslut tillsammans. Ledaren bryr sig 

inte så mycket om hur arbetet utförs, utan snarare att det blir bra gjort.  

4. Slutligen i det delegerande ledarskapet, [S4] uppvisar ledaren låga värden i både person- 

och uppgiftsorientering. Nu har ledaren helt lämnat över ansvaret för beslutsfattande och 

implementering till medarbetarna.  

Situationsanpassat ledarskap handlar om att använda flera ledarskapsstilar parallellt. För att 

vara framgångsrik som ledare måste man kunna ändra ledarskapsstil baserat på mognadsnivån 

hos medarbetarna och uppgiftens art. I ett ledarskap på distans blir det därför viktigt att veta 

vilken stil som lämpar sig bäst och se sig själv ur medarbetarnas perspektiv. Åtminstone till 

en början, i samband med nyrekrytering av medarbetare som kommer att arbeta på distans, 

kan det vara bra att använda sig av ett situationsanpassat ledarskap. I kombination med de 

olika ledarskapsstilarna kan man sedan koppla till medarbetarnas olika mognadsnivå som talar 

om vilken stil som passar i vilket skede. Hersey & Blanchard har definierat fyra 

mognadsnivåer som var och en matchar en av ledarskapsstilarna. (Karlöf, 2008, s.112): 
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1. Mognadsnivå 1, [M1] betecknar medarbetare som saknar förmåga att utföra arbetet i fråga, 

då de är ovilliga eller osäkra på grund av bristande kunskap. Dessa medarbetare vill ha en S1-

ledare som ger tydlig vägledning som de behöver för att klara sina arbetsuppgifter. 

2. Mognadsnivå 2, [M2] handlar om medarbetare som fortfarande saknar förmåga att klara 

jobbet på egen hand men som har motivationen för att göra det. Dessa vill ha en S2-ledare 

som kan ge trygghet i struktureringen av arbetet. 

3. Mognadsnivå 3, [M3] beskriver medarbetare som nu kan sitt jobb tillräckligt bra för att 

kunna köra själva men som plötsligt blivit osäkra på sig själva. Dessa medarbetare behöver en 

S3-ledare. 

4. Mognadsnivå 4, [M4] är de medarbetare som både kan, vill och är motiverade att utföra 

uppgiften på egen hand. Till dessa medarbetare lämpar sig S4-ledaren bäst och fullständig 

delegering är möjlig.  

Som ledare krävs en del träning innan man behärskar en uppövad skicklighet att läsa 

situationer och mognadsnivåer hos människor. De ledare som har upplevt svårigheter med 

delegering har oftast gjort misstaget att använda fel typ av ledarskap gentemot medarbetarnas 

mognadsnivåer. Ledaren är antingen för instruerande i arbete på en högre mognadsnivå eller 

tvärtom. (Karlöf, 2008, s.112) 

“Successful leaders should change their leadership styles based on the maturity of the 

people they're leading and the details of the task.” (Karlöf, 2008, s.112) 

När man talar om ledarskap på distans och pedagogiskt ledarskap ser jag en tydlig koppling 

till det situationsanpassade ledarskapet, då det är väsentligt att se medarbetaren där denne 

befinner sig just nu i kunskapsnivå, för att kunna åstadkomma en utveckling. Om man vet var 

man har sina medarbetare kan man snabbare möta dem på halva vägen och underlätta 

lärandeprocessen. Då jag som ledare känner att jag befinner mig i den delegerande rutan har 

jag också ett större mått av tillit till mina medarbetare och det egna ansvaret kan möjliggöra 

eget initiativtagande och personlig utveckling; 

”Generellt sett går det att delegera allting, förutom eventuellt legalt reglerat ansvar samt 

den direkta kontakten med de närmaste medarbetarna.” (Karlöf, s.106) 

2.1.3 Följarskap  

Den andra parten i relationen som ofta får mindre uppmärksamhet men som ändå är så viktig 

är medarbetaren, följaren eller den ledde. Man talar ofta om ledarskap i grupper som ett 

uppdrag för ledaren där man lägger hela ansvaret för gruppens resultat på ledaren. Därför ser 

också många ledarskapskurser ut som de gör, menar Granström (2007, s.76). Med 

utgångspunkt i Bions teorier och David M. Messicks artikel On the psychological exchange 

between leaders and followers (2005) kan man emellertid inte betrakta samspelet mellan 

ledare och följare på detta enkelriktade sätt. I arbetet och i relationen mellan chef och personal 

kommer olika grupprocesser att utvecklas beroende på vilka uppgifter de har att hantera. Som 

min chef en gång sa till mig på ett möte kring organisatoriska förändringar; ”det är lätt att rita 
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bollar på ett papper och dra streck emellan, men det är när man sätter människor i bollarna 

som det blir komplicerat”. 

I alla förhållanden kan man säga att det finns två sidor av samma mynt. Messick definierar 

ledarskap som ”the relationship between leaders and their followers” (2005, s.81) och betonar 

på det sättet förhållandet dem emellan. Även Karlöf (2008, s.105) ser ledarskap som ”en 

relation mellan minst två personer”. Utan följare finns alltså ingen ledare eftersom det krävs 

minst två personer för att ledarskap ska uppstå som fenomen. Messick (2005) talar om the 

leader exchange theory och menar att det bildas en balans i relationen mellan ledare och 

följare som vägs upp åt båda hållen, vilket tillåter att följarna låter sig ledas och ledaren låter 

sig följas. Messick nämner några dimensioner som ger fördelar för följare och några exempel 

på detta är; riktning och styrning, det vill säga att följaren har en tydlig riktning vart gruppen 

är på väg, vilket inger en känsla av trygghet. Följaren vill jobba hårt eftersom denne då får 

respekt tillbaka och känner att prestation och effektivitet är i fokus. Det uppstår en känsla av 

inkludering och tillhörighet som också ger stolthet och självrespekt. Om följaren hyser respekt 

för ledaren så kommer följaren att lyssna på vad ledaren har att säga. Det är svårt, nästintill 

omöjligt att ignorera någon man respekterar, menar Messick. Ledaren, i sin tur, vinner 

fokuserade medarbetare med egen riktning, tacksamhet och lojalitet, engagemang och 

ansträngning, samarbete och uppoffring samt respekt och lydnad. (Messick, 2005, s.81-91; 

Nordengren & Olsen, 2006, s.19). 

I en distansrelation blir medarbetaren i mångt och mycket sin egen ledare och man kan tänka 

sig att följarskapet blir mer valbart än om man sitter i samma byggnad. Då medarbetaren 

arbetar självständigt kan denne välja att lyssna på ledaren eller köra sitt eget race utan att det 

får alltför stora konsekvenser, medan en följare på nära avstånd kan bli mer bunden att göra så 

som ledaren säger. Därmed blir det relevant att här tala om ett aktivt följarskap. I dagens 

organisationer ställs högre krav från medarbetarna på att få någon personlig vinning i utbyte 

mot det engagemang man lägger ner. Nu räcker det inte längre att jobba för gruppens 

gemensamma vinning. Från början var denna attitydförändring en generationsfråga men nu 

kan man se att detta synsätt har anammats av individualister i alla åldrar. (Nordengren & 

Olsen, 2006, s.19). 

John Antonakis & Leanne Atwater (2002, s.698) har skrivit en artikel i The leadership 

quarterly kring ledarskap på distans och hur man kan teoretisera begreppet. De lyfter fram att 

relationen mellan en medarbetare och en ledare på distans uppstår i ett ansträngt klimat för 

ledaren att hantera eftersom medarbetare har ett behov av att identifiera sig med sin ledare för 

att bygga ett förtroende. Författarna menar att det kan vara svårt att bygga detta förtroende i 

en relation som är kall, frånkopplad och opersonlig medan Nordengren & Olsen (2006, 19-25) 

menar att det inte alls måste vara så. 

Jag kommer nu att återgå till diskussioner kring ledarskap som en relation mellan ledare och 

följare samt hur man ska få detta band att fungera på distans. 
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2.2 Kommunikation 

 

”Det är dialogen som kan skapa kopplingen mellan å ena sidan den enskildes 

utvecklingsmöjligheter och önskemål och å andra sidan organisationens vision” (Lima, 

2005, s.141). 

Att kunna överföra ett budskap på ett bra sätt hör till grunderna för en kommunikatör. Det kan 

därför vara väsentligt att skilja mellan begreppen information och kommunikation. 

Information handlar om att sända ett budskap till en mottagare utan att förvänta sig ett svar. 

Det är ett enkelriktat budskap. Kommunikation handlar istället om ett samråd, i ord och 

gester, mellan två personer eller två grupper där man försöker komma överens om innebörden 

i ett budskap. Ett budskap som den ena parten vill överföra till den andra och få denne att 

förstå. Kommunikation är en dialog mellan två eller flera människor som innehåller frågor 

och kontroller från den som startat överförandet av meddelandet till dess att mottagaren har 

uppfattat meddelandet så som det var menat. Denna skillnad mellan information och 

kommunikation är något som ledaren måste vara medveten om för att lyckas i sitt ledarskap, 

menar Arne Hallström (1989, s.29-30).  

Kommunikation är avgörande för informationsunderlaget när organisationer utvecklar sin 

vision och fastställer sina mål. Om informationstillgången sviktar blir analyser lätt 

ofullständiga eller direkt felaktiga, vilket resulterar i att man väljer lösningar som kan vara illa 

anpassade till den situation man befinner sig i. Kommunikation är i ledningssammanhang ett 

viktigt instrument för styrning, samordning och kontroll. För att kunna anpassa sig till andra 

måste man veta vad de har gjort eller tänker göra. Denna information kommer bara fram om 

kommunikationen i en organisation fungerar tillfredsställande. Ett effektivt ledarskap handlar 

om att ledaren lyckas kommunicera det budskap som denne vill förmedla. Detta innebär att 

den information som ledningen vill ha fram, faktiskt når de personer som berörs av den samt 

att budskapet kommuniceras på ett sådant sätt att medarbetarna förstår och accepterar detta. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.324; Hallström, 1989, s.29-34). 

Enligt mina egna erfarenheter är kommunikation något som ständigt pågår i organisationer 

och brist på information kan lätt ge upphov till frustration, bristande motivation och 

förargelse. Om ledaren inte är särskilt kommunikativ, riskerar ledningsuppgiften att bli 

betydligt svårare, samarbetet kan bli lidande och medarbetarna frustrerade. Därför är det, 

enligt mig, extra viktigt för en distanserad ledare att förstå vad kommunikation är och vad 

man kan göra för att få den att fungera så bra som möjligt.  

Man brukar säga att 7% av den information som mottagaren uppfattar förmedlas genom ord, 

38% genom hur meningar och ord uttrycks och 55% genom kroppsspråk. Därför kan det vid 

muntlig kommunikation ansikte mot ansikte uppstå problem som man inte har när man 

kommunicerar skriftligt och vice versa. Det finns ofta bristande överensstämmelser mellan 

innehållet i det vi säger och hur vi säger det med vårt kroppsspråk, som gör det svårt för 

mottagaren att tolka vad som menas. Det positiva med muntlig kommunikation är å andra 

sidan att man kan förmedla en rikare information och få direkt återkoppling från mottagaren. 

Den största nackdelen med skriftlig kommunikation är därför att den ger relativt begränsat 
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utrymme för rik information, det vill säga det finns gränser för hur mycket information som 

kan överföras i ett budskap. Dagens teknik har däremot gjort det möjligt att kommunicera 

skriftligt på ett muntligt manér, genom exempelvis e-post och chattande som tillåter snabb 

återkoppling i realtid. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.298-300). 

Generellt kan vi säga att en kanal kan förmedla rik information om den kan överföra flera 

signaler samtidigt, ger möjlighet till snabb återkoppling och gör att sändare och mottagare kan 

anpassa budskapet till varandra. Tidigare har man kategoriserat alla typer av skriftlig 

information som mindre benägen att förmedla rik information, medan den muntliga 

kommunikationen automatiskt är informationsrik. Framväxten av IT har sedan ökat antalet 

muntliga kommunikationskanaler (exempelvis videokonferens) och även berikat de skriftliga 

med sådant som chatt och forum i realtid vilket tillåter snabb återkoppling. Vi har fått kanaler 

som nu ligger i gränslandet mellan muntlig och skriftlig kommunikation. Nya och nygamla 

kanaler som försöker ersätta den muntliga kommunikationen ansikte mot ansikte är till 

exempel telekommunikation, videokonferenser och liknande men de lyckas blott i ringa grad. 

Flera studier av kommunikation i organisationer visar att de allra flesta, om de fritt kan välja, 

anser att muntlig kommunikation ansikte mot ansikte är att föredra. Detta gäller speciellt om 

man har ont om tid. Flera ledarskapsstudier visar att ledare konsekvent föredrar muntlig 

kommunikation framför skriftlig. (ibid). 

Studier visar även att anställda snarare väljer kommunikationskanal utifrån typen av budskap 

de vill förmedla. Opersonliga budskap eller jobbrelaterade besked som kanske ska skickas till 

många sänds ofta genom skriftlig kommunikation medan budskap som är mer komplexa och 

lättare att misstolka gärna förmedlas muntligt och gärna ansikte mot ansikte. Detta för att 

sändaren får en omedelbar reaktion på informationen och kan där och då försöka lösa 

eventuella missförstånd som kan uppstå. Kommunikation är nyckeln till samarbete för att 

förverkliga organisationens mål men det är inte ovanligt att det uppstår 

kommunikationsproblem. Ofta handlar det om bristande kommunikation mellan ledning och 

anställda där ledningen varken lyssnar på de anställdas åsikter eller informerar om vad som 

sker. Bristande kommunikation och information om varandras arbete kan även uppstå mellan 

medarbetare, vilket kan leda till problem och konflikter. Jacobsen & Thorsvik menar att 

problemet uppstår när ledare eller anställda inte nås av den information som de anser sig ha 

behov av, och därmed hindras av osäkerhet i sitt dagliga arbete. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 

s.300-301; Hallström, 1989, s.69-74). 

2.2.1 Formell och informell kommunikation  

Det är vanligt att man skiljer mellan formell och informell kommunikation i organisationer. 

Med formell kommunikation menar författarna alla planerade arrangemang för 

informationsförmedling som är relaterade till organisationen styrsystem och etablerade 

arrangemang för samarbete mellan olika medarbetare eller grupper i organisationen. Informell 

kommunikation är i princip all kommunikation som inte klassas som formell. Vissa talar om 

den informella kommunikationen, som en djungeltelegraf eller djungeltrumma, och betonar 

på det sättet ryktesspridning. Detta behöver dock inte alltid vara fallet med den informella 

kommunikationen. Den formella kommunikationen brukar följa organisationsstrukturen och 
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är direkt relaterad till det arbete som utförs och till verksamheten. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s.304-305; Antonakis & Atwater, 2002, 682-685). 

Den första organisationsteoretikern som uppmärksammade betydelsen av informell 

kommunikation var Chester Barnard. Han betonade starkt att informell kommunikation är 

något som försiggår kontinuerligt där medarbetare möts. Det kan vara vid kaffeautomaten på 

morgonen eller vid kopiatorn, i korridoren och på kontor innan ett möte och efter mötet är 

klart. Den typen av scener uppstår sällan i ett förhållande på distans. Innehållet i den här typen 

av kommunikation är oftast det som alla har gemensamt och det kan vara förhållanden på 

arbetsplatsen, arbetsuppgifter, ledare eller kollegor. Samtalen blir särskilt livliga när det är 

något speciellt som har hänt och alla spekulerar om vad det kommer att betyda och när det 

kommer att ske – och så händer ingenting och då spekulerar man om varför inget hände. Ofta 

handlar den informella informationen om chefer eftersom det cheferna gör påverkar många i 

organisationen. Barnard påpekar också att alla försök från ledningens sida att styra den här 

processen är förgäves eftersom det bara leder till motreaktioner. Det ledningen borde göra är 

att utnyttja de informella kommunikationsnäten som ett komplement till den formella 

kommunikationen, dels för att förmedla information men även för att skapa engagemang och 

motivation hos medarbetarna. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.310-312). 

Den informella kommunikationens betydelse är mycket större i moderna organisationer än 

förr då varuproduktion i byråkratiska industriföretag var den vanligaste arbetsplatsen för de 

flesta. Det ställdes inte några speciella krav på utbildning och arbetsuppgifterna var 

specialiserade. Den formella kommunikationens styrpotential var stor. Idag är 

tjänsteproduktion den traditionella arbetsplatsen för de flesta. Produktionen sker i samverkan 

mellan de anställda och kunden, vilket chefen har svårt att kontrollera . Allt större 

handlingsfrihet delegeras nu till de anställda som löser uppgifter i team. Detta betyder att 

makten över arbetet flyttas från ledningen till kunskapsmedarbetaren. Kärnan i sådana team, 

menar Jacobsen & Thorsvik (2008, s.312), är informell kommunikation. Den informella 

kommunikationen sprider information snabbare än den formella och stärker inte bara de 

sociala relationerna internt i teamen utan också mellan olika avdelningar, för att inte tala om 

lärpotentialen då människor möts och utbyter erfarenheter. När anställda samtalar om vad de 

har upplevt stimuleras individen att reflektera över vad det är som han eller hon samtalar om 

och vad det egentligen betyder. Eftersom samtalen medför att medarbetarnas erfarenheter 

kopplas samman kan deras gemensamma lärande lägga grunden för organisatorisk utveckling 

då man lyfter vad som fungerar bra eller mindre bra. (Nordengren & Olsen, 2006, s.107-110; 

Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.310-316). 

2.3 Att leda på distans 

För att skapa en bild av vad jag menar då jag talar om distans tänkte jag nu försöka förtydliga 

hur jag ser på begreppet. Distans kan definieras på flera olika sätt. De flesta tänker oftast på 

rumsligt och geografiskt avstånd så som när en medarbetare utför sitt arbete rent fysiskt på en 

annan plats, exempelvis distansen mellan ett huvudkontor och ett lokalkontor, men det kan 

även handla om;  

 



23 

 

 tidsmässig distans, t.ex. skiftesarbete så som sjukskötare  

 kulturell distans, t.ex. etnisk distans, säljare – montör, ungdom – medelålders 

 mental distans, t.ex. ideologisk, egenskap (noggrann – snabb) men även i tanke med 

förväntningar och fokus.  

 

Antonakis & Atwater definierar distans som “how far or how close followers are located 

from their leader.” (2002, s.684). Och menar att det är viktigt att skilja på fysisk distans och 

social distans då många vill påskina att det skulle handla om samma typ av situation 

(Antonakis & Atwater, 2002, s.684). Denna studie ämnar inte undersöka alla dessa typer av 

distans utan enbart den geografiska och eventuellt den tidsmässiga. Jag kommer inte att 

nämna sådan distans som räknas till språkliga barriärer eller det kulturgap som kan uppstå 

internt mellan en säljavdelning och en producerande avdelning utan istället titta på 

kommunikationen mellan människor. När man talar om att någon arbetar på distans avser man 

ofta en person som en eller flera dagar i veckan har möjlighet att jobba hemifrån istället för att 

åka till kontoret. Företaget ger då tekniska möjligheter så att man kan koppla upp sig till 

arbetets nätverk via dator hemifrån. Distansarbete kan också handla om att chefen sitter i en 

annan byggnad i en annan stad till skillnad från medarbetaren. Det är den här typen av distans 

jag kommer att inrikta mig på, då ledarskapet måste ske på distans. Det handlar alltså om att 

det finns begränsningar för ledare och följare att träffas ansikte mot ansikte och istället 

bedrivs ledarskapet via andra typer av kommunikationsmedel så som e-mail, chatt, hemsidor, 

sociala medier, videokonferens eller telefon. (Nordengren & Olsen, 2006, s.13-14). 

Antonakis & Atwaters undersökning visade att ledare med ett större maktbegär troligtvis 

skulle distansera sig från sina medarbetare i högre grad än de med mindre maktbegär. 

“Leaders with a high need for affiliation would theoretically strive to minimize social 

distance with followers, because someone who is eager for power is less likely to be 

friendly with others.” (Antonakis & Atwaters, 2002, s.695) 

De ledare som var mer målorienterade visade sig ha mer kontinuerlig kontakt med sina 

medarbetare. På samma sätt, som jag varit inne på tidigare, lyfter författarna vikten av att 

möta medarbetarens behov när det handlar om social kontakt; ”It would follow that leaders, 

would in turn, attempt to satisfy follower expectations by behaving more or less socially close 

or distant with followers.” (ibid). 

Det är vanligt att flera olika typer av distans förekommer samtidigt och det finns människor 

som menar att distans skulle innebära någonting negativt. Författarna Nordengren & Olsen 

(2006, s.15) håller inte med om detta och jag ställer mig bakom dem på den punkten. Genom 

att studera ledarskap på distans kan vi lära oss ännu mer om vad som krävs av en ledare som 

alltid är närvarande. Det är oftast när vi tittar på saker från en annan vinkel som nya insikter 

uppenbarar sig. Man måste dock se distans som en komponent att beakta i sin planering och i 

sitt ledarskap. Neufeld et al (2008, s. 241) har gjort en undersökning kring distanserat 

ledarskap och poängterar detsamma: 
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“Our results indicate that organizational leaders should not presume that distance 

automatically results in negative communication effectiveness or perceived leadership 

effectiveness outcomes. In other words, distance doesn’t have to be a barrier to effective 

communication, or effective leadership.” (Neufeld et al, 2008, s. 241). 

Många chefer har medarbetare spridda över landet och ibland även över hela världen. Att vara 

en pedagogisk ledare på distans är fullt möjligt men det ställer lite andra krav på ledarskapet, 

till exempel när det gäller kommunikationskanaler, än då man har daglig fysisk kontakt med 

de anställda. (Nordengren & Olsen, 2006, s.15). 

Kommunikation handlar lika mycket om information och verktyg som om samarbete. 

Använda på rätt sätt kan elektroniska verktyg bli ett bra stöd för att effektivt driva en 

verksamhet. Elektronisk post har länge varit det mest använda verktyget för kommunikation 

på distans men kan nu ha passerats volymmässigt av informationssökning på Internet. Ett 

bekymmer i dagens verksamheter är överbelastning av information och det gäller att hitta 

rutiner för att underlätta filtreringen av denna. Några förslag som Nordengren & Olsen (2006) 

föreslår är exempelvis att undvika oönskade e-brev så kallade spam genom att anpassa 

filterfunktionen, undvika att byta ämne för ofta och sortera breven efter innehåll, låta 

avsändaren sortera, systematisera sina meddelanden eller helt enkelt inte uppge sin e-

postadress på sändlistor. Deiser et al (2013, s.7) håller med Nordengren & Olsen (2006, s.95-

100) men lyfter ett varningens finger: 

 “Playing in today's turbulent environment requires more than just filtering skills. You 

have to develop empathy for the various channels and the way people consume 

information." (Deiser et al, 2013, s.7). 

För att kunna leda med framgång på distans krävs att man är lyhörd och situationsanpassad. 

Det är viktigt att vara en god kommunikatör, samt att ha förmåga att arbeta parallellt med 

flera olika verktyg och kanaler och kunna välja rätt kanaler beroende på innehåll, tillfälle, tid 

och mottagare. Utmaningen är inte alltid att starta projekt på distans utan snarare att motivera 

personer man inte träffar fysiskt och fortsätta arbetet när det väl dragit igång. Följande listar 

Nordengren & Olsen (2006, s.120) som viktiga punkter om man ska leda på distans: 

 Upprätta en kommunikationsstrategi 

 Klargöra vilka kanaler som ska användas vid vilka tillfällen och i vilka syften 

 Tillhandahålla erforderliga verktyg och ge utbildning i dessa 

 Kalla till fysiska möten och vara tydlig med vad som ska avhandlas då 

 Se till att alla jobbar med god framförhållning och sprider kallelser och rapporter 

elektroniskt i förväg så att deltagarna i mötena kan vara väl förberedda 

 Delegera ansvar och befogenheter och i möjligaste mån låta var och en råda över sin 

egen situation samt följa upp verksamheten på ett bra sätt 

 Säkerställa att alla äger arbetssättet 

 Ha personliga avstämningar med dem man närmast leder 
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Vi lever i ett organisationssamhälle och utvecklingen går oerhört fort men tekniker och 

ledaregenskaper som behövs är desamma över tid. Egentligen handlar det om ett modernt och 

engagerat ledarskap med fokus på strategisk planering där engagemangs- och 

motivationsfrågor blir allt vanligare. Man talar idag om pushteknik eller pullteknik där 

pushteknik handlar om att sändaren distribuerar ut information till mottagarna och där 

pullteknik innebär att mottagarna själva hämtar den informationen de behöver. Vi har mer och 

mer börjat gå från push- till pullteknik, men detta kräver att medarbetarna tar sitt ansvar och 

själva tar del av det som förväntas av dem. Det handlar alltså om att kunna balansera mellan 

dynamisk styrning och att låta organisationen vara självgående. (Nordengren & Olsen, 2006, 

s.120-121). 

Det är inte så ovanligt att en ledare har en blandad grupp av anställda, det vill säga både de 

som arbetar fysiskt på arbetsplatsen och andra på annan ort. Eller så är det kanske ledaren 

själv som arbetar på annan plats gentemot medarbetarna. Att ha en blandad grupp kan i sig 

vara en utmaning att hantera som ledare. De medarbetare som arbetar på distans kan känna att 

de inte får ta del av samma förmåner som kollegorna på plats. Det kan gälla materiella saker 

men allt som oftast handlar det om den informella kommunikationen, det vill säga 

information som utbyts i förbifarten när man passerar varandra i korridoren. (ibid). 

Som ledare på distans är ledarskapet förstås lika viktigt som annars men i många avseenden 

ställs krav på ledaren att vara ännu tydligare i sin kommunikation och använda flera typer av 

kommunikationskanaler. Det är viktigt att alla är på det klara med vilka mål som gäller för 

deras uppgifter, vilka förväntningar som finns och att man som ledare följer upp 

medarbetarnas insatser. En annan viktig del är att ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning då 

medarbetare och ledare inte träffas så ofta. I vanliga fall läser vi av varandra snabbt och enkelt 

om det uppstår eventuella oklarheter eftersom vi interagerar tillsammans på arbetsplatsen. För 

den som sällan deltar i detta umgänge blir det svårare. Som tur är finns det idag en mängd 

tekniska hjälpmedel som vi kan kommunicera med hjälp av, då vi inte har möjlighet att 

träffas. Mobiltelefon och e-post har de allra flesta idag. Något som dock aldrig kan förmedlas 

den vägen är den viktigaste delen av vår kommunikation, nämligen kroppsspråket. 

Kommunikationen blir, som tidigare nämnts, ofta mer effektiv och nyanserad om vi ser 

varandra. Idag finns det tillgång till videokonferenser som kan vara att rekommendera vid 

vissa tillfällen. Det är också möjligt att lägga upp webbaserade nätverk som kan användas 

som kommunikationsforum. (Nordengren & Olsen, 2006, s. 126-134).  

Förvånansvärt nog finns det vetenskapliga undersökningar som visar på att fysisk distans inte 

har någon inverkan på ledarens prestation eller kommunikationens effektivitet. Trots att det är 

många saker som skiljer sig åt i arbetssituationen så visade ändå Derrick J. Neufeld et al i sin 

undersökning (2008, s.240) att medarbetarnas deltagande i kommunikation och 

kommunikationens effektivitet inte påverkades av fysisk distans. Orsaken kan spekuleras 

kring;”We speculate that these insignificant results might be related to deep relational 

familiarity shared by these leaders and followers, as suggested by summary data.” Trots detta 

kan man ändå konstatera att det finns utmaningar i att leda på distans som inte går att förbise. 

(Derrick J. Neufeld et al, 2008, s.240). 
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En utmanande uppgift för ledaren är att skapa en känsla av grupptillhörighet på distans. 

Förhoppningsvis har man möjlighet att samla alla medarbetare på ett och samma ställe några 

gånger per år, men det är inte alltid möjligt. För att medarbetare ska känna att de ingår i en 

grupp har ledaren en viktig roll i att sprida information om aktuella händelser och vad var och 

ens bidrag har för betydelse för helheten. En annan viktig handling är att besöka 

distansmedarbetarna där de är verksamma. Hur frekventa besöken ska vara är en 

bedömningsfråga, men att få besök på plats visar på ett intresse och engagemang och inte 

minst att ledaren själv får se var och i vilken miljö medarbetarna verkar. (Nordengren & 

Olsen, 2006, s. 126-134).  

Jag har utifrån litteraturen lyft fram tre begrepp som jag funnit extra intressanta att titta på. 

Mina tre T:n när det handlar om pedagogiskt ledarskap på distans är tydlighet, tillit och 

tillgänglighet. Ett fjärde som kunde varit med men som jag medvetet hållit lite på sidan är 

motivation. Det är svårt att lämna begreppet helt men det kommer inte att vara i fokus.  

2.3.1 Tydlighet 

 

”Den otydlige blir tolkad, den tydlige blir citerad.” (Fiskerud & Segerfeldt, 2005, s.5). 

En ledare behöver sträva efter ett effektivt samspel med medarbetarna där man undviker 

missförstånd, förebygger konflikter och hanterar de konflikter som kanske redan uppstått. Då 

är det viktigt att du som ledare är tydlig i din egen kommunikation. Som karaktären brukar 

säga i amerikanska dramaserier; ”You have to understand were I’m coming from”. Att vara 

tydlig är också att ta ansvar för det du säger och det blir även lättare för medarbetaren att 

svara. En tydlig kontakt med de anställda är en förutsättning för ett konstruktivt samtal och en 

öppen stämning. Tydlighet innebär för Mossboda et al (2001, s.79); 

 Att stå för en bärande idé som man tydligt kommunicerar med både tanke och känsla. 

 Att vara mottaglig, lyhörd och ta in andras verklighet och idéer.  

 Att med självständighet lägga ihop alla delar till en helhet och ha ett så kallat 

helikopterperspektiv på verksamheten. 

 Att utifrån detta göra medvetna val om hur man som ledare ska besluta och handla i 

olika situationer. 

 

Författarna lyfter också fram hur viktigt det är att använda jag-budskap i sin kommunikation 

med medarbetarna, eftersom att värdera eller tolka andra är som att göra integritetsintrång. Vi 

kan helt enkelt inte veta vad andra tycker och tänker. (Mossboda et al, 2001, s.79). 

Nyanserna i vår kommunikation går inte fram lika lätt i en distansorganisation som i den 

informella kommunikationen på en geografiskt samlad arbetsplats. Det saknas blickar, tonläge 

och kroppsspråk. Då blir det extra viktigt att vara tydlig och det finns två skäl till varför 

återkoppling av det mottagna budskapet är så viktigt. Dels handlar det om att undvika 

missförstånd, dels om att stämma av om målet är gemensamt och om resultatet kommer att 

levereras i tid. Det kan finnas andra stationer som inväntar uppgifter för att kunna ta vid med 

sitt fortsatta arbete. Man måste med jämna mellanrum stämma av och reflektera för att på ett 
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produktivt sätt kunna fortsätta vidare. Man kan jämföra med de gamla grekerna som var 

duktiga på retorik. I deras samtal skulle den ena upprepa den andres ståndpunkt innan de gick 

vidare i konversationen. Man behövde inte samtycka, men man skulle återge innehållet i den 

andres argument på ett sådant sätt att sändaren var nöjd med formuleringen. Detta var kanske 

inte så dumt, eventuellt tidsödande, men i det långa loppet sparar man tid genom att undvika 

missförstånd i senare skeden. (Nordengren & Olsen, 2006, s.87-88; Hiam, 2003, s.131-134). 

Jag anser att dagens ledare behöver begrunda de gamla grekernas tillvägagångssätt och hitta 

ett eget effektivt sätt att återkoppla på. Det handlar mycket om att leva som man lär och vara 

påläst som ledare. Fiskerud & Segerfeldt (2005) menar att man som ledare ska ha mesta 

möjliga direktkontakt med negativa eller ointresserade medarbetare, var positiv men inte för 

klämkäck. Vidare påpekar de att det gäller att individualisera kommunikation och uppföljning 

så att alla kan följa rapporteringssystemet. Det handlar om att vara en visionär och se till att 

det hela tiden händer saker. Jonas Mörnsjö, chef på pappersbruket vid Gruvöns bruk, sa en 

gång något bra angående tydlighet i ledarskapet (Fiskerud & Segerfeldt, 2005, s.80): 

”En bra chef kan måla upp en bild av vart vi ska, som andra kan se och relatera till. I 

stötandet och blötandet av målbilden är tydlighet oerhört viktigt.” 

Fiskerud & Segerfeldt (2005) lyfter fram en modell som innehåller 4K. Dessa är Kunna, 

Känna, Köra och Kolla. Detta är, enligt författarna, ingen managementmetod med ändå ett 

enkelt sätt att förklara hur man som ledare kan använda tydligenhetens fyra hörnstenar; 

följsamhet, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kunna handlar om att göra 

uppdraget begripligt för sina medarbetare genom att förankra uppdragets ramar, dess mål och 

mening. Man ska också känna för uppdraget och ge arbetsuppgiften mening både för sig själv 

som ledare och för medarbetarna genom att skapa förändringsvilja och trygghet. Sedan ska 

man köra uppdraget. Detta handlar om själva genomförandet som ska vara hanterbart för alla 

inblandade och skapa resultat. Till slut måste man också kolla uppdraget och följa upp, 

stämma av och kolla läget. Det gäller att göra rätt sak, vid rätt tidpunkt och med rätt person. 

(Fiskerud & Segerfeldt, 2005, s.7-9). 

2.3.2 Tillit 

Om man är tydlig som ledare ökar det tryggheten hos medarbetarna. Dessa litar då på att 

ledaren vet vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit. Varför är det viktigt med tillit? Jo, 

speciellt i ett distansförhållande handlar mycket om tillit och förtroende. Det gäller åt båda 

hållen, men kanske framförallt att ledaren litar på att medarbetarna gör sina uppgifter när och 

på det sätt de säger att de ska göra dem. Planering är viktigt i alla organisationer men blir 

extra viktigt då det fysiska mötet ofta uteblir. Nordengren & Olsen (2006, s.67-70) lyfter fram 

fyra faktorer som är viktiga för planeringen: 

 Att skapa acceptans för verksamheten och dess mål 

 Genom aktiv dialog eliminera hinder 

 Göra en riskanalys för distansarbetet 

 Säkerställa medarbetarnas motivation 
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Utan att komma för mycket in på ämnet motivation är det ändå, som jag tidigare nämnt, svårt 

att helt komma ifrån det. Man måste vara motiverad på ett eller annat sätt för att arbeta 

effektivt och må bra. Frederick Herzberg är ledande expert på motivationspsykologi och talar 

om två olika typer av motivation; inre och yttre. Den yttre motivationen kan innebära prestige 

eller pengar medan den inre handlar mer om känsla och driv. Han pekar på vikten av en 

persons egna interna motivation i samband med distansarbete och säger: 

”Jag kan ladda en mans batteri och ladda om det och sedan ladda om det en gång till. 

Men det är inte förrän han har sin egen generator som vi kan tala om motivation. Då 

behöver man ingen stimulans utifrån. Han vill göra det.” (Herzberg i Hiam, 2006, s.23). 

De flesta chefer idag vill ha medarbetare som är motiverade inifrån och har en så kallad 

inneboende motivation. Med självdisciplin kommer man långt men med inre motivation 

kommer man ännu längre. Medarbetare med en inre motivation och en trygghet i 

organisationen, ledarskapet och i sig själva är entusiastiska och angelägna att lyckas. De vill 

göra jobbet och de vill göra det bra, vilket underlättar betydligt för mig som ledare. (Hiam, 

2006, s.23-24). 

Interaktion mellan medarbetare på distans och i virtuella team utvecklar tillit på ett lite 

annorlunda sätt än de som är fysiskt nära. Ofta när det gäller IT-företag är deras virtuella team 

sammansatta under en kortare tidsperiod i projekt. I virtuella miljöer finns ett behov av att 

snabbt och enkelt bygga upp en tillit till att alla delar i teamet gör det de har blivit tilldelade 

eller tagit på sig att göra. Man kan säga att förtroende och tillit blir av en mer tillfällig natur 

och uppstår snabbt; ”members act as if trust is present from the start”. (Antonakis & Atwater, 

2002, s.699). 

2.3.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett begrepp som verkar vara svårt att definiera. Det talas ofta om de negativa 

aspekterna av ämnet, det vill säga att någonting är otillgängligt och därför borde göras mer 

tillgängligt. Exempel på detta skulle kunna vara en brandfilt som inte finns på rätt plats i ett 

brinnande kök eller en butik utan ramp för en handikappad person. Tillgänglighet för mig 

handlar om att något eller någon finns till hands när man behöver detta eller denne. De flesta 

som skriver om ledarskap på distans argumenterar för att en ledare ska vara tillgänglig på ett 

eller annat sätt, men vad innebär detta och på vems villkor? Det finns många frågor när det 

handlar om tillgänglighet och jag hoppas få svar på dessa i samband med undersökningen. 

Ledare som är fysiskt frånvarande måste, enligt Ahltorp (2005, s.52), vara modiga, 

okonventionella och kommunikativa i sitt ledarskap. Ahltorp har listat 20 råd till ledare som 

leder på distans (ibid): 

1. Att i mediala sammanhang tänka på att även personalen är respondenter 

2. Att en ledare är ambassadör för medarbetarna och alltid bör tala väl om dem 

3. Att en ledare bör uttrycka sig i termer om ”vi istället för ”jag” 

4. När möjligt besöka personalutrymmen och föra formella diskussioner med de närvarande 



29 

 

5. Fråga många frågor 

6. Att vid perioder av extra mycket frånvaro påannonsera nästa närvarotillfälle 

7. Att vid närvaro visa uppskattning för att vara med ”de dina” 

8. Att delge vad som sysselsätter ledaren, anpassat efter medarbetarnas detaljnivå och 

tidshorisont 

9. Överinformera 

10. Överinformera mera 

11. Finn system för att uppmärksamma goda prestationer 

12. Fira framgångar och anordna sociala möten med medarbetarna 

13. Välkomna e-mail från medarbetarna 

14. Ha en ”öppen dörr” för personalen då de kan nå dig 

15. Använd veckobrev eller blogg som regelbunden nyhetsbulletin 

16. Ta missnöje och kritik på allvar 

17. Om någon slutar genomför avskedsintervjuer 

18. Gör årligen en undersökning för att se hur ledningsstilen uppfattas och fungerar 

19. Inför ”Junior Boards” för att bryta uppifrånperspektivet 

20. Utse informatörer som förmedlar rykten och dylikt 

Flera av dessa punkter berör tillgänglighet, speciellt nummer 13 och nummer 14. Punkterna 

som Ahltorp (2005, s.52) har listat är viktiga och jag kan hålla med om de flesta, men inte 

alla. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att överinformera, eftersom för mycket 

information till fel person inte heller är bra då det kan bidra till osäkerhet och överbelastning. 

Nordengren & Olsen (2006, s.109-110) belyser vikten av att upprätta en 

kommunikationsstrategi för att undvika överbelastning i inkorgen hos medarbetaren. Denna 

problematik nämndes tidigare under rubriken 2.4 Att leda på distans. Se till att meddelandena 

går dit de ska, tänk på att förankra kommunikationsstrategin, utbilda medarbetarna i de 

verktyg man har tänkt använda och se till att förfaringssättet är förenklat och motiverande. 

(ibid). 

Ledaren måste även akta sig för att vara alltför tillgänglig eftersom ledarens arbete då kan bli 

konstant avbrutet. Vissa ledare kan känna att det är deras plikt att alltid vara tillgängliga. De 

flesta löntagare har kanske hört frasen: Min dörr står alltid öppen, av sin chef. Den här typen 

av tillgänglighet blir ofta på bekostnad av avbrott och ledaren kan tappa fokus i sitt arbete.  

I följande kapitel kommer jag att gå in på hur jag har tänkt gå tillväga för att få svar på mina 

frågor, det vill säga vilken metod jag har valt att använda och hur jag har tillämpat den.  
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3. Metod för datainsamling 
I detta kapitel kommer läsaren få ta del av mina metodologiska ställningstaganden och de 

argument som talar för just dessa. Jag presenterar intervju som metod och beskriver hur jag 

gick tillväga i urvalsprocessen samt i genomförandet av den empiriska undersökningen. Jag 

diskuterar även de eventuella problem som kan bli aktuella med den metod jag valt och till 

sist vilka etiska överväganden jag har tagit i beaktande. 

3.1 Val av litteratur 
För att hitta början på den röda tråden som jag sedan försökt följa, började jag med att leta 

efter sekundärdata. Jag sökte i databaser, bland annat Google scholar, Uppsatser.se och 

Uppsala universitets egna bibliotek och databaser (DISA och DIVA), efter tidigare skrivna 

uppsatser och avhandlingar för att hitta inspiration, vilket jag också gjorde. Några av de 

sökord jag använde var till exempel: ledarskap på distans, pedagogiskt ledarskap, distanserat 

ledarskap, frånvarande ledare och liknande i kombination med kommunikation, tillit och 

motivation. Jag hittade en hel del intressanta artiklar och andra texter som var direkt knutna 

till mitt ämne. Bland avhandlingarna fann jag flera som indirekt kunde relateras till min 

frågeställning och jag snubblade även över mycket inspirerande litteratur i läsningen av dessa. 

Därefter lånade jag en hel del böcker från biblioteket och började leta i böckerna efter 

intressanta resonemang, användbara teorier, tankesätt och modeller. Främst med inriktning på 

distanserat ledarskap, kommunikation och tillit. Beskrivningen av företagen är hämtad från 

respektive företags hemsida. 

3.2 Metodvalets teoretiska bakgrund  

3.2.1 Kvalitativ metod 

 

“The whole of science is nothing more than refinement of everyday thinking” (Albert 

Einstein). 

Jag har valt att använda mig av en deduktiv kvalitativ metod i min undersökning då den 

lämpar sig bäst för att ta fram människors åsikter och attityder i relation till utvald teori. 

Medan kvantitativa metoder strävar efter att försöka kvantifiera undersökningsmaterialet och 

hitta mönster eller samband mellan olika kategorier av företeelser, definieras kvalitativa 

metoder snarare av motsatsen. Det vill säga hitta upplevelser, erfarenheter och attityder till ett 

speciellt fenomen. (Bryman, 2008, s. 340-48).   

Kvalitativa metoder är egentligen ett samlingsnamn för en grupp metoder vars gemensamma 

nämnare är att de inte är kvantitativa. Bryman (2008) menar att det inte är helt enkelt att slå 

fast vad kvalitativ forskning är och inte är. En kvalitativ undersökning innebär ofta att man 

analyserar och samlar in data samtidigt, vilket är vad jag har tänkt göra i min undersökning. 

Forskaren deltar då aktivt i datainsamlingen men kan samtidigt, under studiens gång, växla 

mellan insamling och analys och modifiera sina tolkningar i takt med insamlingen av data. 

Exempel på kvalitativa metoder är exempelvis djupintervjuer (personintervjuer), deltagande 

observation eller fältstudier. (Bryman, 2008, s.341-42; Alvesson & Sköldberg, 1994, s.10).  

Trots metodernas skillnader menar Alvesson & Sköldberg (1994, s.10-11; Bryman, 2008, 

s.341-42) att motsättningen mellan kvantitativ och kvalitativ metod egentligen är falsk. I 
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själva verket är det omöjligt att dra en tydlig gräns mellan de både metodinriktningarna. Varje 

kvantitativ studie bygger antingen på icke-kvantitativa eller kvalitativa antaganden och vice 

versa. Istället för kvantitativ eller kvalitativ blir frågan snarare vilka värden forskaren väljer 

att lyfta fram. I min undersökning har jag valt att lägga vikten vid medarbetarnas upplevelse 

av ledarskapet på distans samt ledarens åsikter, vilket skulle kunna inordnas under det mer 

kvalitativa området. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s.11). 

3.2.2 Informell personlig intervju/Semistrukturerad intervju 

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att förstå världen från intervjupersonens 

synpunkt, formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan 

man ger sig in på vetenskapliga förklaringar” (Kvale, 2002, s.15). 

Jag har valt att använda mig av intervju som kvalitativ metod i min undersökning, eller 

reflekterande empirisk forskning som Alvesson & Sköldberg (1994, s.11) kallar det. Ordet 

intervju definieras av Dahlen som en ”utväxling av synpunkter” mellan två (eller flera) 

personer som samtalar om ett visst tema (Kvale, 2002 i Dahlen, 2008, s.54). Syftet med en 

intervju är att få fram träffande och beskrivande information hur människor upplever olika 

sidor av sin livssituation. Denna kvalitativa metod är speciellt väl lämpad för att få en insikt i 

informantens egna erfarenheter, attityder, tankar och känslor. En intervju kan användas på 

flera olika sätt; som huvudmetod eller som komplement, som fullständigt strukturerad eller 

helt öppen. Vilken form som väljs måste ses i förhållande till det tema forskaren har valt att 

belysa och vilken målgrupp man riktar sig till. (Bryman, 2008, s.412-17; Dahlen, 2008, s.54).  

Jag har valt den delvis strukturerade intervjun eftersom jag vill använda mig av intervjuteman 

så som tankar kring ledarskapet, kommunikation samt tankar kring de egna erfarenheterna och 

upplevelserna. Dessa teman underlättar sedan i analys- och tolkningsprocessen. Jag kommer 

att ställa relativt öppna frågor till intervjupersonen som han eller hon sedan får svara fritt på 

med egna ord. Dessutom ger informella intervjuer möjligheten att ställa följdfrågor och lägga 

till frågor under intervjuns gång om det känns nödvändigt. (Bryman, 2008, s.361-63, Trost, 

1993, s.20-23).  

3.3 Urval och avgränsningar 
Som forskare vill man kunna generalisera sina forskningsresultat till en större population. Det 

ultimata vore att få inkludera samtliga relevanta analysenheter i sin undersökning, men 

eftersom en sådan totalundersökning oftast är praktisk taget omöjlig i större undersökningar 

kan man istället använda sig av ett slumpmässigt delurval, vilket jag har valt att göra. Ett 

korrekt genomfört slumpmässigt urval har nämligen den magiska egenskapen att det resulterar 

i en miniatyrkopia av den större populationen man vill undersöka. Med en sådan 

miniatyrkopia kan man vara rimligt säker på att det som gäller för de undersökta 

analysenheterna även gäller för övriga enheter i populationen. (Bryman, 2008, s-350-51; 

Esaiasson et al, 2004, s.191). 

Urvalsramen (populationen) för denna undersökning är ledare på mellanchefsnivå och alla de 

team som på något sätt arbetar på geografisk distans från sin närmsta ledare. Kön, utbildning 

och ålder spelar ingen större roll, men jag har ändå önskat en bredd eftersom jag vill 
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undersöka deras syn på och upplevelse av ledarskapet. Bland dessa personer har jag sedan valt 

att intervjua tio individer. Jag har inriktat mitt urval av respondenter på några av de största 

aktörerna inom IT-branschen på den åländska marknaden. Enligt mig är dessa respondenter 

aktuella eftersom de har en organisationsstruktur som är uppbyggd utav team och moduler 

samt att de utövar ledarskap på distans. De respondenter jag har intervjuat är två team-

managers, fyra medarbetare som arbetar på distans från sin närmsta chef och fyra medarbetare 

som arbetar i samma byggnad som sin närmsta chef. Dessa personer har olika bakgrund, olika 

kön och är i olika åldrar, vilket jag anser vara positivt för min undersökning då jag vill 

undersöka attityder och erfarenheter bland medarbetare i stort och inte bara i en åldersgrupp 

till exempel. 

Jag har valt att använda mig av urvalsmetoden strategisk urval eftersom den lämpar sig väl då 

man vill undersöka ett mindre antal fall. Målsättningen med urvalet är alltså inte att uttala mig 

om en företeelse på basis av de fall som faktiskt undersöks (intern validitet), utan snarare att 

försöka generalisera resultaten från de enstaka fall som undersöks till de resterande i 

populationen (extern validitet). Esaiasson et al belyser vikten av att även analytiskt 

generalisera till en teori eftersom man genom detta tillvägagångssätt får fram allmängiltiga 

aspekter som kan säga något väsentligt om övriga närliggande fall i populationen (Esaiasson, 

et al., 2004, s.25-27). Då frågeställningen i den aktuella undersökningen är tillräckligt generell 

och populationen tillräckligt homogen skulle jag vilja påstå att generalisering av resultatet är 

möjlig. Jag anser mig alltså kunna uttala mig allmängiltigt utifrån de fall som ingår i 

undersökningen även om generaliseringar till individer i statistisk mening självklart inte är 

möjligt.  

För att få tag på de specifika individer jag ville intervjua tog jag först kontakt med de 

personalansvariga på respektive företag som jag var intresserad av att inkludera i min studie 

och skickade sedan ett följebrev (se bilaga 8.1). Med deras tillåtelse gick jag sedan vidare till 

mellancheferna eller team-managers som de kallar det och slutligen till medarbetarna i teamet. 

Eftersom majoriteten av medarbetare som arbetar på IT-baserade företag på Åland är män i 

olika åldrar, består även mina intervjupersoner till största delen av män, 8 av 10. 

3.4 Databearbetning 

När jag samlat in mitt empiriska material så kommer jag att färgkoda materialet för att sedan 

sortera de olika färgerna enligt frågor. Syftet med detta är att försöka täcka in hela materialet i 

mitt empirikapitel. Jag har valt att kalla alla mina intervjupersoner för han eftersom 

majoriteten av dem faktiskt var män. Jag ska försöka belysa mina frågor från olika vinklar och 

vill gärna att mina data ska vara så levande som möjligt, vilket är orsaken till att jag kommer 

använda mig av många citat från intervjuerna.  

3.5 Genomförande 
De individuella intervjuerna genomfördes i mars 2013 med två ledare och åtta medarbetare på 

två olika åländska IT-företag. Intervjun bestod av ett antal olika teman. I den första delen 

ombads intervjupersonerna presentera sig själva med utbildning, tid i organisationen, position 

och arbetsuppgifter inom organisationen. I den andra delen ställdes allmänna frågor angående 

ledarskap och kommunikation. Den tredje delen handlade sedan om deras upplevelse av 
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distansen och i del fyra gick jag närmare in på de tre T:na; Tillit, tillgänglighet och tydlighet. 

Jag avslutade sedan med några frågor kring det svåraste och det bästa med arbete på distans. 

Efter varje fråga tilläts intervjupersonen resonera fritt kring ämnet, utan inblandning eller 

påverkan av intervjuledaren med undantag av några följdfrågor och har-jag-förstått-dig-rätt 

frågor. Alla intervjuerna utfördes på den arbetsplats där intervjupersonen arbetar, vilket jag 

hoppades skulle medföra att de kände sig mer hemma och bekväma i situationen då de befann 

sig på ”hemmaplan”. Alla intervjuer spelades in med bandspelare och tog mellan 30-45 

minuter.  

3.6 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) är två viktiga kriterier för bedömning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar. De används ofta av kvantitativt inriktade forskare då 

de vill få en bild av kvaliteten i en undersökning. Reliabilitet kan översättas med begreppet 

tillförlitlighet som i forskningssammanhang hanterar frågan om i vilken utsträckning 

resultaten från undersökningen blir desamma om undersökningen skulle göras om på nytt. 

Begreppet reliabilitet kan användas då man vill ha svar på frågan om de mått som utvecklats 

för samhällsvetenskapliga begrepp är konsistenta. Begreppet används speciellt i kvantitativa 

undersökningar då forskaren är intresserad av frågan om huruvida ett mått är stabilt eller inte. 

För att skapa god reliabilitet har jag avgränsat mitt område på ett tydligt sätt och använt 

teoretiska verktyg som passar metoden och vice versa. Jag har återkopplat och förklarat 

begrepp på ett detaljerat sätt, samt formulerat tydliga frågeställningar.  

God validitet handlar om god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer, i grund och botten frånvaron av systematiska fel och att vi mäter det 

vi påstår att vi mäter. För att ta hänsyn till detta har jag försökt vara så tydlig som möjligt med 

mitt syfte och mitt utförande samt beskrivit min process in i minsta detalj. Validitet kan 

översättas med relevans eller giltighet. Detta är avgörande för att vi ska kunna påstå att vi 

gjort trovärdiga tolkningar av verkligheten eller inte. (Bryman, 2008, s. 351-52). 

3.7 Forskningsetiska överväganden 
Då man planerar att genomföra en vetenskaplig undersökning med antingen kvantitativ eller 

kvalitativ metod finns det alltid ett antal etiska överväganden att ta hänsyn till innan man 

börjar. All vetenskaplig verksamhet måste följa vissa lagar och riktlinjer som sammanfattades 

i och med införandet av personuppgiftslagen 1998. Forskare som ska genomföra ett projekt 

som involverar personer måste också sedan den 1 januari 2004 få en ansökan prövad och 

godkänd av den regionala etikprövningsnämnden. (Dahlen, 2008, s.20). 

Man kan konkretisera individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Vart 

och ett av dessa kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler, råd och 

rekommendationer. Dessa fyra huvudkrav är;  

Informationskravet 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande De skall därvid 

upplysas om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla 
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de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet 

att delta” (Källa: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning). 

Detta krav handlar om att undersökningens deltagare ska vara väl informerade om vad det är 

som de kommer att vara med om. Det är viktigt med både förklaringar som kan motivera till 

deltagande men också detaljer i undersökningen som kan vara svåra eller obehagliga.  

Samtyckeskravet 

”Forskning får utföras bara om forskningspersonen har samtyckt till den forskning som 

avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om forskningspersonen dessförinnan 

har fått information om forskningen enligt 16§. Samtycke skall vara frivilligt, uttryckligt 

och preciserat till viss forskning. Samtycke skall dokumenteras” (SFS 2003:460.17§). 

”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 

detta medför negativa följder för dem” (Källa: Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). 

Ett frivilligt samtycke innebär alltså att man har fått ett samtycke utan några begränsningar av 

handlingsfriheten eller yttre påtryckningar.  

Konfidentialitetskravet 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 

ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet 

gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Med avrapportering 

avses här både skriftligt offentliggörande (publicering) och muntlig redogörelse för 

andra än projektpersonal” (Källa: Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning). 

Eftersom forskare och intervjuperson möts personligen i kvalitativa intervjuer är det i detta 

skede extra viktigt att man kan lita på att informationen som utbyts stannar inom uppsatta 

väggar. Det är väldigt viktigt att informanten får vara anonym om denne så önskar. 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Källa: 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning). 

”Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning etc.) utom efter särskilt 

medgivande av den berörda” (Källa: Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning). 

Nyttjandekravet är minst lika viktigt som de övriga tre då det handlar om att de insamlade 

uppgifterna inte får användas i några andra sammanhang än för forskningsändamål. Som 
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exempel tar Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning upp 

att en forskare som sysslar med kartläggning av människors fritidsaktiviteter inte får sälja 

eller låna ut uppgifter om enskilda människor till exempelvis företag som sysslar med att 

tillverka produkter för fritidsaktiviteter. (Källa: Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning 2002, s.14). 

Utöver dessa krav rekommenderar även Ämnesrådet att man som forskare bör ge 

undersökningsdeltagarna möjlighet att ta del av etiskt känsliga delar i undersökningsrapporten 

innan den publiceras. Jag har lovat att intervjupersonerna ska få ta del av arbetet innan det 

publiceras. Forskaren bör även erbjuda undersökningsdeltagaren, om de är intresserade, att få 

veta var resultaten kommer att publiceras eller erbjuda att de får en sammanfattning av 

rapporten, vilket jag också har gjort. (Källa: Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning 2002, s.15). 

3.8 Metoddiskussion 
Kvalitativ forskningsmetod kan medföra vissa brister. Dessa har jag på olika sätt försökt ta i 

beaktande i utförandet av undersökningen. Först och främst kan man behöva tänka på att valet 

av undersökningsmetod stämmer överens med de frågeställningar man har formulerat. 

Följande steg att ta i beaktande är kostnaderna. Eftersom jag har haft begränsade resurser i 

både tid och pengar har jag valt att använda intervjuer då det kräver mindre tid i början av 

arbetet och valt intervjupersoner som till största delen vistas på Åland eftersom jag själv bor 

på Åland. En annan viktig fråga att ta i beaktande är antal frågor. Då jag var ute efter mer 

ingående och personliga svar passar den informella intervjun bra då det också ger intervjuaren 

chans att ställa följdfrågor. (Esaiasson et al, 2004, s.22). 

Möjligheten till kontroll man som forskare har över svarssituationen är av naturliga skäl större 

vid intervjuundersökningar eftersom intervjuaren finns med på plats. Detta är på gott och ont 

då det även kan leda till så kallade intervjuareffekter. Intervjuareffekter handlar om en 

medveten eller omedveten anpassning från intervjupersonens sida eller en påverkan från 

intervjuaren. Esaiasson et al (2004, s.25) menar att medveten påverkan från intervjuaren är 

direkt tjänstefel om det är en anställd intervjuare och kan klassas som fusk om forskaren själv 

utför intervjun. Jag har försökt att vara så neutral som möjligt i både klädsel och sätt för att 

undvika detta. Omedveten påverkan kan handla om mimik, uttal och gester när frågorna läses 

upp eller selektivt lyssnande, vilket jag på samma sätt försökt avvärja med ärlighet och 

kontroll av inspelningarna. Jag valde, som tidigare nämnts, att utföra intervjuerna på 

intervjupersonernas arbetsplats för att välja en trygg plats som kändes hemma och så bekväm 

som möjligt. Detta kan förstås ha haft en inverkan på resultatet då det kan ha medfört att 

intervjupersonerna svarade i enlighet med sin yrkesroll eller det man tror att är socialt 

önskvärt. På samma gång ville jag att de skulle svara utifrån sitt professionella jag. 

Intervjuareffekter är svårt att reducera helt men man kan avhjälpa dem genom att man som 

intervjuare försöker vara så neutral och professionell som möjligt samt att vara medveten om 

de potentiella problem som kan uppstå i samband med intervjuareffekter. För att ka kvaliteten 

i undersökningen kan man försöka ställa så få ledande frågor som möjligt och låta 

intervjupersonerna resonera fritt i lugn och ro. 
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Jag har märkt att det finns en tendens att justera intervjufrågorna efter varje intervju man 

genomför, den första intervjun är inte exakt lika som den sista. Jag är medveten om detta men 

tror inte att det är ett problem eftersom man ställer samma frågor men anpassar följdfrågorna 

efter det man vill veta mer om och indirekt dubbelkollar att den aktuella intervjupersonen 

tycker lika eller olika som den förra personen på den här frågan. 

I följande kapitel kommer jag att redovisa min empiri enligt de utvalda kategorierna som jag 

har identifierat. 
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4. Resultat 

I detta empiriska kapitel kommer jag nu först och främst att ge en kort presentation av mina 

valda företag. Därefter presenterar jag mina insamlade data, det vill säga vad som kom fram 

under intervjutillfällena, genom att först presentera ledarskap och sedan de tre T:na.  

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 Företag 1 

Jag har valt att inkludera två olika IT-företag i min undersökning. Det ena sysslar med online 

spel och det andra med banklösningar. Eftersom jag inte avser att jämföra de båda företagen 

kommer jag bara presentera dem i korthet. Företaget som sysslar med banklösningar 

utvecklar, levererar och driftar system och lösningar för den nordiska bank- och 

kapitalmarknaden. Deras uppdrag är att göra det enkelt och lönsamt att bedriva bank. De har 

ett eget banksystem som bygger på moduler, vilket gör att de kan anpassa sina system och 

därmed erbjuda en lösning för alla bankdrivande företag – såväl banker och försäkringsbolag 

som aktörer inom detaljhandeln. Detta företag verkar på den nordeuropeiska marknaden med 

huvudkontor i Mariehamn och lokalkontor i Stockholm, Åbo och Helsingfors. Kunderna finns 

på samma geografiska karta. (www.crosskey.fi, hämtat 2013-04-10). 

Sedan januari 2012 är företaget certifierade enligt ISO 9001:2008. Det innebär att de 

uppfyller en officiell, internationell standard inom kvalitet. Certifieringen är i grund och 

botten till för kunden. Rent konkret innebär certifieringen att företaget idag har ökade krav för 

hur verksamheten drivs och utvecklas – på samtliga nivåer inom företaget. (ibid). 

Det modulbaserade banksystemet innebär att man som kund kan välja det som passar bäst. 

”du väljer pusselbitarna – vi ser till att de passar”. Antingen som en komplett banklösning 

eller enskilda lösningar såsom utlåningssystem, internetbank, kapitalmarknadssystem eller 

fondsystem. (ibid). 

Enligt de själva är man övertygade om att en öppen dialog är nyckeln till framgång, både för 

kunderna och för dem själva. I deras värld bidrar alla med kunskap och erfarenhet, och drar 

nytta av den samlade kompetensen. (ibid). 

På företagets hemsida kan man läsa: 

”Frihet under ansvar är ett sätt att beskriva vår kultur. Vi värdesätter vad du som individ 

levererar – inte att du sitter av tiden vid ditt skrivbord. Detta följs upp genom ett 

närvarande ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal. (ibid). 

Företaget menar att de strävar efter att ha högt i tak, både för företaget och för medarbetarna. 

De lyfter fram att teamet har en mer framträdande roll men det är förstås den enskilda 

individen och dennes engagemang som ska leda till framgång. Genom ledorden 

professionalism, tillgänglighet och engagemang vill ledningen driva företaget framåt. (ibid). 

http://www.crosskey.fi/
http://www.crosskey.fi/wp-content/uploads/2011/09/11-12-12-Certifikat-9001.pdf
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4.1.2 Företag 2 

”Företaget är licensierat och kontrollerat av den lokala åländska regeringen. Vi bildades 

1966 av välgörenhetsorganisationer för att ge pengar till goda ändamål. Detta är ett mål 

som aldrig har ändrats. Om du vinner så behåller du pengarna. När vi vinner, används 

vårt överskott till att förbättra liv. Så spela med dina vänner och ha kul medan alla 

vinner!” (VD, www.paf.com/about, hämtat 2013-04-15).  

 

Företaget anses i regel ha två huvudsakliga verksamhetsområden som ofta överlappar 

varandra: online-spel och fysiska spel på land och på fartyg. De har kontor i Mariehamn, 

Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid. (ibid). 

På 1960-talet grundades företaget för att maximera inkomsterna för goda ändamål. Fram till 

1966 drev de ideella organisationerna på Åland sina egna spelautomater. Den 31 oktober 1966 

grundades detta företag i syfte att samla alla verksamheter under ett och samma tak med en 

enda officiell spellicens på Åland. Spelverksamheten inleddes den 1 januari 1967. (ibid). 

Till en början var tillväxten liten men stadig. Över 36 spelautomater av typen pajazzo (där 

spelaren skjuter mynt) togs från medlemsföreningarna, sedan köptes nya maskiner när 

företaget började fokusera mer på skicklighetsspel. 1973 fick de ensamrätt på 

spelverksamheten ombord på åländskregistrerade bilfärjor, och nettoavkastningen fick fart på 

allvar. Vinsten har från första början alltid delats ut till goda ändamål med hjälp av ett 

oberoende fördelningsråd. 1976, när företaget hade varit verksamt i tio år, hade de delat ut 

mer än tio miljoner finska mark (cirka 1,7 miljoner euro). (ibid). 

Verksamheten online expanderade fort och kom snart att omfatta virtuella spelautomater, 

kasinon, bingospel, lotterier, poker och skicklighetsspel. Tack vare tillväxten på internet 

utökades antalet anställda snabbt till långt över 200. Webbsidan blev då mer internationell och 

gjordes tillgänglig på sex språk.  Under företagets 50 år långa historia har många förändringar 

skett. I början var företaget en liten organisation för goda ändamål med två deltidsanställda, 

och nu är de en internationell verksamhet med över 300 anställda. För närvarande har 

företaget cirka 1 700 spelautomater och 40 spelbord. Verksamheten bedrivs ombord på 28 

fartyg som seglar på 9 olika rutter på Östersjön. (ibid). 

På företagets hemsida kan man läsa: 

”Vi är övertygade om att vår främsta tillgång är en personalstyrka som är glad, 

motiverad och känner att deras arbete räknas. Vi strävar efter att skapa en miljö för våra 

anställda som verkligen främjar de här målen och samtidigt uppmuntrar till 

ansvarskänsla i det dagliga arbetet så som är lämpligt i vår bransch.” (ibid). 

Eftersom ett av företagen använder sig av en metodik för systemutveckling som kallas Scrum 

så tänkte jag kort förklara vad det är. Konceptet uppfanns under 1990-talet och har nu blivit 

en etablerad metodik för systemutveckling som används över hela världen. 

Tillvägagångssättet har flera fördelar. En fördel är fokuseringen på affärsnytta och 

möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt. I Scrum används en backlog istället 

för en klassisk kravspecifikation, det innebär att man använder en prioriterad och levande lista 

http://www.paf.com/about
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med önskemål. I ett projekt kan sedan önskemål som är aktuella vid projektets start falla bort 

eller prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål kan läggas till. 

(http://scrumalliance.org, hämtat 2013-04-09). 

Ordet "Scrum" är en term från sporten rugby. Uttrycket myntades av de japanska 

managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka och det kommer ursprungligen 

från den täta axel mot axel-formation som teamet använder för att föra bollen framåt när den 

sätts i spel. Forskarna tyckte rugby var en bra liknelse eftersom ett tvärfunktionellt team 

samarbetar för att göra klart produkten på samma sätt som ett rugbylag spelar tillsammans för 

att föra bollen uppför planen. (ibid). 

Båda företagen som jag har inkluderat i min studie är IT-baserade och är uppbyggda med 

team och avdelningar. Det är båda stora företag som är spridda över flera länder men som har 

sina huvudkontor på Åland. Jag ville ha med de båda eftersom det skulle ge ännu en 

dimension till min undersökning och mer substans till mitt insamlade material. Min tanke är 

som sagt inte att göra en jämförelse mellan företagen utan snarare titta på ledarnas upplevelse 

av ledarskap på distans skilt från medarbetarnas och sedan även lyfta in medarbetarna som 

arbetar nära sin chef som ett komplement för att styrka eventuella skillnader eller likheter. Jag 

kommer att redovisa mitt resultat utifrån de olika teman jag satt upp i samband med 

intervjuplaneringen; ledarskap, kommunikation och de tre T:na. 

Jag kommer nu att presentera min empiri i olika teman och försöka varva ledarnas synpunkter 

med medarbetarnas. Jag har utgått från samma struktur som intervjuguiderna och sorterat in 

frågorna och deras svar i olika kategorier för att försöka få redovisningen så tydlig som 

möjligt. Jag har döpt mina intervjupersoner enligt principen att L1 och L2 är de två ledarna 

medan MD1, MD2, MD3 och MD4 är medarbetare på distans och på samma sätt är MN1, 

MN2, MN3 och MN4 medarbetare som arbetare nära sin chef. 

4.2 Ledarskap (på distans) 
Jag inledde mina intervjuer med att presentera undersökningen och prata fritt kring hur länge 

intervjupersonerna varit på företaget och vad de har för utbildning. Ledarna hade via företaget 

fått gå kurser i ledarskap och vägen till att de hamnat där de är idag var lång och krokig men 

båda hade arbetat inom företaget under en längre tid. Sedan gick vi in på ämnet ledarskap och 

kommunikation där vi diskuterade hur en bra ledare ska vara och svaren var väldigt 

varierande men samtidigt inte helt olika. Jag har plockat ut några exempel nedan; 

L1: ”Jag tycker att en bra ledare är rak och ärlig och det är väldigt viktigt att man kan 

visa riktning vart man är på väg. Det betyder inte, om man kollar på IT-branschen t.ex. 

så tycker jag inte att deras tekniska kompetens är det jag värderar högst utan 

kompetensen som man behöver är ju att vara en bra ledare och leda gruppen på ett bra 

sätt. Man ska kunna ta ansvar både uppåt och neråt och med det menar jag att man 

måste kunna stå upp för de som är nedanför och kunna kämpa för dem och visa att man 

gör det.” 

MN1: ”Jag skulle säga att en bra ledare ger en ganska mycket frihet i det praktiska 

arbetet samtidigt som han eller hon ska stå på sidan och coacha mig ifall det behövs. Jag 

vet inte, som något slags stöd eller mer att stödet söks av den här personen som behöver 

http://scrumalliance.org/
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det och jag tycker att det är lite så vi jobbar också. Det verkar inte alls vara toppstyrt på 

det sättet utan det är mer behovsbaserat och speciellt i vårt team så initieras detta av den 

personen som behöver någonting, annars är det mycket mer det här coachande och 

ledaren ska vara som en förenande person i teamet. Så ska en bra mellanchef vara, sen 

är det ju annat om man pratar om företagsledningen. Just det här förenande, 

förmedlande och coachande.” 

MD1: ”Lyhörd, det är nog bland det viktigaste, att personen i fråga faktiskt lyssnar på 

dem han är chef över. Lyhörd och tar till sig av vad sina anställda tycker är viktigt. För 

tycker man inte att sina anställdas åsikt är viktig, då tycker man inte heller att 

slutprodukten är viktig tycker jag. Det är nog det absolut viktigaste.” 

MD2: ”Man ska dels vara någon som inger förtroende och dels någon som har 

förtroende för sitt team, sen är det såklart alla det här mjuka värdena; att man ska vara 

snäll och trevlig också. Rent professionellt så tror jag att det är att man är lyhörd och 

inte vara liksom… som anställd ska man känna att man kan ta upp saker med chefen men 

samtidigt så vill man ju ha någon som är rak. Det uppskattar jag väldigt mycket så att det 

inte blir tveksamheter. Just det här med förtroendet skapar den miljön också, tror jag. Att 

man får ett förtroende och samtidigt har förtroende för den som leder.” 

Redan här dyker mina tre T:n upp i och med att intervjupersonerna talar om tydlighet, tillit 

och tillgänglighet. Det handlar om att vara lyhörd men samtidigt rak. Man ska som ledare 

både kunna lyssna och förena gruppen samtidigt som man har fokus på målet. 

Jag frågade ledarna hur de tror att medarbetarna i teamen upplever deras frånvaro. L1 

förklarade att han brukar ställa samma fråga till sig själv och att han skulle gissa att 

medarbetarna på distans kanske skulle önska att han var där oftare än han faktiskt är, även om 

han försöker åka dit så ofta han kan. Sist och slutligen kommer han fram till att det nog 

fungerar rätt bra eftersom han åker och träffar dem en gång i månaden kontinuerligt. L2 var 

relativt säker på att medarbetarna tycker att det fungerar bra eftersom han litar på att de annars 

skulle ta upp det med honom; 

L2: ”Just de här månadsresorna och de veckovisa avstämningarna både individuellt och 

gruppmötena där alla är samlade via videokonferens, det är som att sitta i samma rum så 

funkar väldigt bra men skulle man plocka bort det där personliga att jag åker dit, då tror 

jag att det skulle bli knepigare. För det gäller ju att skapa ett närvarande ledarskap fast 

man är frånvarande och det är liksom en utmaning.”  

Man kan nog säga att han verkar ha lyckas rätt så bra eftersom en av medarbetarna uttryckte 

det såhär: 

MD3: ”De känns bra. Jag känner inte att jag saknar att han [chefen] är här på plats. Jag 

tycker att det funkar bra att jobba såhär. Vi har ju en kollega i Åbo också och med honom 

fungerar det också jättebra i kommunikationen fast vi sitter på tre olika ställen.  

För att vara en närvarande ledare på distans menar L2 att det är väldigt viktigt med 

återkoppling, vilket i hans team sker varje vecka genom avstämningsmöten. Det är i detta 

avseende som ett av företagen tillämpar principen Scrum, som jag beskrev tidigare. Då ser 

man på hur arbetet har flutit på under den senaste veckan; har det varit några problem, vilken 
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stressnivå ligger varje individ på och hur ser de kommande arbetsveckorna ut. Dessa 

veckosamtal eller weeklys, som de också kallas, är avstämningsmöten som sker över det 

interna nätet och ofta via videokonferens eller telefon. Detta innebär att medarbetarna har en 

fast tid med sin chef, ungefär en halvtimme, då de diskuterar vad som är på gång, hur det har 

gått under veckan och om man sitter fast med något och kanske behöver hjälp för att komma 

vidare. Det är ungefär som ett vanligt avstämningsmöte med en fast återkommande tid varje 

vecka som båda respekterar och värdesätter. Med hjälp av dessa vet man att man träffas och 

man strukturerar upp en del av den informella kommunikationen i ett mer formellt forum. 

Dessa möten är inte protokollförda eller dokumenterade på annats sätt, utan är till för att 

skapa en öppen dialog. Utan den här typen av möten riskerar man att missa viktiga händelser 

då veckorna rullar på. Detta var något som flera av mina intervjupersoner lyfte fram som en 

viktig punkt.  

L2: ”Det kan ju gälla vad som helst, det är ju svårt att se hur någon mår på telefon eller 

via chatten.”   

De flesta medarbetare verkade vara positiva till dessa möten oavsett om de sitter på distans 

eller inte. I samband med detta började vi sedan diskutera de olika kommunikationsvägarna 

som används i företaget; e-mail, telefon, chatt och videokonferens. Jag kommer att komma 

tillbaka till ledarskapet i slutet av detta kapitel då jag diskuterar utvecklingsmöjligheter och 

erfarenheter kring det pedagogiska ledarskapet på distans. 

4.3 Kommunikation 
Genom diskussionen om ledarskap kom vi in på ämnet kommunikation då de flesta ansåg att 

en ledare behöver vara kommunikativ. Kommunikation i relationen till sin ledare eller 

medarbetare anses vara väldigt viktigt för alla intervjupersonerna. I båda företagen används 

samma typ av kommunikationskanaler (telefon, e-mail, chatt och videokonferens) men dessa 

används på lite olika sätt. Dessa kanaler och deras funktion är förstås oerhört väsentliga för 

hur relationen mellan ledare och medarbetare på distans fungerar i praktiken. Det vanligaste 

sättet att kommunicera på är telefon eller intern chatt men mail används också i viss 

utsträckning. De medarbetare som sitter i samma byggnad som sin ledare kan förstås 

diskutera saker ansikte mot ansikte. Något intressant som dök upp i mitt material var på vilket 

sätt dessa olika kommunikationsvägar används och när man väljer att använda vilken. När det 

handlar om mer personlig kontakt så menar de flesta att de föredrar att ringa. MD4 menade att 

han ringer när det är lite bråttom eller om det känns som att det inte får bli fel. Det är lätt att 

skriven text kan tolkas på olika sätt och förstås också misstolkas men när man pratar i telefon, 

menar MD4, att man hör bättre hur budskapet landar hos den andra personen som man pratar 

med. På det sättet kan man styra samtalet efter hans eller hennes reaktion och förklara om 

något är oklart. 

MD2 menar att det snarare handlar om ärendets natur eftersom det kan vara viktigt att få med 

all information. Då kan det vara bättre att skriva ett mail till exempel. Sen beror det mycket på 

vad man ska använda svaret till. Man kanske vill spara ett svar om det handlar om en viktig 

fråga eller ett beslut. MD2 menade att det kan vara bra att ha svaret dokumenterat ifall att det 



42 

 

skulle uppstå några oklarheter. Därför är mail bra i vissa situationer. Även om chatthistoriken 

sparas så menade flera medarbetare att; 

MD2: ”Man tänker på ett annat sätt när man svarar på mail än när man svarar på en 

chatt, vilket gör att det blir lite mer eftertanke i det man skriver än att man bara slänger 

ur sig någonting i förbifarten. Det är någon typ av formalitet som byggs på i ett skrivet 

mail liksom.” 

I intervjuerna pratade vi en del om chattfunktionen som verkade ha en central roll i båda 

företagen och som möjliggjorde att man kunde ställa in vilken status man hade enligt färgerna 

på ett trafikljus för att visa om man är anträffbar eller inte. En av ledarna förklarade det såhär: 

L1: ”Det har ju faktiskt den lilla fördelen det här communicator-systemet att den visar 

om man är på ett möte genom att en liten gubbe blir röd, är du inte på ett möte så är den 

grön och är du bara tillfälligt borta så är den gul. I all sin enkelhet är det ett väldigt bra 

verktyg att kolla, egentligen vem det än är jag ska ha tag i, var den personen befinner 

sig.” 

Flera av mina intervjupersoner, både medarbetare på distans och nära tyckte att chatten var ett 

väldigt bra redskap som de använder sig av dagligen för att kommunicera med alla, både nära 

och på distans. Men samtidigt finns det förstås en baksida med vissa saker som kanske inte är 

lika ultimata. Till exempel så nämnde MD2 att det blir lite av en talspråkssituation i chatten 

där man samtidigt blandar in feltolkningsfaktorn som finns i det formellt skrivna ordet. Det 

blir lite av det ”sämsta utav både världar”(MD2). Han betonade vikten av att välja rätt 

medium för kommunikationen om det finns en risk för missförstånd. MD3 lyfte fram ett 

exempel på en situation som han tyckte var svårtolkad: 

MD3: ”Jag hade ett typexempel förra veckan när jag fick en chatt från en person som 

skrev någonting och då visste jag inte om han var ironisk eller vad han menade. För han 

satt ingen smiley efteråt och ingenting. Eller om han menade väldigt allvarlig, eller om 

han kritiserade. Alltså det blir svårt. Det är ju samma som SMS, det är ju samma koncept. 

Snabba svar och du kan ju ställa till med en himla oreda om du skriver på fel sätt.” 

Och MD3 får medhåll av L2: 

L2: ”Smileysarna är frekventa skulle jag påstå. Avsaknaden av riktiga ansiktsuttryck kan 

ju behöva skarvas i med smileys för att förmedla rätt känsla.” 

Man kan tro att smiley-gubbarna bara är där för att göra meddelanden lite roligare men när 

man tänker efter så fyller de faktiskt en väldigt viktig funktion i och med att de ersätter de 

ansiktsuttryck som du kan läsa av den du pratar med ansikte mot ansikte. Även om smileys är 

något begränsade så förenklar de ändå den virtuella kommunikationen. Man måste helt enkelt 

fundera vilken väg man ska välja; vill jag ha ett snabbt svar eller ett genomtänkt svar? En 

annan person som också nämnde dokumentering genom det skrivna ordet, var MD3 som 

menade att: 
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MD3: ”Om man ska prata privata grejer, sådant som berör bara mig och min chef som 

man kanske inte vill att ska skrivas ner för alltid, då tar man telefonen. Men allt annat 

dokumenteras ju som man skriver i företaget. Så vill jag att det ska dokumenteras så 

skriver jag det så är jag säker på att det finns kvar.” 

Båda ledarna förespråkar att ringa framför att skriva eller varför inte åka fysiskt mellan 

kontoren och träffa sina kollegor. Ledarna hade väldigt liknande system där de åkte till sina 

respektive medarbetares kontor och träffade dem en gång per månad. Utöver detta har man 

teamdagar en gång per kvartal och varje halvår har man mer ingående individuella 

utvecklingssamtal. Den viktigaste återkopplingen menade båda cheferna var veckomötena 

men också att man då och då träffas fysiskt. Dessa fysiska möten eller teamdagar varierade i 

placeringsort så att man turas om att resa till varandra, vilket hittills har fungerat bra. 

De medarbetare som arbetar nära sin ledare berättade att han kommer in nästan varje dag och 

säger god morgon och frågar hur de mår. Alla medarbetare belyste att det inte kändes som en 

kontroll, utan mer som en genuin gest som visar att ledaren finns där om han behövs. Vi blev 

vidare att diskutera temat kontroll och tillit. Eftersom medarbetarna blev glada när chefen 

kom och kände att han hade förtroende för arbetet de gjorde ville jag veta lite mer. 

4.3.1 Tillit 

Ett av mina tre T:n är tillit och de flesta intervjupersonerna tog förgivet att detta var ett ledord 

i deras relation till ledaren men jag ville ändå veta på vilket sätt de kände att de kunde lita på 

sin ledare och att ledaren kunde lita på dem samt om detta var viktigt i deras relation. MD2 

beskrev en god ledare som någon som inger förtroende och som har förtroende för sitt team. 

Egentligen menade alla att tillit är väldigt viktigt, så viktigt att det nästan är en självklarhet. 

MD2 beskrev det som en kontroll ja, men mer att ledaren vill kontrollera att medarbetarna har 

det bra, inte att kontrollera att de är där och gör det de ska. Kontroll kan vara på gott och ont, 

det kan visa på intresse eller misstänksamhet beroende på hur man tolkar det. MD2 menade 

att kontrollaspekten till stor del går att koppla till tillit och han kände sig väldigt 

omhändertagen i sitt arbetsteam. Han berättade att han varken blir stressad eller nervös när 

chefen dyker upp utan snarare tvärtom. ”Han respekterar mig för det jag kan och det jag gör 

och jag respekterar honom [chefen] för det han gör.” (MD2). 

I fallet ovan så kände medarbetaren att chefen fanns där som ett stöd och inte som en 

övervakare. Han får medhåll av MD1 som menar att han ”har 100% förtroende för honom 

[chefen] och han har förtroende för mig att jag sköter mitt jobb.”. Medarbetarna kände en 

trygghet i relationen till ledaren och ett ömsesidigt förtroende. En ledare uttryckte sitt 

ledarskap som väldigt tillåtande och menade att det är medarbetarna som är experter och han 

som är ledare: 

L2: ”Jag skulle beskriva mitt ledarskap som ganska tillåtande, jag utgår ifrån att folk är 

vuxna och kan fatta sina egna beslut och det är ganska fritt ansvar till individerna, varje 

individ, att jobba inom sina ansvarsområden ganska fritt. Jag har tydligt sagt att det är 

de som är experterna och jag har inga anspråk på att bli expert inom deras område utan 

jag håller ihop teamet och försöker liksom stötta och coacha att vi kommer vidare.” 
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MN2 förklarade hur han ser på vikten av tillit genom att återspegla frågan om tillit till sig 

själv, sina kollegor och sitt eget arbete. Han poängterade att alla är bitar i samma pussel och 

det var och en gör påverkar någon annan i slutändan. Om någon inte gör det man säger att 

man ska göra, då beskrev han det som ett brutet löfte och det är väldigt viktigt att man kan lita 

på människorna man arbetar med. MN2 menar att om han säger åt någon att ett arbete ska 

vara klart en viss tid och någon annan inte levererar till honom, så kan han inte leverera 

vidare. MN2 kan inte utföra sitt jobb utan att kunna lita på att andra gör sitt och han förstår att 

det är på samma sätt för chefen. 

Man kan dra slutsatsen att tillit var en viktig aspekt i relationen mellan ledare och följare 

oavsett om man sitter på distans eller inte. Både ledare och medarbetare pekade på vikten av 

förtroende och menade att detta var närvarande och fungerade bra i deras team. En annan 

viktig faktor var tydlighet. 

4.3.2 Tydlighet 
I alla typer av ledarskap och egentligen i alla mänskliga relationer skulle jag vilja påstå att 

tydlighet är oerhört viktigt om man vill undvika missförstånd. Jag har lyft fram tydlighet som 

den andra av tre viktiga faktorer i ett ledarskap på distans och jag får det bekräftat av mina 

intervjupersoner. MD1 beskrev att information som överförs på distans måste vara mer 

utförlig från början. Man kan inte bara skicka en öppen beskrivning av problemet eller vad 

som behöver göras utan man behöver vara ordentligt tydlig redan från starten. Eftersom 

teamet har så mycket möten, för det mesta via videokonferens, så kan man få väldigt bra och 

uttömmande information på det sättet. 

Informationen som skickas över nätet behöver vara tydlig, speciellt då det gäller 

arbetsbeskrivningar eller andra typer av direktiv. Annars händer det lätt att den som tar emot 

budskapet missförstår detta och konflikter kan uppstå. Flera medarbetare och även ledarna 

menade att det lättare uppstår missförstånd när man kommunicerar på distans. Vidare är det 

också viktigt att ledaren är tydlig med roll- och ansvarsfördelningen så att alla känner att det 

vet sin roll och vem det ska kontakta i olika ärenden. 

MD2: ”Jo, det är klart att det blir viktigt att den som är ledare är tydlig för det är ju 

väldigt lätt annars att det blir missförstånd, saker och ting ramlar mellan stolar och så. 

Jag tror att det är jätteviktigt att man är tydlig och förmedlar vad man förväntar sig av 

alla så att alla vet och alla har sin roll. Man måste förstå sin roll också, det är viktigt.” 

Det är väldigt viktigt att informera mycket och på ett tydligt sätt, men är då mycket 

information svaret eller kan det bli för mycket av det goda? En medarbetare på distans 

svarade: 

MD4: ”Ja, men det får inte vara för mycket information heller. Det handlar inte om att 

det måste vara mycket utan det måste vara sakligt och det måste vara informativt. Rätt 

kommunikation till rätt person.” 

Jag frågade även om medarbetarna känner att de förstår sitt syfte i organisationen och om 

ledarna tror att medarbetarna förstår vilket deras syfte är. En av ledarna funderade en stund 

och svarade sedan att han skulle kunna tänka sig att han kanske kan vara ännu mer tydlig. 
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Eftersom han använde sig av slagorden frihet under ansvar och tyckte att det var fruktansvärt 

ointressant med micromanagement (detaljstyrning). Han sa att det inte alls symboliserar hans 

ledarstil. Tydligheten, enligt honom, ligger i att han förväntar sig att alla sköter sitt jobb och 

att allt ska fungera enligt plan. Däremot finns det, enligt honom, då en risk att man missar att 

ta ställning när det behövs och sätta ner foten och säga; ”det här måste vi faktiskt göra.” (L1). 

Den andra ledaren tyckte även han att tydlighet var viktigt men menade att det finns en 

baksida med begreppet, som ofta annars anses vara enbart positivt. Detta är en intressant 

aspekt som man sällan tänker på och han lyfte också fram målen som en viktig stöttepelare i 

arbetet. Han beskrev det såhär: 

L2: ”Tydlighet är viktigt men man får samtidigt inte dämpa kreativitet om det är någon 

som går utanför ramarna och hittar på någonting som leder till någonting konstruktivt. 

Det gäller att vara tydlig på rätt plats t.ex. vad det är som gäller nu, just för det här 

uppdraget eller för det här projektet. Då är det viktigt att vara tydlig så att alla vet vad 

som gäller och vart man ska springa och om vi ska springa. Annars blir det som ett 100-

meters lopp utan mål. Om folk har dåligt lokalsinne och startskottet går så springer alla 

åt olika håll. Målen tycker jag att ska vara tydliga, det är viktigt att plocka upp målen, 

inte bara en gång per år. Men samtidigt är det viktigt att medarbetarna får vara med och 

skapa målen så att de ser att de kan gå i mål.” 

MD4 var också inne på samma spår och menade att det är en viktig motivationsfaktor i det 

egna arbetet att veta vart företaget och teamet är på väg. Han betonade på samma sätt som L1 

att delaktighet är väldigt viktigt eftersom det är lätt att målen blir mer högtravande ju högre 

upp i organisationen man kommer med visioner och mål. Sen är det viktigt att man bryter ner 

målen på avdelnings-, grupp-, och individnivå eftersom det är relevant för medarbetarna att se 

hur deras dagliga arbete stöder organisationens mål. Det är väsentligt för företaget att 

kontinuerligt jobba på dessa saker ”för det är liksom inte ett självspelande piano” (MD4). 

Alla intervjupersoner var eniga om att de förstod sitt syfte och sin roll i organisationen. De 

som var nya i organisationen hade dock några bitar kvar innan allt hade fallit på plats. De 

nyare medarbetarna tyckte ändå att deras ledare var stöttande och förstående inför detta. Som 

man kan utläsa ovan anser ledarna att tydlighet är en egenskap man alltid kan utveckla och bli 

bättre på. 

4.3.3 Tillgänglighet 

Om någon är otydligt eller om man har fått för lite information så menar ledarna att ”dörren 

alltid står öppen” (L1), men frågan är hur öppen den egentligen är. Det tog jag reda på genom 

att fråga, både medarbetare på distans och de som arbetar närmare sin chef, hur tillgänglig de 

tyckte att deras ledare var. Majoriteten svarade att man kunde få tag på chefen om det 

behövdes och kunde man inte det så visste man oftast var han befinner sig eller varför han är 

upptagen. MD2 berättade att chefen ibland inte svarar om han sitter i ett möte men att han på 

första möjliga chans går ut ur rummet och ringer upp, eller skickar ett sms, och frågar om det 

var något speciellt. Chefen förklarar alltid varför han är otillgänglig, vilket är nästan lika 

viktigt som tillgängligheten i sig. MD2 berättar om en gång då han försökte få tag på chefen 

en hel dag men inte lyckades. Han fick då reda på dagen efter att chefen hade varit väldigt 
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sjuk. ”Det är liksom dödsbädden som är gränsen typ” (MD2). I diskussionen framkommer att 

det är lite krångligt när man sitter på distans från sin ledare: ”Jag kan ju inte bara knalla in på 

hans kontor.” (MD2). Om ledaren hade suttit närmare tror MD2 att han säkert skulle gått 

förbi hans kontor då och då och snackat ”skit”. Han förklarar hur bra det är att chefen inte tror 

att han är bättre än någon annan bara för att han är chef. När han kommer och hälsar på till 

kontoret går han inte och sätter sig i något flashigt konferensrum utan han sätter sig i köket 

vid något bord eller på en ledig plats bredvid någon av medarbetarna. 

Detta var något som visade sig vara väldigt viktigt, att ledaren inte höjer sig ovanför gruppen 

utan är som MN3 beskrev; ”en av oss i teamet, som en kollega men med ett ledaransvar”. 

Något som skiljde sig åt var behovet av tillgänglighet för de olika medarbetarna. Ett exempel 

är mellan MN3 som sa att han kanske går och pratar med chefen 3-4 gånger per dag eftersom 

det inte verkar vara ett problem utan mest trevligt och MN2 som går till chefens kontor 

kanske 5-6 gånger i månaden eller så. 

Eftersom flera av medarbetarna känner att de kan ta egna beslut i sitt arbete så kände de flesta 

ändå att de sällan är i akut behov av att få tag på sin chef. Alla var dock rörande överens om 

att tillgängligheten i just deras team fungerade tillfredsställande i den mån det behövdes men 

det är viktigt att man kan få tag på sin ledare inom rimlig tid. L1 ansåg själv att han var 

tillgänglig: 

L1: ”Ja, alltså de som sitter här på Åland får ju nog alltid tag i mig skulle jag säga. Man 

får nog tag på mig liksom samma dag-halva tror jag absolut men jag sitter väldigt mycket 

i möten, det är inget snack om saken. Vi har en hemsk möteskultur, tyvärr och det blir 

bara värre egentligen. Jag tycker det är en viktig poäng som jag försöker få fram att 

dörren ÄR alltid öppen – och det är den också faktiskt rent fysiskt och det går alltid att 

ringa mig också från de andra kontoren såklart.” 

Samma sak tyckte en av hans medarbetare även om han också lyfte fram att det inte behöver 

vara så att ledaren är mer tillgänglig för de medarbetare som sitter fysiskt nära. MN4 beskrev 

det som att fastän chefen inte alltid är på plats när man behöver honom så går man inte och 

tänker: ”Herregud, vad ska jag göra nu.” (MN4). Han berättade också att chefen alltid 

kommer förbi på morgonen och säger god morgon och säger hejdå på eftermiddagen när han 

går. Vid dessa tillfällen kan man fånga honom om det är viktigt. MN4 poängterar också ”att 

sitta nära behöver ju inte betyda att man är mer tillgänglig.” (MN4). 

Medarbetarna tyckte inte att det var någon betydande skillnad i tillgängligheten mellan de 

som sitter på distans och de som sitter nära men den självklara skillnaden finns ju där; att de 

på distans inte fysiskt kan gå och se efter om chefen sitter på sitt kontor eller inte, vilket 

förstås är en typ av brist när det gäller tillgänglighet. Det uppstod även diskussioner kring om 

ledaren till och med är mer tillgänglig för de på distans eftersom de hör av sig mer sällan. 

MN2, som arbetar nära sin ledare, menade att ledaren kan uppleva ärenden från medarbetare 

på distans som mer angelägna än ärenden från de medarbetare som sitter på samma kontor. 

När det sedan handlar om ledarens krav på medarbetarnas tillgänglighet så har jag lyft fram 

ett exempel på svar som jag fick som beskriver dagens arbetsmoral: 
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MD1: ”Alltså jag är ju tillgänglig 24/7, även om man vill det eller inte. Ett mail går ju 

alltid att skicka. Men det händer ju att jag kör igång mailen och läser. Men som hela 

förra veckan då var jag ju ledig för jag höll på och flytta och då hade jag stängt av den 

funktionen. Men bara för att ta en paus i flyttandet så kunde jag bara sätta mig ner och 

läsa lite jobbmail och se vad som händer på jobbet. Jag känner ändå att jag har kontroll 

över det.” 

En baksida av denna frihet kan vara att man som medarbetare är tvungen att sätta egna 

gränser eftersom man i princip kan jobba hur mycket som helst. Det är egentligen en helt 

annan diskussion som jag inte kommer gå in på desto mer men när man arbetar på distans blir 

det viktigt att sätta egna gränser och undvika att arbetsnarkomanin tar över. Ofta vill man 

prestera och visa sig duglig och duktig. Eftersom man alltid kan vara uppkopplad så finns här 

en hälsorisk som det är bra att som ledare vara medveten om. Ledarna menade att de försöker 

poängtera för sina medarbetare att det är viktigt att inte jobba när man är hemma men menar 

att det är lite upp till var och en att hantera på egen hand. MN2 påstod att det handlar om att 

satsa på personalen. Om man satsar det där lilla extra på personalen så kommer de att satsa 

det där lilla extra tillbaka genom att ställa upp om det behövs utanför arbetstiden eller vara 

tillgänglig fast man inte måste. 

Frågan som återkommer är om ledaren hanterar sina medarbetare på distans annorlunda än de 

som sitter nära och om detta är ett problem. En medarbetare som sitter nära svarar såhär: 

MN1: ”Inte egentligen tror jag. Det är klart att han har mera kontakt med oss dagligen 

och kanske vissa gånger mer… fast näe, jag tror inte det. Han har ganska bra koll på vad 

alla gör ändå genom våra weeklys så jag skulle nog säga att det är svårt att bedöma. 

Men när vi träffas så är han inte annorlunda med de än oss, om någonting så kan det 

vara att han ställer fler frågor till dem för han har inte sett dem på länge men på de 

mötena så pratar vi inte om jobbet så det blir mer personliga frågor som: Hur mår du? 

Hur är det med familjen? Och så. Har ni flyttat in i nya huset?”. Det är klart att det kan 

påverka teamet men jag kan inte säga hur det gör det. Ibland kan jag känna att det finns 

en viss kulturell skillnad mellan Sverige och Åland där vi är mer som att vi inte har 

någon image att ta hand om. Vi skiter i om vi är coola.” 

Tre av mina intervjupersoner anade att det fanns en kulturell skillnad och belyste att även om 

tidsskillnaden mellan Sverige och Finland bara är en timme så spelar det roll i det dagliga 

arbetet. Jag har inte valt att lägga fokus på den här typen av distans, men det är intressant att 

den dök upp här och det är betydande att den har en inverkan. Ett exempel som L2 nämnde, 

var att det under lunchtid är svårt att få till möten eftersom klockan 11 finsk tid är klockan 10 

svensk tid. Därför när svenskarna går på lunch kl 11-12 svensk tid är det 12-13 finsk tid. 

Ledarna menade att de absolut inte medvetet gör någon skillnad på medarbetare men medger 

också att det är ofrånkomligt på en omedveten nivå, då man faktiskt får en annan relation till 

någon som man ser fysiskt varje dag än någon som sitter på distans. 

L1: ”Jag tror inte att jag gör det medvetet men däremot tror jag att det blir det där lite 

informella snackandet, typ i korridoren; Vad ska du göra i helgen? och sådär. Det där 

sociala ”smalltalk” det är på ett annat sätt här. Alla träffas i kafferummet och i 
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korridoren så jag tror att kanske den delen då skiljer sig lite åt. Den delen missar man ju 

med de som är på distans.” 

4.4 För- och nackdelar med geografisk distans 

Om det nu finns så många tekniska hjälpmedel för att prata med varandra över nätverket och 

telefonen, hur viktigt är det egentligen att man ses ansikte mot ansikte? Kanske det inte är lika 

viktigt längre. Jag frågade mina intervjupersoner och fick svaret från MD3 att det är 

jätteviktigt. För det första, även om en chef behöver vara lyhörd på telefon och kunna höra 

hur en människa mår så uppfattar man inte det på samma sätt som om du har personen 

framför dig. Kan det vara någon slags energi som man sänder ut? Ledaren kan ha kontakt med 

andra runtomkring som kan delge honom om hur en människa mår men man kan inte förstå 

det helt på distans. MD3 menade att det är väldigt viktigt med fysisk kontakt ” för du har ju 

ett arbetsmiljöansvar för de personer som jobbar för dig”. (MD3). 

Ledaren höll med: 

L1: ”Man kommer ju aldrig ifrån att… det är ingenting som slår att kommunicera i 

person. Det kommer man inte ifrån.” 

MD2 menade att de flesta är positivt inställda till de fysiska träffar som faktiskt ordnas och tar 

tillvara tillfället att träffas och umgås. Han berättade att han hade träffat de andra i teamet 

några gånger och i hans team verkade det som att alla ville ta tillvara tillfällena och alla 

försökte hinna prata med alla. ”Man är väldigt nyfiken på de andra.”(MD2). Det betyder så 

mycket att man träffats ansikte mot ansikte när man sedan ska jobba med varandra över nätet, 

menade han. Man har en annan känsla för den andra personen när man har träffats i person. 

MD2 lyfter fram att det lika gärna kunde vara åt andra hållet, att man kände att man inte 

behöver prata med någon annan för att man ändå aldrig kommer att arbeta tillsammans 

fysiskt. Men så var inte fallet i hans team, utan där var alla måna om att lära känna varandra 

och man kunde bygga en väldigt bra teamkänsla på det sättet. 

Sen kan man fråga sig om man behöver vara någon speciell typ av person för att sitta på 

distans med tanke på alla diskussioner om eget ansvar och initiativförmåga. MD1 tyckte att 

ansvarskänsla var bra. Man kan inte tänka: ”Äh, chefen är inte här, jag kan göra vad jag vill.” 

(MD1). L1 menade också att man behöver vara relativt självständig som person och kunna ta 

egna beslut och initiativ. Det är bra om man är lite mer social, menar L1, eftersom man inte 

träffar sitt team varje dag men måste ändå skapa sociala ytor till de andra teamen som sitter på 

samma ställe som dig. Det behöver vara personer som kan göra sitt eget jobb på ett 

självständigt sätt. 

Och ledarna styrkte att de faktiskt tar detta i beaktande i rekryteringsprocessen, åtminstone 

delvis. De belyste att personligheten är väldigt viktig i rekryteringen eftersom de ofta letar 

efter någon som är lite mer självständig om denne ska jobba på distans. Någon som är 

proaktiv och som inte har ett stort behov av dagligt stöd. Ledarna betonade proaktivitet och 

självständighet. Det är viktigt att den person som söker ska veta hur teamet ser ut och vad 

man ger sig in på, var alla sitter och vem gör som gör vad. (L1 och L2).  
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När vi slutligen började summera och jag frågade mina intervjupersoner vilka begränsningar 

det finns med ledarskap på distans, räknade flera upp tillgängligheten och avsaknaden av 

småprat i kafferummet när man sitter på distans men ansåg i övrigt att det fungerar bra. MD4 

beskrev begränsningen med ledarskap på distans:  

MD4: ”Det blir lite tillgängligheten, för eftersom att vi inte sitter på samma kontor så 

kan jag inte se att han [chefen] går in i ett mötesrum, jag kan inte se hela de grejerna, jag 

kan inte veta om han är tillgänglig just nu. Det är väl den största begränsningen. Men 

annars så... jag ser absolut inga problem alls med att ha den uppdelningen vi har idag. 

Det är det här kroppsspråket som man annars kan känna att man förlorar när man 

skriver eller pratar i telefon, men det får man ju på ett sätt i någon typ av 

videokonferens.” 

När jag sedan frågade om vilka möjligheter de ser med ledarskap på distans blev de allra 

flesta lite ställda av frågan, även om de i frågan innan tyckte att det mesta fungerar bra. Flera 

sa att de inte hade tänkt på det tidigare och att de måste få fundera en stund. Självklart lät jag 

dem göra det och fick därefter några reflekterande svar. L2 menade att han aldrig hade fått 

den frågan förut men rent praktiskt kan man säga att det är positivt att man får en större 

omvärldsbevakning. Genom medarbetarna i Stockholm får man veta vad som händer där och 

vad som är på gång. Man kan bevaka ett teknikområde och de kunderna där det finns. Ibland 

när man till exempel ska köpa in råvaror för att bygga någonting nytt, berättar L2 att det är bra 

att man kan få input från båda sidorna, det vill säga Sverige och Finland. Man kan få en 

vinkel från en bredare marknad och dessutom är det en fördel i rekryteringen. Man har 

möjlighet att få tag på en helt annan kompetens om man inte måste tvinga folk att flytta till en 

ö. Man kanske inriktar sig på olika saker på de olika kontoren och får då en kompetensbredd 

som man inte skulle ha annars. (L2). 

När jag frågade medarbetarna på distans hade de lika svårt att svara på frågan till en början 

men kom efter en stund på att det fanns en del möjligheter trots allt. 

MD1: ”Möjligheter... Ja det är ju det där med frihet under ansvar. Det att jag inte har 

någon som tittar över axeln, vad jag gör. För det kan ju också bli ganska lätt att chefen 

bara går runt och ”jaha vad gör du för någonting då?”. Just att man får den här 

friheten. Det är som att vi jobbar som individer inom gruppen, vi har ett individuellt 

ansvar som vi ska sköta. Och behöver man hjälp av någon annan så kan man göra 

uppgiften tillsammans.”  

MD4 var aningen mer tveksam och tyckte att det var en intressant frågeställning men visste 

inte om han såg någon fördel egentligen. Eventuellt tyckte han att det är en typ av 

utvecklingsmöjlighet rent individuellt när man är tvungen att sköta sig själv. MD4 trodde inte 

att det skulle vara någon skillnad i relationen om chefen satt nära, utan det handlar mer om 

hur personen är som ledare. Är personen en väldigt övervakande person som vill ha kontroll; 

”typ vadgörduvadgörduvadgördu?” (MD4). Då är det ju lättare för ledaren att vara nära sina 

medarbetare. Då skulle MD4 tycka att det skulle vara en fördel att ha ledaren på distans, 

eftersom han inte skulle uppskatta att ha någon som tittade över axeln.  
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En medarbetare som sitter nära sin chef var positiv till det splittrade upplägget och menade att 

det möjliggör en individuell tillväxt, vilket ger mervärde till medarbetaren. Det handlar om; to 

grow with a company, within the company” (MN1) och det kan man göra om 

företagsledningen är alert när det handlar om nya idéer och förslag. Han menade att företagets 

ledning är duktiga på att se en bra idé och hugga direkt eftersom i princip alla idéer 

åtminstone tas upp till diskussion innan de bojkottas. 

Jag frågade om medarbetarna tyckte att man kan ta mera initiativ om man arbetar på distans 

från sin chef eftersom det inte är lika lätt att fråga hela tiden och MD1 svarade:  

MD1: ” Ja, det tror jag faktiskt. För man måste lite grann. Eftersom jag inte kan gå in 

och snacka skit på hans kontor, och samtidigt ta upp viktiga saker som ”såhär är det med 

det och det”, så får jag istället lösa det själv. Om man är rätt typ av person, för det finns 

ju de som behöver tillåtelse att gå på toaletten nästan.” 

MD3 förklarade att han hade blivit mindre och mindre försiktig ju längre han jobbat inom 

företaget och märker att det inte är någon fara. Man måste inte fråga chefen varje gång. Om 

det är en liten sak, som att dela med sig av en liten idé, så är det fritt fram. Han menar att han 

nu vet vilka personer han ska vända sig till med olika frågor och det finns frågor som det inte 

är någon idé att fråga chefen om för han vet inte svaret ändå. I det fallet går man till det 

teamet som saken gäller och frågar deras chef. I början så trodde MD3 att det handlade om ett 

traditionellt företag med en sådan företagskultur där det hör till att man frågar om lov av 

chefen. ”Jag störde nog honom väldigt mycket i början.” (MD3). Efter hand har MD3 förstått 

hur det fungerar och att man inte behöver fråga om allt. 

MD2: ”Man blir lite som sin egen chef. Det är som att vi inte jobbar som individer inom 

gruppen, men vi har ett individuellt ansvar som vi ska sköta. Och behöver man hjälp av 

någon annan så kan man göra det tillsammans. Man tar mer egna initiativ för jag tror att 

man måste det.” 

Så det verkar som att man blir mer självständig på distans och måste ansvara för sitt eget 

arbete men det måste man väl även om man jobbar i samma byggnad som sin ledare. Är det i 

slutändan någon väsentlig skillnad mellan att leda på distans eller att leda nära? Jag ställde 

den frågan till ledarna och fick svaret; Njao. L1 kopplar tillbaka till tillgängligheten; det är 

viktigare att vara tillgänglig för de som är på distans. När medarbetarna på distans faktiskt 

ringer eller behöver prata om någonting så är det något väldigt viktigt. Ledaren träffar inte de 

medarbetarna lika ofta i person och därför blir det större frågor som dyker upp där. De som 

sitter nära kan ledaren gå och prata med närsomhelst. 

L1: ”Hela det här grundjobbet som ledare görs då när alla träffar varandra face-to-face. 

Det är viktigt för mig att alla ska uppleva att vi är ett team och att alla känner sig 

delaktiga.” 

Teamkänsla var något vi diskuterade, både inom teamet och inom hela företaget. Eftersom det 

ena företaget har köpt upp ett annat och gjort omstruktureringar de senaste åren så kände 

intervjupersonerna att vi-känslan inom företaget hade blivit lidande, medan alla tyckte att det 

fanns en team-känsla inom den egna gruppen och att det var det viktigaste. För att skapa 
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grupptillhörighet fick jag några tips på hur man kan gå tillväga. Fysiska träffar visade sig vara 

väsentligt och även gruppmötena varje vecka, eftersom alla då träffas och får se varandra även 

om de är på distans. ”Man ser varandra och hör varandra och upplever att man sitter i 

samma rum” (L2). L1 var inne på samma spår med de fysiska träffarna. Han försöker alltid 

poängtera att man måste träffas i person och göra något annat tillsammans än bara jobb, 

någonting socialt. Därför är just det en viktig del att inkludera i deras budget. L1 tycker att det 

är viktigt att ingen sitter helt ensam utan att det finns någon från samma team på samma 

kontor som kan fungera som ett bollplank. Man kan stöda varandra och prata med någon 

insatt om vad som händer i teamet. 

De båda ledarna poängterar hur viktiga de fysiska träffarna är för team-känslan och hur viktig 

team-känslan är för företagets samarbete och framgång. Till slut gav jag ledarna en chans att 

ge några förslag på vad man kan tänka på om man ska ta sig an uppdraget att leda 

medarbetare på distans. 

L2: ”Var tillgänglig! Man behöver vara tillgänglig på ett eller annat sätt. Det måste inte 

vara per person hela tiden men att du är tillgänglig per telefon t.ex. för din personal. 

Jobba mycket med teamkänsla, för det är jätteviktigt alltid men ännu viktigare när man 

sitter utspritt att teamet känner samhörighet.” 

För att få till detta menade L2 och L1 att man måste se till att träffas fysiskt och ta tillvara på 

de tillfällena. Tillgänglighet och teambuilding är ledorden. Om man arbetar mycket med de 

sakerna så känns det inte som att man jobbar på distans. L1 ansåg att han hade lyckats: 

L1: ”Jag tror att jag har lyckats. Tillgänglighet kan man alltid diskutera men 

teamkänslan är jag rätt säker på att jag har lyckats med för det tycker jag fungerar 

jättebra. Folk trivs väldigt bra i teamet vad jag vet. Det är ett bra team. Jag skulle plocka 

upp om det är någon som känner sig lite utanför eller inte trivs i teamet.” 

Överlag skulle jag vilja påstå att stämningen var positiv hos de allra flesta intervjupersonerna 

över situationen, även om det fanns saker som kan utvecklas och göras bättre.  

MD2: ”Om jag ska sammanfatta min känsla med ett ord i vårt team så skulle det vara att 

ledningen får oss att känna oss empowered. Det är det som är känslan i teamet, att vi har 

makten, vi får göra hur vi vill och det är då det blir bra. Det är där man hittar driv och 

motivation.” 
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5. Analys 
I detta analytiska kapitel kommer jag nu försöka koppla samman mitt empiriska material med 

mina teoretiska utgångspunkter för att se om det finns likheter eller skillnader. Jag kommer 

att använda mig av samma typ av tematiska gruppering som tidigare men med syfte att 

diskutera utifrån undersökningens frågeställningar. 

5.1 Ledarskap på distans 
Nu har jag kommit till den punkten i min undersökning då jag ska försöka dra några trådar 

mellan den teoretiska bakgrunden, mina empiriska resultat och frågeställningarna. Det första 

jag kom att tänka på var hur det situationsanpassade ledarskapet har en relevans för ledarskap 

på distans. Man kan se att medarbetarnas behov av en stödjande och nära ledare minskar 

vartefter de blir mer bekväma i sin roll, på samma sätt som Karlöf (2008, s.110-111) 

beskriver. Ett exempel på detta kan vi se i MD3s resonemang där han förklarade hur han blivit 

mindre och mindre försiktig ju längre han arbetade på företaget. Han kände inte längre att han 

behövde fråga chefen om lov varje gång utan började lita på sig själv mer. Samtidigt kände 

han att han blev säkrare på vem man skulle vända sig till i vissa frågor och han vågade 

komma med idéer eftersom det kändes som att han arbetade i ett mottagande klimat. 

Man skulle kunna säga att MD3 har gått från en mognadsnivå 1, där denne var väldigt osäker 

vad man fick och inte fick göra utan chefens tillstånd, till en högre mognadsnivå relativt 

snabbt. MD3 hade nämligen bara varit anställd i 6 månader när intervjun ägde rum och ligger 

just nu på gränsen mellan en trea och en fyra i mognadsnivå. Under tiden som MD3 har 

klättrat skulle chefen, enligt Hersey & Blanchard, gjort bäst i att följa med utvecklingen och 

anpassa sitt ledarskap efter mognadsnivån hos medarbetaren. Detta innebär också att 

medarbetare inom samma team kan ligga på olika mognadsnivåer, varför ledaren behöver 

kunna fånga upp de olika individerna där de är. (Karlöf, 2008, s.112). 

Man kunde se att det fanns medarbetare bland mina intervjupersoner som sedan länge har 

legat på nivå 4 i mognadsnivå och som kräver ett mer tillåtande ledarskap. Ett exempel är 

MD4 som menade att han funnits på företaget ”jättelänge” och visste därför hur saker och ting 

fungerar. Han belyste att de flesta i teamet var lite gröna och då är det bra om det finns någon 

i teamet som är lite mer inkörd i systemet som kan hjälpa dem på rätt spår när chefen inte 

finns tillhands. 

I situationsanpassat ledarskap handlar det om att behärska flera ledarstilar parallellt och det är 

precis vad man behöver kunna göra om man ska leda på distans. Det handlar inte bara om att 

nyare medarbetare kräver ett mer stödjande ledarskap utan det kan också vara så att 

medarbetare som är nära kräver mer stöd och hjälp än de som arbetar på distans. Utifrån mitt 

empiriska material kan man se att de ledare som har medarbetare på andra sidan havet anser 

att det kräver ett mindre aktivt ledarskap. Detta eftersom medarbetarna på distans enbart hör 

av sig när det är viktigt eller brådskande medan de som är närmare har enklare att bara gå och 

fråga när man ändå har vägarna förbi. 

Karlöf (2008, s.105) och Messick (2005, s.81) talar båda om ledarskap som en relation och 

detta blir väldigt tydligt när man ser på ledarskap på distans då medarbetaren på ett sätt blir 
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sin egen chef och kan välja själv om denne ska göra som den formella chefen säger eller inte. 

Flera intervjupersoner lyfte fram hur de inte jobbar som en grupp utan mer som individer 

inom gruppen med ett individuellt ansvar att sköta. Behöver man hjälp av någon så finns de 

alltid andra där, men det blir en självklarhet att ta egna initiativ. 

På det sättet blir medarbetaren på distans en mer aktiv följare än den som sitter nära. Om man 

sitter nära finns det, menar intervjupersonerna, en outtalad övervakning mellan ledare och 

medarbetare. En medarbetare på distans borde alltså kunna maska rätt så mycket eftersom 

chefen aldrig är där och tittar vad denne gör. MD4 menade att maskning är knutet till 

personligheten, så det spelar egentligen ingen roll om man sitter nära eller längre bort. Är man 

en maskare så kommer man att maska oavsett. 

Man kan också dra paralleller till Herzbergs inre motivation som är så viktig. Om 

medarbetaren i den här typen av företag inte känner ett inre driv i sitt arbete så kommer 

förhållandet troligtvis inte att fungera. Messick definierar ledarskap som ”the relationship 

between leaders and their followers” (2005, s.81) och det förhållandet blir en aning speciellt 

när man talar om ledarskap på distans, eftersom det då kräver en högre grad av tillit och 

tydligare kommunikation. Risken för missförstånd och feltolkningar är större och därför blir 

det viktigt att skapa en öppen dialog. 

5.2 Kommunikation 
Eftersom vi för det mesta använder endast 7% av vår kommunikationskapacitet när vi 

kommunicerar i skrift så är det lätt att det uppstår konflikter (Jacobsen & Thorsvik, 2008, 

s.298-300), vilket intervjupersonerna också håller med om. I ett försök att återinföra det man 

förlorar, har det uppstått en frekvent användning av smiley-gubbar i chattarna. MD3 berättade 

om ett missförstånd som uppstått då han chattade med en kollega och inte visste om personen 

var ironisk eller inte. Eftersom personen inte hade satt någon smiley så var det svårt att tolka 

meddelandets budskap. Han hade svårt att veta hur han skulle svara och MD3 menade att man 

kan ställa till med en himla oreda om man skriver tillbaka på fel sätt. Därför är smiley-

gubbarna viktigare än man kan tro. En av ledarna nämnde också att smiley-gubbarna var 

frekventa i chatten och han var medveten om varför. Han menade att avsaknaden av 

ansiktsuttryck kan behöva skarvas med en gubbe här och där för att lyckas förmedla rätt 

känsla. Dessa glada och ledsna gubbar underlättar i någon mån att förmedla vilken känsla man 

har när man skriver, vilket i sin tur underlättar den virtuella kommunikationen. 

När vi ändå är inne på temat chatt så dök det också upp en del diskussioner kring formell och 

informell kommunikation. Flera av medarbetarna menade att e-mailen fungerar som en mer 

formell kommunikation medan chatten är mer informell. Som Jacobsen & Thorsvik (2008, 

s.312) belyser är den informella kommunikationen idag kärnan i arbetsteamen. Eftersom allt 

större handlingsfrihet delegeras till medarbetaren som ska lösa uppgiften tillsammans med 

teamet, förflyttas också en del av makten till kunskapsmedarbetaren. Både enligt mina 

intervjupersoner och enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är den informella kommunikationen 

en viktig del av arbetet. Den sprider information betydligt snabbare och stärker de sociala 

relationerna samtidigt som människor utbyter erfarenheter och lär av varandra. MD3 tyckte 

exempelvis att det var enklare att kommunicera med chatt än de andra 
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kommunikationsverktygen eftersom han i början aldrig fick tag på någon via telefon. I början 

mailade han eller försökte ringa men det var ingen som svarade. När chatten kom så fick han 

en helt annan kommunikation med de andra kontoren och kände att de kom lite närmare. 

5.2.1 Tydlighet 

I all kommunikation är det viktigt att vara tydlig, vilket även kom fram i mitt material. MD1 

belyste att beställningarna som skickas måste vara tydligt formulerade från början och MD3 

talade om tydligheten från ledaren som han tyckte att ibland kunde vackla eftersom ledaren 

velade och frågade teamet istället för att ta ledarrollen och fatta egna beslut. Det fanns 

önskemål om att ledaren skulle våga ta mer beslut samtidigt som det kan grunda sig i att man 

inte har definierat ledarens roll- och ansvarsbeskrivning tillräcklig väl för medarbetarna. Det 

verkar som att medarbetarna i det fallet hade svårt att veta vilka delar ledaren kunde påverka 

och inte påverka. 

I relation till Mossbodas (2001, s.79) fyra punkter, som jag tog upp på sidan 25 i teorikapitlet, 

kan man säga att de ledarna jag har pratat med lever upp till alla utom den sista. Ledarna står 

för en bärande idé som de tydligt kommunicerar vidare. Medarbetarna kände att de visste 

vilket deras syfte i organisationen var och vilket mål de tillsammans strävar mot. Ledarna 

visade sig vara lyhörda och lyssna på andras upplevelser och idéer samt att de på ett 

framgångsrikt och medvetet sätt delade upp företagets mål i mindre delar så att medarbetarna 

förstod hur deras arbete hängde ihop med företagets målsättning, ett så kallat 

helikopterperspektiv. Den sista punkten handlade om medvetna val och att ta beslut, vilket 

visade sig vara en punkt som ledarna behöver arbeta vidare med. 

Att leda på distans handlar om en fin balans mellan att vara en del av teamet och en coach, 

samtidigt som man ska anamma sin roll som ledare samt vara tydlig med vad som förväntas 

och åt vilket håll man ska gå. Som L2 beskrev på ett lite fiffigt sätt när han talade om ett 100-

meters lopp utan mål. Det handlar om att hålla ihop gruppen och visa riktning. För ledaren är 

det även viktigt att föregå med gott exempel och leva som man lär eftersom medarbetarna 

kommer att göra som du gör och inte som du säger (Nordengren 2006, s.71). Om du som 

ledare är tydlig i din kommunikation så kommer det att leda till mer tydlighet hos 

medarbetarna i teamen.  

5.2.2 Tillit 

För att kunna åstadkomma en grupp som är samspelt och som vet vart den är på väg, är det 

väldigt viktigt med tillit och förtroende. Medarbetarna på distans lyfte fram vikten av att de 

kunde lita på att ledaren skötte sitt jobb, samtidigt som de ville ha samma förtroende från 

ledaren tillbaka. Medarbetarna nära ledaren ansåg förstås att detta var väsentligt men det 

betonades inte lika mycket som från de på distans. Medarbetarna uttryckte också att det är 

viktigt att man kan lita på att kollegorna gör sitt jobb. I en organisation som är uppbyggd av 

team handlar det ofta om att ett arbete kan beröra flera team och uppgifterna är beroende av 

varandra. Om ett team inte bli klart i tid eller inte gör det de ska så blir nästa team lidande och 

produkten blir inte klar i tid, vilket innebär en missnöjd kund. I grund och botten handlar det 

om att göra det man säger att man ska göra inom utsatt tid. 
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Nordengren & Olsen (2006, s.67-70) menar att tillit måste gälla åt båda hållen och kanske 

framförallt att ledaren litar på att medarbetaren gör sina uppgifter när och på det sätt de säger 

att de ska göras. Tyngden ligger på planeringen och att alla är medvetna och vad som komma 

skall. Det är exempelvis viktigt att meddela agendan i god tid inför veckomötet via 

videokonferens. Detta eftersom det i sig är svårare att kommunicera på det sättet och man kan 

effektivisera om alla vet vad som ska tas upp. Självklart ska detta göras även inför vanliga 

mötessituationer, men en allmän trend som jag har sett är att alla dessa T:n behöver vara extra 

starka i ett ledarskap på distans. Det är ungefär som att tala med någon på ett annat språk, man 

behöver tala långsammare och tydligare för att den andra ska hänga med och hinna översätta 

det man säger samt förstå budskapet. 

En annan punkt som är viktig är den aktiva dialogen som mina intervjupersoner använder sig 

av i form av regelbundna veckomöten samt att man behöver göra en riskanalys för att vara 

medveten om de svårigheter som kan uppstå i distansförhållandet. Som en av ledarna 

uttryckte sig; ”det gäller ju att skapa ett närvarande ledarskap fast man är frånvarande” 

(L2). 

5.2.3 Tillgänglighet 

För att kunna ha en öppen dialog måste det finnas en tillgänglighet. Om det alltid är tyst på 

andra sidan så är det svårt att få till stånd en öppen kommunikation. Båda ledarna i min 

undersökning fick godkänt av sina medarbetare när det handlade om tillgänglighet. Ledarna 

var duktiga på att meddela var de befann sig om de var upptagna och de tog kontakt väldigt 

snabbt så fort de fick chansen. En liten antydan fanns om att ledaren var aningen mer 

tillgänglig för de som sitter på distans än för de som sitter nära, vilket är intressant och lite 

oväntat. Detta beror troligtvis på att ledaren uppfattar ärenden och frågor från medarbetare på 

distans som större och mer brådskande eftersom de kommer mer sällan. Sitter man nära sin 

ledare kan man lättare ställa mindre frågor medan de på distans kanske samlar sina frågor på 

hög innan de gör sig ansträngningen att ta kontakt med ledaren. Hur man än vrider och vänder 

på det var alla överens om att det är lättare att ställa frågor om man är nära än om man är på 

distans. 

Om man ser till Ahltorps lista med tips (2005, s.52) kan man säga att L1 och L2 följer flera av 

dem i sitt ledarskap, exempelvis när de talar om vi istället för jag när de diskuterar med och 

om teamet. Detta bygger förtroende och den så viktiga team-känslan som jag har varit inne på 

tidigare. De är duktiga på att informera men aktar sig för att överinformera. De har en öppen 

dörr för personalen och gör årligen en undersökning för att se hur ledningsstilen uppfattas och 

fungerar samt att de tar missnöje och kritik på allvar. Något de kan bli bättre på är att ta mer 

initiativ som ledare och ställa fler frågor. Ledarna själva tyckte att de kunde bli bättre på 

tillgänglighet och att vara mer lyhörda. De flesta tyckte att tillgängligheten fungerade bra men 

MD3 menade att chatten trots allt har vissa nackdelar. Han menade att det visserligen var bra 

att man kan ha flera chattar uppe samtidigt men det kan vara väldigt irriterande när de ligger 

där och blinkar. Om man får mail, menade MD3, att man själv kan välja när man svarar på det 

men med chatten blir det en känsla av att man måste svara direkt. På gott och ont. 
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Alla intervjupersonerna var dock överens om att chatten var mer en fördel än en nackdel när 

det handlar om tillgänglighet. 

5.3 Utveckling och pedagogiskt ledarskap 

Effekten av att det är lättare att ställa frågor när man sitter nära än på distans, är att man blir 

mindre benägen att ta egna initiativ och hitta på egna lösningar. Detta medför att medarbetare 

på distans har en högre grad av personlig utveckling än de som sitter nära ledaren. Man kan 

säga att utvecklingen går fortare och medarbetarna når snabbare en högre mognadsnivå i det 

situationsanpassade ledarskapet. 

Ledarens roll i medarbetarnas utveckling är förstås viktig eftersom det är ledaren som ska 

motivera sitt team till ständig förbättring. Intervjupersonerna berättade att det i båda företagen 

fanns en speciell budget för kompetensutveckling som även användes flitigt. Ledaren 

uppmuntrade teamet till att ta egna initiativ när det gällde ny kunskap och utbildning. 

Medarbetarnas erfarenheter av detta var positiva och man kunde se ett något starkare intresse 

för utveckling hos medarbetarna på distans även om alla medarbetare hade positiva 

upplevelser av vidareutbildning. I båda företagen fanns ett fokus på att alla skulle äga 

arbetssättet och teamkänsla var ett av ledorden. När man jobbar i team och samarbetar uppstår 

ett informellt lärande i samband med den informella kommunikationen, där man lär av 

varandra. På det sättet kan man se hur alla teman smälter samman i en gryta som är det 

pedagogiska ledarskapet. Receptet lyder; ta en rejäl skopa kommunikation och krydda med 

extra mycket tydlighet, tillit och tillgänglighet. Använd sedan ett situationsanpassat ledarskap 

och den informella kommunikationen för att skapa en team-känsla och var lyhörd.  

För att utveckling och lärande ska uppstå krävs frihet under ansvar. Det är viktigt att göra 

saker enkelt men konsekvent, så som exempelvis actionstalks. Dessa relativt enkla, 

ostrukturerade samtal är ständigt återkommande och konsekventa. Detta uppfyller även 

Parsloe & Leedhams punkter om hur man ska vara en bra coach (2009, s.12-18). Det handlar 

om att se till att träffas och hålla sig kortfattad, man behöver ha en vana av att fråga och 

lyssna utan att försöka för mycket. I mitt empiriska material kom det fram att den 

pedagogiska ledaren på distans ska fungera mer som en coach än en handledare eller en 

mentor. Detta eftersom en handledare är någon som följer medarbetaren hela vägen på nära 

håll och en mentor är en typ av expert inom området, vilket båda ledarna menade att de inte 

är. MN1 talade om att en bra ledare ska ge mycket frihet i det praktiska arbetet samtidigt som 

han eller hon ska stå på sidan och coacha medarbetaren ifall det behövs. Det handlar om att 

medarbetaren söker stöd när denne behöver det. Ett ledarskap på distans ska inte vara 

toppstyrt utan ligga på samma nivå som resten av teamet. Hjälp eller stöd ska initieras av den 

personen som behöver det och ledaren ska coacha på ett bra sätt. Det kom även fram att 

ledaren behöver vara en förenande kraft i teamet. Viktigt är alltså att ledaren försöker vara 

förmedlande, coachande och stödjande. På samma sätt svarade L1 att det handlar om att 

coacha teamet i det dagliga arbetet och speciellt i kontakten mellan varandra. Han 

rekommenderar inte att man använder micromanagement utan snarare att man som chef 

släpper lite på linan, utan att tappa den helt. 
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Ett ledarskap på distans är egentligen ett bra sätt att utöva pedagogiskt ledarskap, men det 

kräver en viss balans. Som Göran Zackrisson säger om golf; 

”Den här putten är från ett sådant avstånd att antingen går den i eller så missar man.”  

(Göran Zachrisson, livet.se/ord, hämtat 2013-05-05) 

Enligt Nordengren & Olsens (2006, s.120) checklista för hur man ska gå tillväga när man 

leder på distans, kan vi se att flera av dessa punkter finns med i mitt empiriska material. Båda 

företagen har en kommunikationsstrategi och det är relativt tydligt vilka kanaler som ska 

användas vid vilka tillfällen. Passande kommunikationsverktyg och utbildning i dessa finns 

och de har fysiska möten där kallelser och agendor skickas i förväg så att deltagarna är väl 

förberedda. Ledarna är duktiga på att delegera ansvar och låter var och en råda över sin egen 

arbetssituation. Uppföljningen av arbetet är kontinuerlig och speciellt det ena företaget visar 

att alla äger arbetssättet. Dessutom har medarbetarna personliga avstämningar med den 

närmaste ledaren. 

En ledare på distans behöver ha lite mer engagemang och driv än en som sitter nära sina 

medarbetare. När det dessutom handlar om att hålla ihop ett team bör man ha en förenande 

förmåga och ett starkt förtroende för sina medarbetare. Kanske viktigast av allt så behöver 

ledaren vara en skicklig pedagog som är tydlig, förtroendeingivande och tillgänglig när denne 

behövs.  

http://www.livet.se/ord/liknande/se_24938
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6. Avslutande diskussion 
Detta avslutande kapitel kommer att ägnas åt reflektion kring min utförda undersökning och 

ett försök att tydliggöra vilka slutsatser jag dragit utifrån mina frågeställningar samt om det i 

slutändan är någon skillnad mellan att leda nära och att leda på distans. Kapitlet innehåller 

även förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Kommunikation är och förblir en viktig del i allt mänskligt liv. Förutsättningarna för detta ser 

olika ut och det gör även kraven. Trots alla tekniska hjälpmedel som vi hartillgång till i 

utövandet av kommunikation på distans, är det ändå någonstans lite skönt att vi inte helt och 

hållet kan ersätta fysisk interaktion ansikte mot ansikte med videokonferenser och chatt. Men 

det verkar ändå finnas en positiv vinkling på den här typen av ledarskap. Man kan se att det 

öppnar upp möjligheter för en annan typ av kompetens i företaget eftersom man kan hitta 

medarbetare där de bor och inte behöver tvinga dem att flytta. Företaget får dessutom en 

annan omvärldsövervakning eftersom man är stationerad där kunderna finns, på deras 

marknad. Medarbetarna får mer frihet under ansvar och har större möjlighet att växa i sin 

arbetsuppgift. 

Det distanserade ledarskapet i sig för med sig utvecklingsmöjligheter för medarbetarna i form 

av initiativförmåga och eget ansvar samtidigt som det ger stöd för vidare 

kompetensutveckling. Man kan säga att medarbetarens personlighet spelar en tydlig roll då 

man ska arbeta på distans från sin ledare. Det krävs att man är en person som tror på sig själv 

och sin kompetens samt kan ta egna beslut. Enligt min undersökning hävdade flera 

medarbetare att distansen inte påverkade relationen med chefen på något betydande sätt 

medan man mellan raderna och i följdfrågorna kunde utläsa att den i slutändan faktiskt gör 

det. Medarbetare som arbetar nära sin ledare har en fördel i att de träffar ledaren varje dag och 

kan omedvetet eller medvetet påverka ledarens beslut på ett starkare och snabbare sätt än de 

som är på distans. Samtidigt har medarbetarna på distans en fördel i att ledaren tar deras 

frågor och ärenden på större allvar, än de som sitter nära, eftersom de på distans hör av sig 

mer sällan. När medarbetarna på distans faktiskt hör av sig gäller det ofta något viktigt.  

Fysiska träffar är att föredra framför virtuella, det är det ingen tvekan om, eftersom det är 

svårare att läsa av en person som inte är fysiskt närvarande. Det verkar vara svårt att lägga 

fingret på, men det är som om vi människor sänder ut någon typ av energi som bara kan 

uppfattas i ansikte mot ansikte kommunikation. Däremot finns det idag verktyg som tillåter en 

kommunikation som är väldigt snarlik den äkta varan. Videokonferens till exempel, möjliggör 

att man ser varandra och hör varandra och kan skriva till varandra samtidigt. Det är en 

flervägskommunikation som eliminerar flera risker för missförstånd. Missförstånd och 

feltolkningar kan förstås uppstå i alla typer av kommunikation men ju färre de är desto bättre 

för samarbetet. 

När man talar om pedagogiskt ledarskap så finns det delar av det distanserade ledarskapet 

som är en direkt fördel för lärande så som möjligheter att ta egna initiativ och ha ett eget 

ansvar. Dessutom så kräver distansen att man tänker efter en gång extra vad man säger och 
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hur man säger det, det vill säga vilken kommunikationsväg man ska välja. I vissa lägen ser det 

till och med ut som att ett ledarskap på distans lägger grunden för en snabbare personlig 

utveckling och ett lärande hos medarbetarna som skulle ta mycket längre tid om ledaren fanns 

nära till hands. 

6.2 Reflektioner 

Vid kvalitativa undersökningar påverkas alltid undersökningens resultat och analys av både 

respondenters och forskares personliga tolkningar oavsett hur mycket man försöker hålla sig 

objektiv. Jag kunde i mina intervjuer se att jag anpassade frågorna något vartefter jag fick veta 

mer om teamet och hur deras kommunikation fungerade. När jag visste vilka 

kommunikationsvägar de flesta använde så lade jag exempelvis ner mindre tid på den frågan i 

nästa intervju eftersom jag ville lägga tid på att få veta mer om de andra frågorna. Eventuellt 

kunde jag valt att göra färre och djupare intervjuer alternativt kortat ner dem en aning då det 

visade sig kräva en hel del tid att bearbeta, vilket kan ha påverkat de andra delarna av arbetet. 

Jag måste ändå säga att jag är nöjd över de valda företagen och mina frågor men många 

gånger när jag ställde följdfrågor blev de i ja eller nej-form, vilket jag kunde ha gjort 

annorlunda. Trots detta var det flera intervjupersoner som berättade mer än bara ja eller nej.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Ledarskap på distans är ett ämne som troligtvis kommer att bli mer och mer aktuellt då vi idag 

lever i ett informationssamhälle som växer och möjliggör internationella relationer över alla 

typer av gränser. Under undersökningens gång har det visat sig finnas ytterligare faktorer som 

kan spela in när man talar om distanserat ledarskap och geografiskt splittrade team. Ett förslag 

skulle vara att göra en jämförande studie med flera olika typer av företag för att se om IT-

företag skiljer sig väsentligt från exempelvis producerande företag eller tjänsteföretag. Man 

skulle också kunna undersöka kommunikationsvägarna mer ingående och se på varför man 

väljer att använda e-mail till mer formell kommunikation. Ytterligare en intressant idé skulle 

kunna vara att titta på frågan ur ett genusperspektiv och fråga sig om män eller kvinnor är mer 

pedagogiska ledare på distans. Många har tidigare tittat på motivation i samband med 

ledarskap på distans men jag skulle gärna se en undersökning kring den kulturella distansen 

som kan uppstå inom ett företag eller mer ingående hur man hanterar internationella kontakter 

och tidsskillnaderna däremellan.  
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8. Bilagor 

8.1 Följebrev 

Hej, 

Mitt namn är Evelyn Joelsson. Jag läser på magisterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vid 

Uppsala universitet. Under våren skriver jag min examensuppsats och letar nu efter 

intervjupersoner till min studie. 

Mitt arbete kommer att handla om ledarskap på distans och eftersom XXX är ett företag med 

bred geografisk spridning, utvecklad IT-användning och många intressanta arbetsteam skulle 

Ni vara perfekt för min studie.  

Mitt syfte med studien är att undersöka hur fysisk distans mellan ledare och ledda påverkar 

deras relation samt medarbetarnas utvecklingsmöjligheter i arbetet och det pedagogiska 

ledarskapet. Jag vill ta reda på hur en pedagogisk ledare leder på distans för att utöka 

möjligheterna för individuell och kollektiv utveckling i arbetet. Jag vill belysa vilka 

egenskaper som är viktiga för ledaren och vilka som är möjligheterna och begränsningarna. 

Detta konkretiseras genom följande frågeställningar: 

 Hur upplever cheferna inom organisationen att ledarskap på distans påverkar deras 

relation till och kommunikation med medarbetarna? 

 Hur upplever medarbetarna inom organisationen att det distanserade ledarskapet 

påverkar deras relation till och kommunikation med ledaren? 

 Finns det någon väsentlig skillnad mellan ett ledarskap på distans och ett ”vanligt” 

ledarskap? 

 Vilka möjligheter och begränsningar upplevs i och med ett pedagogiskt ledarskap på 

distans? 

 

Jag skulle väldigt gärna vilja intervjua er för att få ta del av era erfarenheter och upplevelser 

av ledarskap på distans. I uppsatsen behöver det inte framgå vem eller vilka personer jag har 

intervjuat, däremot är det möjligt att jag med ert tillstånd anger vilken typ av verksamhet som 

omfattas av ledarskapet. Intervjun skulle ta mellan 30-60 minuter och vara på en neutral tid 

och plats som passar de enskilda intervjupersonerna. Sedan skulle jag, genom er, vilja komma 

i kontakt med ca 3-4 medarbetare inom samma team för att få frågan belyst från flera olika 

vinklar. 

Om ni har några frågor kontakta gärna mig Evelyn Joelsson tel. XXX eller via e-post till 

evelyn.joelsson@XXX.  

Det skulle betyda väldigt mycket för mig om Ni ställde upp på en intervju. 

Med vänlig hälsning 

Evelyn Joelsson  
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8.2 Intervjuguide Ledare 
Bakgrund 

Hur länge har du jobbat här? 

Har du någon utbildning inom ledarskap? 

Ledarskap på distans 

Nämn några egenskaper man behöver ha som ledare? 

Hur tror du att medarbetarna upplever din frånvaro? 

Hur gör du din auktoritet synlig utan att vara närvarande? 

Anser du att man som medarbetare, för verksamheten eller generellt, behöver besitta några 

speciella egenskaper för att arbeta tillfredsställande på distans? 

Kommunikation 

Vilka kommunikationsvägar/verktyg använder ni för att hålla kontakten med er personal på 

distans? 

- Är de tillfredsställande? 

- Fattas det något? Skulle man kunna göra det bättre? 

Ser du någon svårighet med att kommunicera via telefon eller e-post? Varför/ Varför inte? 

Hur ofta har ni fysiska möten? 

Vad är anledningen till dessa möten? 

Är mötena alltid på samma ställe? 

Åker du och besöker dina anställda där de arbetar? Varför/Varför inte? 

Hur ofta? 

Tydlighet 

Skulle du säga att du är tydlig i ditt ledarskap? Varför/ Varför inte? 

Tror du att dina medarbetare förstår sitt syfte i organisationen? 

Tillit 

Hur upplever du din relation till medarbetarna? 

Litar du på dem när det handlar om att ta eget ansvar och arbeta effektivt? 

- Hur följer ni upp medarbetarnas arbete? 
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Litar de på dig och ditt ledarskap, tror du? 

På vilket sätt är det viktigt med tillit? 

Tillgänglighet 

Anser du att du är tillgänglig för dina medarbetare när de behöver dig? Varför/Varför inte? 

På vilket sätt är du tillgänglig? 

Hanterar man medarbetare som man träffar ofta på ett annat sätt än de på distans? Varför?  

- Skulle du säga att det är ett problem? 

Övrigt 

Vad upplever du som mest problematiskt med din frånvaro? 

Vilka egenskaper anser du vara särskilt viktiga när man talar om ett ledarskap på distans? 

- Är det någon skillnad att leda ”normalt” och på distans? I så fall på vilket sätt? 

Vilka möjligheter ser du med att leda på distans? 

Vilka begränsningar eller svårigheter ser du i att leda på distans? 

Hur gör ni för att skapa en känsla av grupptillhörighet? Vi-känsla? 

Är det något särskilt du vill tillägga? 
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8.3 Intervjuguide Medarbetare 
Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Vad har du för utbildning? 

Ledarskap på distans 

Hur är en bra ledare för dig? Nämn några egenskaper man behöver ha som ledare? 

Vilka egenskaper anser du vara särskilt viktiga när man talar om ett ledarskap på distans? 

Är det någon skillnad att leda ”normalt” och på distans? I så fall vilka? 

Vilka möjligheter ser du i att ha en ledare på distans? 

Vilka begränsningar eller svårigheter ser du i att ha en ledare på distans? 

Anser du att det krävs särskilda egenskaper av anställda som arbetar på distans? I 

verksamheten eller allmänt? 

Kommunikation 

Vilka kommunikationsvägar/verktyg använder ni för att hålla kontakten med er chef på 

distans? 

- Är de tillfredsställande? 

- Fattas det något? 

Finns det någon svårighet i att kommunicera via telefon eller e-post? 

Någon fördel? 

Hur ofta har ni fysiska möten? 

Vad är anledningen till dessa möten? 

Tydlighet 

Känner du att du förstår ditt syfte i organisationen? 

Anser du att du fått tillräckligt med information angående vilka krav som ställs på dig som 

medarbetare? 

Tillit 

Hur upplever du din relation till chefen när det gäller tillit? 

- Litar du på att din chef gör sitt jobb? 

- Tror du att chefen litar på att du gör ett bra jobb? Varför/varför inte?  
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Är det viktigt med tillit? 

Tillgänglighet 

Anser du att din chef är tillgänglig för dig när du behöver honom/henne?  

Varför/Varför inte? 

Kommer din chef och besöker dig på din arbetsplats? Varför? 

Hur ofta? 

Hur känns det? 

Hanterar chefen medarbetare som denne träffar ofta på ett annat sätt än de på distans, tror du? 

Varför? Skulle du säga att det är ett problem? 

Övrigt 

Vilka möjligheter ser du med att bli ledd på distans? 

Vilka begränsningar eller svårigheter ser du i att bli ledd på distans? 

Känner du grupptillhörighet med resten av företaget? Vi-känsla? 

Är det något särskilt du vill tillägga? 


