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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur medarbetarens motivation i arbetet påverkas av ledarskap på 
distans samt vilka möjligheter och svårigheter detta innebär, sett utifrån ett 
medarbetarperspektiv. Medarbetarperspektivet ansåg vi vara av intresse då vi fann att 
majoriteten av publikationerna inom området var vinklade ur ett ledarskapsperspektiv. 
Studiens empiriska material utgörs av sju kvalitativa samtalsintervjuer med medarbetare 
som samtliga har sin närmsta ledare på distans. Det empiriska underlaget har tolkats utifrån 
en ledarskapsteori och tre motivationsteorier. Dessa utgörs av Full range leadership, 
Herzbergs tvåfaktorteori, Maslows behovshierarki samt teorin om yttre och inre motivation. 
Studiens resultat har analyserats och visar att de positiva följderna med ledarskap på distans 
överväger de negativa, då omständigheter som flexibilitet och möjlighet att ta eget ansvar 
värderades av samtliga informanter. Några utav de svårigheter som identifierades var 
stundvis bristande kommunikation och gemenskap, något som vi tror kan ha sin lösning i att 
företagen som tillämpar distansarbete upprättar en särskild policy. Denna skulle innehålla 
riktlinjer för både ledare och medarbetare som berörs av anställningsformen. Slutligen 
presenteras även förslag till framtida forskning som på ett adekvat sätt kan komplettera 
denna studie.  

 

Nyckelord: Ledarskap på distans, medarbetarperspektiv, motivation, Full range leadership, 
Herzbergs tvåfaktorteori, Maslows behovshierarki, yttre och inre motivation. 
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1. Introduktion och bakgrund 
 
Redan på 1970-talet föddes idén om att distansarbete skulle ta en större plats på den framtida 
arbetsmarknaden (Dagens industri, 2012). Medarbetaren skulle inte behöva vara låst till en 
och samma geografiska plats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den tekniska 
utvecklingen har öppnat dörrar som tidigare varit stängda, något som har skapat nya 
förutsättningar för dagens organisationer och dess medarbetare. Idag tillåts medarbetare 
genom välutvecklad teknik ta med sig arbetet från den fysiska arbetsplatsen, vilket medför en 
möjlighet att ständigt vara uppkopplade. Det är emellertid nödvändigt att påpeka att denna 
arbetsform är mer lättapplicerad för organisationer vars verksamhet kan betraktas som mer 
kunskapsbaserad snarare än produktionsbaserad. Detta då arbetsuppgifterna inte kräver 
medarbetarens fysiska närvaro på arbetsplatsen. Den nya generationen som vuxit upp med 
tekniska hjälpmedel och sociala medier som naturliga komponenter i vardagen kommer inom 
en överskådlig framtid utgöra en majoritet av arbetsmarknaden. Resultatet av detta blir att 
högre anpassningskrav ställs på arbetsgivare (Forbes, 2013). I en studie av Chess Media 
Group framkom att 90 procent av deltagarna anser att arbetsgivare som erbjuder ett mer 
flexibelt arbetssätt, i form av distansarbete, är mer attraktiva arbetsplatser (Forbes, 2013). 
Distansarbetets explosiva utveckling yttrar sig på ett flertal sätt. Företaget Microsoft 
genomförde år 2012 för första gången projektet “jobba-hemma-dagen” där syftet var att 
uppmuntra medarbetaren till att prova på distansarbetet under en kortare period. Projektet 
initierades för att etablera en positiv attityd gentemot distansarbete, och det året deltog totalt 
50 företag. Samma projekt genomfördes med likalydande förutsättningar år 2013 där en 
markant ökning emellertid kunde noteras, då hela 140 olika företag och dess medarbetare 
deltog (IDG, 2014). 
 

Enligt Harvard Business Review (2012) beräknas det år 2015 vara omkring 1,3 miljarder 
människor världen över som arbetar på distans, något som motsvarar nästan 40 procent av den 
globala arbetsmarknaden. På den svenska arbetsmarknaden väljer idag drygt vartannat företag 
att ersätta många av sina fysiska möten med andra alternativ, som exempelvis video- och 
telefonkonferenser, där de främsta anledningarna är kostnads- och tidseffektivitet samt för att 
öka medarbetarens flexibilitet (Miljöaktuellt, 2010). I en undersökning som fackförbundet 
Jusek (2013) genomförde med sina medlemmar framgick att sju av tio tillfrågade ansåg att det 
var mycket eller ganska viktigt att ha möjlighet att arbeta flexibelt, det vill säga att kunna 
utföra arbetet hemifrån eller från någon annan plats än den fysiska arbetsplatsen. I 
undersökningen framgick att Juseks medlemmar i första hand betraktar distansarbete som 
något som underlättar det dagliga arbetet och bättre går att anpassa till privatlivet (Jusek, 
2013). 
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Diagram 1 är hämtat från Jusek (2013). Diagrammet visar i vilken utsträckning Juseks 
medlemmar anser att det är viktigt att kunna arbeta flexibelt. 

 

Framtidens organisationers främsta utmaning väntas bli att brottas med hur ledare styr sina 
medarbetare på distans (Nordengren & Olsen, 2006). Problematiken återfinns i att ledaren 
måste stimulera självtillit samt förankra en gemensam identifikation hos 
distansmedarbetaren gentemot företaget. Nordengren och Olsen (2006) menar vidare att 
fokus bör riktas mot att analysera medarbetarens kompetens och på så sätt kunna bistå dem 
med relevant stöd och utveckling. Centralt för företag som tillämpar denna arbetsform är att 
stimulera medarbetarnas självstyrande och arbetsmoral (Miljöaktuellt, 2010). Att ha tydliga 
mål och visioner är en förutsättning för att skapa motivation hos medarbetare, något som 
blir ännu viktigare på distans (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Enligt en undersökning gjord av 
TeliaSonera och Cisco (2013) kan sex av tio medarbetare vara öppna för att byta jobb om 
det innebär större möjlighet att arbeta på distans. Ytterligare undersökningar visar dessutom 
att möjligheten till distansarbete anses som ett incitament till motivation för medarbetarna 
(SonicWall, 2007). Det står således klart att det har skett en attitydförskjutning i hur 
medarbetare och arbetsgivare ser på arbete samt hur, var och när det skall utföras. Den nya 
trenden ställer krav på företagen och det gäller att verksamheten anpassas efter 
utvecklingen, för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare (Svenska Dagbladet, 2014).  

 
Då vi snart är nyexaminerade personalvetare är de nya förutsättningarna på 
arbetsmarknaden något som är högst relevant för oss, och av denna anledning fann vi det 
intressant att undersöka ämnet närmare för att få en förståelse för vilka möjligheter och 
svårigheter ledarskap på distans för med sig. 
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1.1 Avgränsningar 

Begreppet distansarbete kan betraktas som relativt nytt och fenomenet har främst diskuterats i 
forskningssammanhang, då i form av vetenskapliga publikationer. Det har dock inte blivit 
uppmärksammat i lika stor utsträckning inom allmän litteratur, som exempelvis 
managementböcker. Efter att noga ha studerat utbudet kunde en sak konstateras: en majoritet 
av publikationerna är vinklade utifrån ett ledarperspektiv. Således bestämde vi oss för att hitta 
en ny infallsvinkel på problemområdet och beslutade oss för att undersöka ledarskap på 
distans utifrån ett medarbetarperspektiv.  
 
Vi ville etablera en tydlig koppling till det pedagogiska forskningsfältet och valde således att 
avgränsa området till att undersöka hur medarbetarens motivation påverkas av att ha ett 
ledarskap på distans. Motivation kan betraktas som en förgrening av både det psykologiska 
och pedagogiska forskningsfältet. Vi kommer emellertid genomgående att ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt till begreppet där vi utgår från att motivation är en påverkansprocess som 
stödjer individen i dess utveckling. För att minimera eventuell feltolkning har vi valt att utgå 
ifrån Nationalencyklopedins (2014) definition av distansarbete: Förvärvsarbete som 
stadigvarande eller regelbundet är förlagt utanför arbetsgivarens lokaler, till exempel till 
arbetstagarens hem eller till särskilda lokaler på annan ort. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ur ett medarbetarperspektiv undersöka ledarskap på distans i 
form av vilka möjligheter och svårigheter som återfinns, samt hur det påverkar 
medarbetarens motivation. Uppsatsen ämnar vara beskrivande och kartläggande av en 
specifik organisation där ledarskap på distans är en central del av verksamheten. 

 
• På vilket sätt påverkas medarbetarens motivation av ledarskap på distans? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns det med ledarskap på distans sett ur ett 
medarbetarperspektiv? 

2. Begreppsförklaringar 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för studien. Begreppen är centrala i den 
bemärkelsen att de används frekvent och utgör en stor del av arbetets samtliga avsnitt. 
Genom att förklara och reda ut dessa minimeras således möjligheten för en flertydig 
tolkning av studiens resultat samt skapas en enhetlig bild.  

 
En distinktion mellan begreppen ledare och chef anser vi är nödvändig då de kan betraktas 
som nära besläktade. Det traditionella chefskapet kännetecknas av kontroll, bestämmande 
och beslutsfattande. Chefen bestämmer vad som skall göras, hur det skall genomföras samt 
vem som utför uppgiften. En ledare har ovanstående drag, men använder andra strategier 
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såsom motivation och inspiration för att få medarbetare att uppnå sina mål (Söderfjell, 
2007). Då studiens syfte omfattas av faktorer som kan härledas till just hur en ledare agerar 
snarare än den traditionella chefen, används således termen ledare genomgående.  

 
Begreppen medarbetare och anställd kan betraktas som synonyma, dock kommer vi 
uteslutande att använda oss av termen medarbetare då vi anser att den ligger närmare 
begreppet ledare. Med begreppet medarbetare menar vi företagets anställda som ej innehar 
en ledarposition.  

 

Något som även bör förtydligas är begreppen virtuell och fysisk kommunikation. Den 
virtuella kommunikationen utgörs enbart av nätbaserad dialog, vilken är en 
grundförutsättning i distansarbete. Den fysiska kommunikationen utgörs av den dialog som 
sker mellan två individer vilka befinner sig på samma plats.  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter för att således inviga 
läsaren i hur vi har valt att betrakta fenomenet ledarskap på distans sett ur ett 
medarbetarperspektiv. Nedan introduceras inledningsvis en ledarskapsteori vars struktur 
genomsyrar flera av arbetets delar. Dessutom beskrivs tre motivationsteorier som 
tillsammans med ledarskapsteorin utgör de verktyg som varit behjälpliga i tolkning och 
analys av det empiriska materialet. 

3.1 Ledarskapsteori 

3.1.1 Full range leadership  
Full range leadership är en ledarskapsteori utformad av Avolio och Bass (2002) vilken 
består av tre ledarstilar som de benämner som inaktivt, transaktionellt och transformerande 
ledarskap. Teorin visar emellertid att de mest framgångsrika ledarna är de som använder en 
kombination av transaktionellt och transformerande ledarskap (Söderfjell, 2007). Nedan 
redogörs för samtliga tre ledarstilar för att ge läsaren en insyn i och förståelse för hur teorin 
beskriver ledarskap. Vi har i denna studie även valt att använda oss av en tolkning av Full 
range leadership som gjorts av Paul Kirkbride (2006). Detta då han på ett pedagogiskt sätt 
presenterat en modell över Avolio och Bass teori, samt hur de olika ledarstilarna kan 
appliceras i verkliga organisationer. Modellen menar Kirkbride (2006) kan betraktas som ett 
mått på vad som inom ledarskap anses eftersträvansvärt, snarare än som en detaljerad 
manual som måste följas. För att söka uppnå en enhetlighet i studiens samtliga delar har vi 
valt att översätta de olika ledarstilarna till svenska, i enlighet med Söderfjell (2007). Vi vill 
dock påpeka att teorins namn ej översatts då vi inte funnit en tillfredsställande benämning av 
den.   
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3.1.2 Inaktivt ledarskap 
Denna ledarstil karaktäriseras av det så kallade låt gå-ledarskapet, som kännetecknas av 
ineffektivitet och ett undvikande beteende (Avolio & Bass, 2002). Ledaren tar ogärna 
ansvar, undflyr att ta beslut och är konflikträdd (Söderfjell, 2007). Ytterligare karaktäristiska 
drag för en låt gå-ledare är uppvisat ointresse för medarbetarens dagliga arbete samt de 
eventuella problem denne stöter på. Detta ledarskap resulterar i att berörda medarbetare 
själva tvingas axla ledarens uppgifter som exempelvis att ta beslutsfattarrollen, vilket kan 
skapa konflikter och osämja mellan medarbetarna (Kirkbride, 2006). 

 

3.1.3 Transaktionellt ledarskap 
Det transaktionella ledarskapet kännetecknas av egenskaper vi vanligtvis sammankopplar 
med den traditionella chefen, såsom kontrollerande, beslutsfattande och bestämmande. 
Ledarskapet innebär att definiera mål, upprätta en strategi för hur målen skall uppnås samt 
se till att de genomförs. De medarbetare som följer dessa riktlinjer blir belönade och de som 
motsätter sig dem blir bestraffade (Söderfjell, 2007). Medarbetarens motivation består i att 
få belöning för genomförda arbetsuppgifter samt följda riktlinjer (Avolio & Bass, 2002). 
Förhållandet kan ses som en byteshandel, eller en transaktion, mellan ledare och 
medarbetare. Generellt påverkar det transaktionella ledarskapet medarbetarens prestation 
och kan således sägas vara effektfull. De två huvudkategorierna i det transaktionella 
ledarskapet utgörs av avvikelsebaserat och villkorligt belönande ledarskap (Söderfjell, 
2007). 

 
Avvikelsebaserat ledarskap är den första kategorin som utgör det transaktionella 
ledarskapet. Här kännetecknas ledaren av att denne påpekar brister och uppmärksamma fel i 
medarbetarens arbete samt utdela bestraffningar till dem som inte följer de riktlinjer som 
finns. Här görs en särskiljning mellan aktivt- och passivt avvikelsebaserat ledarskap 
(Söderfjell, 2007). Det aktiva avvikelsebaserade ledarskapet innebär att ledaren 
kontinuerligt iakttar arbetsutvecklingen och ständigt är närvarande. Detta sker i form av att 
ledaren kontrollerar medarbetarens löpande arbetsprocess och uppmärksammar de misstag 
som begås (Avolio & Bass, 2002). Detta kan resultera i att medarbetaren snarare döljer de 
problem som uppstår än att ta upp dem med ledaren, då det endast leder till tillsägelser. 
Medarbetarens prestationer tenderar utifrån denna ledarstil att sakna kreativitet och blir 
således medelmåttiga (Kirkbride, 2006). Det passiva avvikelsebaserade ledarskapet inväntar 
ingripande tills det uppstått en situation där bestraffning, kritik och tillsägelser är 
nödvändiga (Avolio & Bass, 2002). Denna ledarstil påminner om låt gå-ledarskap, som 
tidigare nämnts. Ledaren eftersträvar status quo, det vill säga en verksamhet som inte 
genomgår förändringar utan fortsätter i samma spår som tidigare (Kirkbride, 2006). 
Sammanfattningsvis ingriper den aktiva ledaren innan något hunnit inträffa, medan den 
passiva ingriper i efterhand (Söderfjell, 2007). 
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Villkorligt belönande ledarskap kännetecknas av att ledaren förmedlar arbetsuppgifter, hur 
dessa genomförs, vem som skall genomföra dem och när de skall ske (Söderfjell, 2007). 
Denna ledarstil betraktas som den klassiska transaktionella ledarstilen. Ledarskapstypen 
innebär att ledaren identifierar de mål som skall uppnås, erbjuder stöd för att medarbetaren 
skall lyckas och då målet uppnåtts belönas medarbetaren (Avolio & Bass, 2002). Det ligger i 
ledarens intresse att uppmuntra medarbetaren så att denne kan uppnå personlig vinning. Här 
är det prestation och resultat som är i fokus snarare än vägen till målet (Söderfjell, 2007). 
 
3.1.4 Transformerande ledarskap 

Det transformerande ledarskapet karaktäriseras av att ledaren främjar den inre 
meningsfullheten och söker få sina medarbetare att utvecklas. Det transformerande 
ledarskapet kan delas upp i fyra kategorier: individuell omtanke, intellektuellt stimulerande, 
inspirerande motivation samt idealiserad påverkan (Söderfjell, 2007). 

 
Individuell omtanke är en ledarskapsstil som karaktäriseras av att ledaren sätter 
medarbetaren i fokus och utgår från dennes drivkrafter. Ledaren ser till medarbetarens 
behov, dennes ambitionsnivå och skapar utefter detta individuella mål och visioner (Avolio 
& Bass, 2002). Även uppmuntran, belöning och stöd anpassas efter medarbetarens 
individuella önskemål. Detta gör att samtliga medarbetare känner sig sedda av sin ledare då 
denne inte enbart fokuserar på yrkesidentiteten, utan även på individen bakom (Söderfjell, 
2007). Då ledaren lär känna medarbetaren och lyssnar aktivt är denne medveten om 
medarbetarens styrkor och svagheter. Utifrån detta tilldelas medarbetaren anpassade 
arbetsprojekt (Kirkbride, 2006). Detta resulterar i att ingen medarbetare försummas och att 
konsekvenser som minskad produktion eller hämmad motivation kan undvikas (Söderfjell, 
2007). 

 
Intellektuellt stimulerande kännetecknas av att ledaren uppmuntrar medarbetarens 
kunskapsutveckling och kreativitet. Detta uppnår ledaren genom att utmana och ifrågasätta 
antaganden, befintliga problemlösningar och arbetsrutiner samt beteenden hos medarbetaren 
(Avolio & Bass, 2002). Den intellektuellt stimulerande ledaren uppmuntrar alla idéer, även 
de som kan ses som löjeväckande (Kirkbride, 2006). Det sker alltså en ständig uppmuntran 
till förändring, och för medarbetaren presenteras det, i kombination med utveckling, som 
något eftersträvansvärt. En ledare som är intellektuellt stimulerande söker få sina 
medarbetare att tänka själva, där till och med ifrågasättande av ledaren ses som något 
positivt (Söderfjell, 2007). 

 

Inspirerande motivation handlar om att ledaren inspirerar sina medarbetare genom att 
beskriva samt tala om framtidsvisioner och få medarbetaren att känna engagemang för 
dessa. Denna ledarstil stimulerar en god vi-känsla och gemenskap i arbetsgruppen (Avolio 
& Bass, 2002). Ledaren ställer emellertid även höga krav på medarbetarens prestationer, 
visar tro på dennes förmåga samt förmedlar strategier för att nå uppsatta mål (Söderfjell, 
2007). Genom detta får ledaren medarbetaren att uppnå resultat denne inte trodde var 
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möjliga (Kirkbride, 2006). Istället för att utnyttja mätbara resultat fokuserar den 
inspirerande ledaren på att använda ett målande språk samt symboler och historier som 
anknyter till företagets värderingar (Söderfjell, 2007). 

 
Idealiserad påverkan kännetecknas av att medarbetaren betraktar ledaren med beundran och 
respekt samt har en vilja att identifiera sig med denne. Ledaren blir här en förebild. (Avolio 
& Bass, 2002). Ledaren skall av medarbetaren uppfattas som karismatisk, självsäker, 
beslutsfattande samt fokuserad på etiska och moraliska ideal. Typiska beteenden för 
idealiserad påverkan är att ledaren är risktagande, står för sina åsikter och är konsekvent. 
Ledaren visar även på egenskaper som att lyfta fram arbetsgruppen i offentliga sammanhang 
vid positiva händelser och på samma sätt tar denne på sig ansvaret om företaget exempelvis 
inte nått uppsatta mål (Söderfjell, 2007). Ytterligare en viktig egenskap hos denna typ av 
ledare är att denne använder sin makt endast för positiv förstärkning (Kirkbride, 2006).  

 

Full range leadership har mött kritik då teorin med dess olika ledarstilar syftar till en 
enskild ledare och vilka egenskaper och tillvägagångssätt denne bör tillämpa. Kritiker menar 
emellertid att ledarskap idag inte härleds till enbart en individ, då ledarskapet i allt större 
utsträckning fördelas på två eller flera individer inom en och samma organisation. Kritiken 
innebär således att teorin bör revideras och ta hänsyn till denna utveckling (Gill, 2006).  

 

 
Figur 1. Reviderad version av Kirkbrides (2006:24) modell över Full range leadership. Vi har lagt till 
de olika ledarskapstyperna inaktivt, transaktionellt och transformerande ledarskap samt inkluderat 
våra resterande teoretiska utgångspunkter, Herzbergs tvåfaktorteori, Maslows behovshierarki samt 
teorin om yttre och inre motivation. 
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Sammanfattningsvis kan teorin och ovanstående modell betraktas som vad som inom 
ledarskap anses eftersträvansvärt. En ledare uppfyller inte alla ovanstående steg i modellen, 
men ju fler steg inom det transformerande ledarskapet som uppfylls, desto bättre uppfattas 
ledaren ur ett medarbetarperspektiv. Det transaktionella ledarskapet lämpar sig bäst i 
organisationer med stabila förhållanden utan snabba förändringar. I organisationer som 
emellertid befinner sig i en instabil situation och en omväxlande miljö krävs ett 
transformerade ledarskap för att på bästa sätt stimulera medarbetarnas motivation 
(Kirkbride, 2006). 

 

3.2 Motivationsteorier 

3.2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 
Den amerikanske forskaren Frederick Herzberg genomförde 1959 en omfattande studie kring 
trivsel på arbetsplatsen vilken skulle komma att lämna inflytelserika spår inom det berörda 
forskningsområdet. Studiens utfall presenterades 1966 och resulterade i att man kunde 
konstatera att medarbetares tillfredsställelse och motivation i arbetet kunde delas upp i två 
olika kategorier: motivationsfaktorer (motivators) och hygienfaktorer (hygiene) (Steers, Porter 
& Bigley, 1996). Herzberg menar att hygienfaktorerna reglerar job attitudes, som syftar på de 
attityder som medarbetaren har gentemot sitt arbete. Motivationsfaktorerna reglerar job 
satisfaction, det vill säga den arbetstrivsel och tillfredsställelse som medarbetaren upplever i 
arbetet. Dessa kan kopplas till medarbetarens arbetsuppgifter medan hygienfaktorerna 
påverkas av den miljö där den anställde är verksam (Herzberg, 1966). 

Figur 2. Figuren visar de element som ingår i hygien- och motivationsfaktorerna (Ahl, 2004:44). 

Herzbergs tvåfaktorteori menar att de faktorer som leder till otillfredsställelse i arbetet utgörs 
av hygienfaktorer. Hygienfaktorerna kan betraktas som grundläggande komponenter vilka kan 
förväntas av arbetsplats och arbetsgivare som definierar arbetets karaktär, det vill säga 
exempelvis lön, arbetsvillkor, arbetsledning och företagspolicy. Faktorerna i sig bidrar inte 
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till ökad arbetsglädje hos medarbetaren, men avsaknaden av dem kan hämma den och skapa 
missnöje. Ett exempel på detta är faktorn lön som kan få en medarbetare att vantrivas om den 
uteblir, men det betyder inte nödvändigtvis att medarbetaren upplever hög trivsel även om lön 
erhålls. Den andra delen av Herzbergs teori utgörs av motivationsfaktorer. Dessa faktorer 
främjar tillfredsställelse och arbetsglädje hos medarbetaren och utgörs bland annat av eget 
ansvar, prestation, avancemang och erkännande. Motivationsfaktorerna kan således ge 
upphov till trivsel om de existerar på arbetsplatsen, men det betyder inte nödvändigtvis att det 
ger upphov till vantrivsel om de inte gör det. Herzberg gjorde slutledningen att de element 
som skapar trivsel och arbetsglädje inte utgörs av samma som skapar vantrivsel (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). 

Herzbergs teori har mött viss kritik då han utgår från att alla individer är lika och har samma 
förutsättningar, något som gör att teorin således inte ser till individuella skillnader. Kritiken 
har även riktats mot att teorin inte ger utrymme för de skillnader som kan uppstå mellan 
länder och dess olika kulturer, då uppdelningen mellan hygien- och motivationsfaktorer 
beroende på detta kan se olika ut (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Herzbergs studie visade att det utifrån arbetsgivarens perspektiv är viktigt att tillgodose 
hygienfaktorer såsom lön och anställningstrygghet, men det är av lika stor vikt att samtidigt ta 
hänsyn till motivationsfaktorerna, såsom erkännande och avancemang. Genom att tillgodose 
båda behoven kan medarbetares resurser utnyttjas till fullo och deras arbetsprestationer 
maximeras (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
 

3.2.2 Maslows behovshierarki 
I dagens organisationer har det fysiska kapitalets värde degraderats och fått ge större plats åt 
humankapitalet, det vill säga medarbetaren, som numer betraktas som företagens viktigaste 
resurs. Människan har en mängd individuella behov som måste tillfredsställas för att hon skall 
kunna känna motivation och utföra ett gott arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Maslows 
behovshierarki är en omtalad och väletablerad teori och presenterades av den amerikanske 
psykologen Abraham Maslow på 1950-talet. Teorin visar att människan har fem 
grundläggande behov som ordnas inbördes hos henne, likt en trappa, och prioriteras därefter. 
De första två stegen av trappan består av primära grundläggande behov som initialt måste 
tillfredsställas för att människan skall kunna fokusera på de sekundära behov som utvecklar 
henne. Varje behov måste vara helt uppfyllt för att kunna gå vidare till nästa steg i hierarkin 
(Maslow, 1954). Teorin har mött kritik, då det inte är ovanligt att individen tillfredsställer 
flera behov samtidigt, utan att vara begränsad till ett steg vid en tidpunkt (Forbes, 2012). 
 
Det första steget i hierarkin utgörs av en individs fysiologiska behov, som till exempel hunger 
och sömn. Detta steg kontrollerar människans beteende och tankar och härleds till hennes 
överlevnad. Innan hon kan ägna uppmärksamhet åt annat måste behoven i detta steg 
tillgodoses. Därefter kommer trygghet, som utgörs av stabilitet och säkerhet. Människan 
måste känna både fysisk och känslomässig trygghet i den miljö hon vistas för att kunna 
utvecklas och motiveras. Nästa steg är samhörighet som omfattar människans behov av 
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sociala kontakter och känslomässiga band till andra individer. Det är av vikt för individen att 
kunna känna gemenskap i den omgivning denne befinner sig i. Därefter kommer behovet av 
erkännande, något som Maslow betonar kraftigt, då uppskattning från omgivning och att 
individen värdesätter de egna bedrifterna är viktigt. Om dessa behov uppnås påverkas 
individens självförtroende positivt, medan effekten blir negativ om de inte tillfredsställs. Det 
femte och sista steget benämner Maslow som självförverkligande. Det självförverkligande 
steget handlar om att individen är den mest fulländade versionen av sig själv där denne 
utnyttjar sina resurser maximalt och inte försummar sin potential. Detta steg uppnår endast en 
ytterst liten mängd människor världen över, då förutsättningarna för att förverkliga sig själv är 
sällsynta (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Figur 3. Modellen är konstruerad utifrån Jacobsen och Thorsviks (2002:293-294) tolkning av 
Maslows behovshierarki. 
 

3.2.3 Yttre och inre motivation 
Denna teori fokuserar på att identifiera var en individs motivation kommer ifrån. Här 
diskuteras de inre respektive yttre behov som måste tillfredsställas för att individen ska kunna 
känna motivation. Teorin har sina rötter i Herzbergs tvåfaktorteori och anses därför lämplig 
som komplement för att skapa en bredare teoretisk grund.  
 
Den yttre motivationen handlar om att tillfredsställa människans cykliska fysiologiska behov, 
som exempelvis hunger eller törst. Dessutom innefattar den yttre motivationen människans 
sociala behov. Motivationen kan förklaras i faktorer som andra förser individen med som 
exempelvis lön, befordran, utmanande uppgifter och sociala normer. Den inre motivationen 
härleds inte till mänskliga fysiologiska behov eller yttre belöningar, utan återfinns i det som 
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individen själv kontrollerar och tillhandahåller (Steers et al., 1996). Individen måste känna att 
uppgifterna hon ställs inför är utvecklande samt förknippade med intresse och glädje. Den 
inre motivationen nås då individen inte begränsas av andra utan självständigt får möjligheten 
att uppnå ett utsatt mål eller klara av en uppgift (Ahl, 2004). 

Något som är viktigt att påpeka i sammanhanget är att en individs motivation oftast utgörs av 
en kombination av yttre och inre motivationsfaktorer. Ahl (2004) menar dock att den inre 
motivationen är mest central och anses vara bäst för individen. Emellertid kan för mycket inre 
motivation leda till att individen inte arbetar mot organisationens mål, utan snarare riktar 
fokus mot sig själv och sin egen utveckling. I platta kunskapsintensiva organisationer bör 
fokus läggas vid att stimulera medarbetarens inre motivation, då den anses främja individens 
kreativitet, lärande och ge bättre hälsa. Det är dock av vikt att söka uppnå en adekvat balans 
mellan yttre och inre motivation (Ahl, 2004). 

4. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för forskningsprocessens samtliga steg. Här presenteras och 
motiveras urvalsmetod och en beskrivning av insamlandet av det empiriska materialet. För 
att läsaren skall kunna observera och ta del av studiens förfarande ämnas metodavsnittet 
redovisas så transparent som möjligt. 

4.1 Val av metod 

Denna studies datainsamlingsmetod utgörs av kvalitativa samtalsintervjuer. Det är nödvändigt 
att påpeka att en diskussion förs kring huruvida forskaren väljer mellan en kvantitativ eller 
kvalitativ metod. Åsberg (2001) menar att det inte finns ett val mellan de två, utan att de 
snarare influerar varandra. Således har vi genomgående valt att använda oss av termen studie 
av kvalitativ art.  
 
Ett resonemang fördes emellertid innan valet av metodologiskt tillvägagångssätt gjordes. 
Detta då studiens frågeställningar likväl skulle kunna besvarats genom en metod av 
kvantitativ art som en metod av kvalitativ art. Valet föll sig dock naturligt då vi hade bättre 
förkunskaper inom studier av kvalitativ ansats samt att vi hade en strävan efter att få en mer 
nyanserad bild av fenomenet. Ytterligare något som talade för valet av en kvalitativ ansats var 
metodens flexibilitet i form av uppföljningsfrågor samt möjligheten att registrera 
informantens reaktioner. Samtliga nämnda faktorer ansågs skapa en bredd samt bidra till en 
djupare förståelse för fenomenet.  
 

4.2 Källmaterial och källkritik 

För att erhålla relevant litteratur och vetenskapliga artiklar inom studiens 
undersökningsområde användes ett flertal sökmotorer, databaser samt Uppsalas 
universitetsbibliotek. De huvudsakliga verktygen var EBSCO, Libris, Google Scholar, Diva 
samt Forskning.se. De svenska sökorden utgjordes av ledarskap, distans, medarbetare, 
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virtuella möten, motivation samt arbetsmarknad och globalisering. Vi använde oss även av 
engelska sökord som remote working, employee, distance leadership, motivation, virtual 
meetings och globalization. Detta då fenomenet betraktas som internationellt och vi ansåg att 
ett omfångsrikt underlag skulle kunna bidra till en fördjupad förståelse för ämnesområdet, och 
därmed gynna studien.  
 
Det är nödvändigt att påpeka att det är av yttersta vikt att forskare tillämpar ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot de källor som används som en studies underlag. För att på ett 
adekvat sätt söka uppnå detta har vi under arbetets gång utgått från källkritiska principer som 
diskuteras av både Thurén (2005) och Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2009). 
Den första principen vi valt att utgå ifrån är källans äkthet. Detta innebär att källan som 
studiens information hämtas från inte skall vara förskönad eller förfalskad, utan vara det den 
utger sig för att vara. Äkthetsbedömningar genomfördes genomgående på de olika källornas 
innehåll för att således styrka studiens trovärdighet (Esaiasson et al. 2009). Den andra 
principen handlar om tidssamband. Det innebär att ju mer samtida ämnet som informanten 
skall återge är, desto mer ökar dess trovärdighet. Detta för att minimera utrymmet för glömska 
och efterhandskonstruktioner. Då fenomenet ledarskap på distans för samtliga informanter är 
aktuellt finns här således skäl att påstå att informanternas svar återger en korrekt samt 
verklighetstrogen bild.  
 
En ytterligare princip som genomgående reflekterats över är huruvida källan är oberoende 
eller ej, och detta har tillämpats i såväl litteraturgranskning och granskning av elektroniska 
källor som i intervju med informanter (Thurén, 2005). Utöver ovanstående har även principen 
om tendensfrihet övervägts. Det innebär att källan inte får återge en felaktig bild av 
verkligheten, något som kan uppstå om informanten ger svar som denne tror kan generera 
personlig vinning. Detta har varit ett osäkerhetsområde i vår studie då informanternas 
livsvärld och egna åsikter stått i centrum. För att motverka en eventuell effekt av detta har vi 
genomfört en adekvat mängd intervjuer. På detta sätt kunde vi således utläsa om 
informanternas svar var likalydande på ett tillfredsställande sätt (Esaiasson et al. 2009). 
 

4.3 Urvalsmetod 

För att hitta en organisation vars verksamhetsstruktur stämde överens med studiens syfte 
granskades vårt existerande sociala nätverk i förhoppning om att finna personer som kunde 
förmedla rätt kontakt. Detta resulterade i att en kontakt etablerades med marknadschefen på 
det företag som sedan kom att studeras. Efter ett möte med marknadschefen, där vi 
presenterade vårt syfte samt formellt ansökte om tillstånd för att få använda företaget och dess 
medarbetare i studien, förmedlade denne informanter. Urvalsmetoden som genererade 
studiens informanter benämns som kriterieurval. Det innebär att urvalsprocessen är icke 
slumpmässig och informanterna valdes ut efter förutbestämda kriterier i enlighet med 
frågeställningarna (Dalen, 2007). Våra kriterier utformades efter Nationalencyklopedins 
definition av distansarbete (2014), som tidigare nämnts under avsnittet avgränsningar. Mötet 
med marknadschefen resulterade i kontaktuppgifter till samtliga informanter varefter en första 
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kontakt kunde initieras. Första kontakten bestod av ett introducerande missivbrev (se bilaga 1) 
per mail till samtliga potentiella informanter i vilket information om studiens syfte, deras 
anonymitet, deras medverkan samt upplysning om intervjuns förfarande presenterades. 
Utöver detta förmedlades även våra kontaktuppgifter (Esaiasson et al., 2009). Något bortfall 
har ej förekommit vilket således gjort att studiens informanter bestått av totalt sju personer, 
vilka är företagets alla medarbetare som arbetar på distans.  
 

4.4 Informantbeskrivning 

Information om informanternas kön och ålder anses inte påverka eller vara av vikt för 
studiens syfte. Däremot riktas fokus på faktorer såsom anställning samt struktur på 
arbetsrelation till närmaste ledare, i form av distans och kommunikation. Dessa faktorer i 
kombination med våra teoretiska utgångspunkter anser vi kan vara behjälpliga vid 
besvarandet av studiens frågeställningar och uppnå dess syfte.  
 
Informant I arbetar med att marknadsföra företagets produkt genom att söka upp och 
kontakta inflytelserika personer vars sociala mediekanaler besöks av företagets potentiella 
kunder. Anställningsformen är enbart på distans och vederbörandes kontakt med närmsta 
ledaren sker veckovis över mail och telefon, med ett kompletterande fysiskt möte en gång i 
månaden.   
 
Informant II har samma arbetsförhållanden som informant I där även förhållandet till den 
närmsta ledaren gällande kontakt och distans är detsamma.  
 
Informant III arbetar för närvarande på huvudkontoret i Sverige, men kommer inom kort att 
förflyttas till kontoret i New York. Dennes arbetsuppgifter innefattar främst kontakt med 
butiker samt övriga distributörer på den nordamerikanska marknaden. Den närmaste ledaren 
befinner sig på kontoret i New York med vilken informanten har frekvent mailkontakt på 
daglig basis. Detta kompletteras med ett längre Skype-möte en dag i veckan. 
 
Informant IV har samma arbetsförhållanden som informant III och kommer således även att 
förflyttas till kontoret i New York till hösten. Förhållandet till den närmsta ledaren gällande 
kontakt och distans är detsamma som för informant III.  
 
Informant V har arbetsuppgifter som utgörs av hantering av företagets produkt. Denne 
arbetar enbart på distans men har daglig kontakt i form av mail och viss mån telefon med sin 
närmsta ledare som befinner sig på huvudkontoret. Detta kompletteras med ett fysiskt möte på 
huvudkontoret två gånger i månaden.  
 
Informant VI är ansvarig för företagets sociala medier. Denne befinner sig i Los Angeles och 
har sin närmsta ledare på huvudkontoret i Sverige. Informanten har daglig kontakt i form av 
mail med ledaren kombinerat med Skype-möten på veckobasis eller vid behov. På grund av 
den geografiska distansen är fysiska möten ej ett möjligt alternativ.   
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Informant VII arbetar med att marknadsföra företagets produkt med fokus på Asien. Detta 
genom att söka upp och kontakta inflytelserika personer vars sociala mediekanaler besöks av 
företagets potentiella kunder. Informanten är stationerad i Taiwan och har sin närmsta ledare 
på huvudkontoret i Sverige. Kommunikationen dem emellan utgörs primärt av mail med 
kompletterande Skype-möten vid behov.  
 

4.5 Intervjuguide  

Vid konstruktion av en intervjuguide är det viktigt att tänka på innehåll och form. Innehållet 
skall på ett tillfredsställande sätt knytas an till studiens problemformulering och formens 
betydelse är av största vikt för att möjliggöra ett dynamiskt och levande samtal med 
informanten (Esaiasson et al., 2009). Intervjuguiden (se bilaga 2) är av semistrukturerad art 
och huvudsakligen konstruerad efter en utav studiens teoretiska utgångspunkter: Kirkbrides 
(2006) tolkning och modell av Avolio och Bass (2002) teori Full range leadership. Teorin 
utgörs i huvudsak av två olika ledarstilar: en transaktionell och en transformerande, varav den 
senare betraktas som mer eftersträvansvärd. Således har intervjuguiden strukturerats efter den 
transformerande ledarstilen. Då uppsatsens fokusområde centreras kring motivation har även 
Herzbergs tvåfaktorteori, Maslows behovshierarki samt teorin om yttre och inre motivation 
integrerats i intervjuguiden. Detta för att få det empiriska underlag som krävs för att ha 
möjlighet att kunna besvara våra frågeställningar. Viktigt att påpeka är att ledarskapsteorin 
primärt använts som ett ramverk för intervjuguiden, där vi modifierat ordningen något då 
förändringen ansågs skapa en adekvat röd tråd i samtalet med informanten.  
 
Intervjuguidens struktur utgörs av tre segment och med inspiration från den områdesprincip 
som Dalen (2007) diskuterar har guiden konstruerats. Den första delen innehåller inledande 
uppvärmningsfrågor vars funktion är att etablera en kontakt med informanten samt skapa en 
god sinnesstämning. Frågorna i detta avsnitt är således ej av känsloladdad art. Guidens andra 
segment utgörs av fyra teman som härleds till Avolio och Bass (2002) Full range leadership. 
Frågorna i detta avsnitt kan betraktas som tematiska frågor vars syfte är att få informanten att 
delge så mycket information som möjligt med så liten påverkan från intervjuaren som möjligt 
(Esaiasson et al., 2009). Frågorna är öppna och kortfattade för att informantens 
världsuppfattning skall stå i centrum och för att denne skall kunna prata fritt. Frågorna har 
genomgående formulerats så att de inte kan anses ledande eller tvetydiga, detta för att 
samtliga intervjuers förutsättningar skall vara lika och för att frågorna skall uppfattas enhetligt 
(Dalen, 2007). Här finns även utrymme för uppföljningsfrågor, vars funktion är att locka fram 
mer innehållsrika och nyanserade svar av informanten. Intervjuguidens tredje och sista avsnitt 
innehåller avslutande och för situationen mer lättsamma frågor än föregående del. Detta 
segment knyter ihop säcken och samtalet. I anslutning till detta avsnitt fick informanten fylla i 
en kryssfråga (se bilaga 3) där de fem mest betydelsefulla faktorer som informanten ansåg 
skapar motivation i arbetet skulle graderas. Detta gav informanten tid att själv reflektera, utan 
påverkan från oss eller krav på att formulera sig korrekt (Esaiasson et al., 2009). Faktorerna i 
kryssfrågan har samtliga hämtats från Herzbergs tvåfaktorteori samt teorin om yttre och inre 
motivation. I kryssfrågan har vi valt att omformulera vissa faktorer då vi ville att de skulle 
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uppfattas mindre akademiska och således vara mer lättillgängliga. Vi valde avsiktligt att ej 
inkludera faktorer från Maslows behovshierarki, då vi i ett avslutande segment av studien vill 
identifiera var den genomsnittliga informanten, utifrån deras gemensamma svar, befinner sig i 
behovshierarkin.  
 
För att undersöka hur väl intervjuguidens frågor kunde generera ett empiriskt underlag, som 
på ett adekvat sätt skulle besvara våra frågeställningar, skapades för vår egen skull en matris. 
I matrisen radades samtliga intervjufrågor upp och ställdes mot studiens frågeställningar. 
Varje intervjufråga kontrollerades mot frågeställningarna där vi undersökte huruvida 
intervjufrågan kunde vara behjälplig i att besvara dessa. Detta resulterade i att av 
intervjuguidens totalt 26 frågor ansågs åtta vara överflödiga alternativ som ej mätte det som 
avsågs att mätas. Av dessa behölls dock sex frågor som ansågs nödvändiga för intervjuns 
helhet, som exempelvis “berätta lite om din anställning och dina arbetsuppgifter på 
företaget” (Kvale & Brinkmann, 2010). 
 
Två pilotintervjuer genomfördes i god tid innan de avsatta intervjutillfällena. Detta för att 
försäkra oss om att intervjuguiden och dess teman fungerade väl i praktiken, men även för att 
kontrollera att formuleringar och termer uppfattades och tolkades korrekt av informanterna. 
Pilotintervjuerna genomfördes med utvalda individer under likartade förhållanden för att 
skapa en så realistisk bild av de riktiga intervjusituationerna som möjligt (Esaiasson et al., 
2009). Feedback från pilotintervjuerna resulterade i korrigering av intervjuguidens sista 
moment, kryssfrågan. Det framgick att några av svarsalternativen upplevdes som synonyma 
varför tre faktorer uteslöts. Med hjälp av pilotintervjuerna kunde vi även skapa oss en 
uppfattning om tidsramen för intervjun samt kontrollera den tekniska utrustningen och dess 
funktion i sammanhanget (Dalen, 2007). Pilotintervjuerna möjliggjorde även att 
intervjutekniken kunde övas och utvecklas. Här gavs möjlighet att prova frågornas 
formuleringar och se hur väl de fungerade i praktiken (Esaiasson et al., 2009). 
 

4.6 Genomförande 

Intervjuerna var, som tidigare nämnts, av semistrukturerad art vilket innebar att 
informanternas livsvärld och beskrivningar stod i centrum vilka fick leda samtalet framåt. 
Intervjuguiden fungerade således som ett stöd snarare än en detaljerad mall som skulle styra 
samtalet. Studiens undersökningsområde centrerades kring distansarbete, något som medförde 
att intervjuerna genomfördes på olika sätt. Några av intervjuerna kunde genomföras på 
företagets huvudkontor i Sverige, andra genomfördes på utvalda platser på annan ort i 
samtycke med informanten och några via Skype. Intervjuerna beräknade vi skulle ta cirka 45 
minuter. Oavsett tillvägagångssätt var vi noga med att skapa en miljö där informanten kände 
sig bekväm och trygg. Vid en samtalsintervju är det viktigt att etablera ett förtroende hos 
informanten för att skapa ett dynamiskt samtal och detta gjordes genom att inleda mötet med 
en avslappnad dialog som inte relaterades till studien (Esaiasson et al., 2009). Inom 
kvalitativa intervjuer anses personen som utför intervjun och dennes färdigheter vara de 
viktigaste forskningsverktygen. Som inspiration och vägledning användes således modellen 
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“den hantverkskicklige intervjuaren” av Kvale och Brinkman (2010). Här återfanns 
nödvändiga anvisningar och förhållningssätt som användbara komplement till redan befintliga 
intervjuarkunskaper. 
 
När vi upplevde att god stämning med informanten uppnåtts initierades intervjun. Här 
återgavs den information om studien informanten erhållit genom det missivbrev som tidigare 
skickats ut. Här lästes även ett samtyckesdokument (se bilaga 4) upp för informanten för att 
denne skulle vara införstådd i vad intervjun skulle innebära. Det är emellertid nödvändigt att 
påpeka att vi i detta skede endast berättade om studiens övergripande teman och inte på vilket 
sätt vi valt att undersöka dessa. Detta gjordes för att utesluta risken att få socialt önskvärda 
svar från informanten, som skulle kunna komma att påverka studiens validitet negativt. I 
efterhand erhöll emellertid informanten fullständig information om studien.  
 
I det förberedande stadiet fördes en diskussion kring huruvida det faktum att vi var två 
personer som intervjuade skulle kunna skapa en känsla av underlägsenhet hos informanten. 
Fördelar vägdes mot nackdelar där utgången blev en fördelning av huvudansvaret för varje 
intervju. Personen med huvudansvaret för intervjun fokuserade på att ha ett aktivt samtal med 
informanten och detta möjliggjordes genom att dennes material var en utskrift av 
intervjuguiden. Den andra personen utgjorde ett stöd och förde minnesanteckningar på dator 
samt ansvarade för ljudupptagningen av intervjun. Dennes ansvar var även att kontrollera att 
alla teman i intervjuguiden berörts på ett tillfredsställande sätt samt att ställa relevanta 
uppföljningsfrågor vid behov. Efter varje genomförd intervju diskuterade vi samtalet för att 
reda ut eventuella frågetecken samt verifiera att svaren uppfattats unisont.  
 
Det är nödvändigt att föra en diskussion kring intervjuareffekt i samband med kvalitativa 
intervjuer (Esaiasson et al., 2009). För att minska effekten av en potentiell intervjuareffekt 
valde vi att ha en konstant rollfördelning oss emellan där samma person alltid bar 
huvudansvaret för intervjuerna. Detta beslut fattades även för att skapa så likartade 
förhållanden som möjligt, då miljö och förutsättningar för intervjuerna skiljdes åt. Den 
etablerade rollfördelningen upplevde vi skapade en kontinuitet som styrker studiens validitet.  
 

4.7 Kompletterande intervjuer 

För att på ett tillfredsställande sätt skapa oss en bild av hur företagets verksamhet fungerar 
samt hur ledarna betraktar distansarbete och dess funktion i organisationen, valde vi att 
genomföra tre kompletterande intervjuer. Detta ansågs viktigt för vår förståelse av 
verksamheten, då företaget inte hade några styrdokument vi kunde granska. Intervjuerna 
utfördes med tre olika ledare vilka samtliga ansvarar för medarbetare som arbetar på distans. 
Dessa genomfördes på företagets huvudkontor i Sverige och under intervjutillfällena 
tillämpades samma förhållningssätt och intervjuteknik som med övriga informanter. Här 
utformades en ytterligare intervjuguide (se bilaga 5) med tillhörande kryssfråga efter samma 
princip som nämnts tidigare metodavsnittet. Då studiens syfte är att undersöka ledarskap på 
distans ur ett medarbetarperspektiv genomfördes dessa intervjuer främst för att öka vår 
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förståelse samt använda det empiriska materialet som stöd för tolkning. Resultatet från 
kryssfrågan kommer emellertid att presenteras i studiens resultatdel. Detta för att i analysen 
kunna undersöka en eventuell diskrepans i vad företagets ledare tror att medarbetarna 
motiveras av och vad medarbetarna i realiteten motiveras av i arbetet.  
 

4.8 Motivering av antalet intervjuer 

Antalet intervjuer i en studie av kvalitativ art är viktigt att diskutera, och i sammanhanget talar 
man om begreppet teoretisk mättnad. Det innebär att antalet intervjuer bestäms av den 
information som framkommer snarare än av ett förutbestämt antal (Esaiasson et al. 2009). När 
inga nya betydelsefulla infallsvinklar av fenomenet som undersöks framförs kan forskaren se 
intervjufasen som slutförd. Vi har i denna studie utfört sju medarbetarintervjuer och kunde 
efter att dessa genomförts konstatera att mängden data kunde hjälpa oss att göra intressanta 
analyser. Här ansåg vi att en teoretisk mättnad hade uppnåtts (Esaiasson et al. 2009). 
 

4.9 Etiska överväganden 

Det är viktigt att forskare tar hänsyn till etiska överväganden vid genomförande av kvalitativa 
intervjuer. Denna studie har genomsyrats av de fyra osäkerhetsområdena informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Dessa är väletablerade i 
diskussioner kring forskningsetik, och vi har valt att utgå från tolkningar gjorda av Kvale och 
Brinkmann (2010), Dalen (2007) samt Vetenskapsrådets rapportserie om god forskningssed 
(2011). All vetenskaplig verksamhet skall regleras av övergripande riktlinjer och dessa fyra 
punkter kan således betraktas som ramverk vid studier av kvalitativ art (Dalen, 2007).  
 
I kvalitativa forskningsintervjuer är informerat samtycke av stor vikt. Här får informanten ta 
del av information rörande studien, dess allmänna syfte och upplägg, att det är frivilligt för 
informanten att delta samt vilka eventuella konsekvenser ett deltagande kan medföra. I detta 
stadie är det forskarens uppgift att avgöra hur mycket information om studien som skall 
delges, samt i vilket skede detta skall göras. Det är nödvändigt att påpeka att det för forskaren 
är en känslig balansgång mellan den mängd information som delges, då det kan komma att 
påverka informantens svar och således studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2010). 
Våra intervjuer har genomsyrats av trattprincipen, det vill säga att forskningsområdet 
successivt närmats under intervjuns gång. Under sådana omständigheter kan det vara bra att 
inte tilldela informanten fullständig information om studien innan intervjutillfället, då detta 
kan hämma möjligheten till spontana åsikter och ett fritt samtal. Viktigt att påpeka är att vi 
delgav informanterna fullständig information om studiens syfte i efterhand (Kvale & 
Brinkmann, 2010).  
 
Ett introducerande missivbrev skickades ut till samtliga informanter innehållandes 
information om studiens övergripande syfte och teman. Brevet innehöll även en presentation 
och kontaktuppgifter till oss samt information kring frivilligt deltagande (Dalen, 2007). 
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Utöver detta konstruerades ett samtyckesdokument som lästes upp innan intervjuerna 
påbörjades. Informanterna fick här även information om konfidentialitet och anonymitet, 
intervjuns tidsram, hur materialet från intervjuerna skulle komma att användas samt att 
samtalen skulle spelas in. Vi var noga med att informera om ljudinspelningen, då vi ville 
försäkra dem om att de skulle bli korrekt citerade, samt att transkriberingen endast skulle 
bestå av deras ord. Efter det att informanterna givit sitt samtycke till samtliga punkter 
påbörjades intervjun.  
 
Det andra osäkerhetsområdet är konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att de data som 
framkommer under intervjuerna som kan kränka informanternas privata integritet, endast 
skall tillfalla forskarna som ansvarar för studien (Vetenskapsrådet, 2011). Här kan dock ett 
dilemma uppstå då resultaten kan framstå som mindre trovärdiga eftersom alla detaljer, på 
grund av anonymiteten, inte kan presenteras (Dalen, 2007). I detta skede är det således viktigt 
för forskaren att ta ställning till vilken information som skall finnas tillgänglig för vem. I 
denna studie har vi valt att utelämna data som kan identifiera företaget och våra informanter. 
Faktorer som exempelvis ålder och kön anser vi inte vara av vikt för studiens syfte eller 
resultat varför de inte presenterats. För att ytterligare försäkra oss om att upprätthålla 
informanternas anonymitet har vi valt att inte referera till dem vid citat.  
 
Det är viktigt för forskaren att bedöma de konsekvenser som kan uppstå av en studie av 
kvalitativ art. Likt tidigare moment återfinns här en balansgång där forskaren inte enbart 
måste överväga konsekvenser för de enskilda individerna som intervjuas, utan även för den 
större grupp dessa representerar (Kvale & Brinkmann, 2010). Det är här nödvändigt att 
påpeka att vi i startgropen av undersökningen noga vägde fördelar mot nackdelar, då det var 
av vikt för oss att de positiva konsekvenserna översteg eventuella negativa konsekvenser 
(Vetenskapsrådet, 2011). Syftet med studien är att bidra med information snarare än att 
kritiskt granska, något som presenterades för informanterna i ett tidigt skede. Detta 
förhållningssätt kom att prägla utformandet av intervjuguiden.  
 
Den sista punkten handlar om forskarens roll i intervjusammanhang. Detta osäkerhetsområde 
innebär att forskaren eftersträvar att uppnå god kvalitet i studiens resultat (Kvale & 
Brinkmann, 2010). I vår studie har vi varit noggranna med att endast presentera resultat som 
direkt kan härledas till informanterna och deras livsvärldsupplevelser, fria från influenser och 
påverkan från oss (Dalen, 2007). För att ytterligare styrka studiens trovärdighet har vi 
genomgående sökt använda ett transparent tillvägagångssätt i studiens samtliga delar. Det är i 
en kvalitativ intervjusituation nödvändigt att reflektera över forskarrollen, då en adekvat 
balans mellan professionell distans och personlig kontakt är viktig att uppnå för bästa resultat. 
Balansen anses vara viktig då för mycket vikt vid en roll riskerar att färga informantens svar 
och således påverka studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2010). Detta reflekterades 
över löpande genom samtliga intervjuer.  
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4.10 Analys av empiriskt material 

Som tidigare nämnts användes ljudupptagningsinstrument som dokumenterade samtliga 
intervjuer. Med hjälp utav detta genomfördes transkriberingar av intervjuerna, och vi var noga 
med att utföra dessa samma dag som intervjuerna ägt rum. Vi delade upp arbetet med 
transkribering mellan oss så att arbetet utfördes tidseffektivt samt för att skapa en jämn 
arbetsbörda. Genom transkriberingarna lärde vi båda känna vårt empiriska material och vi var 
noga med att kontrollera utskrifterna mot ljudupptagningen för att eliminera eventuella 
felaktigheter. För att skapa en struktur i det empiriska materialet valde vi att använda oss av 
tematisering. Denna genomfördes enligt samma princip som intervjuguiden konstruerats efter, 
det vill säga Kirkbrides (2006) tolkning och modell av Avolio och Bass (2002) teori Full 
range leadership, i vilken motivationsteorier integrerats. Tematiseringen skapade en 
överskådlig bild av materialet som underlättade analysen av det (Dalen, 2007). Här 
sammanställdes användbara citat och andra utsagor som sedan kom att utgöra kärnan i både 
resultat och diskussionsdel. Dessa två avsnitt konstruerades parallellt, då bearbetningen av 
resultatet gav upphov till intressanta reflektioner som vi ansåg var av vikt att inkludera i den 
slutgiltiga diskussionen.  
 

4.11 Verifiering 

I kvalitativa studier är det viktigt att noga överväga innehållets tillförlitlighet, styrka och 
överförbarhet. Begreppen brukar inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet benämnas 
som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2010). Målet med denna 
studie har varit att söka uppnå hög vetenskaplig kvalitet och således har en fortlöpande 
reflektion kring begreppen ägt rum. 
 

4.11.1 Reliabilitet 
Reliabilitet härleds till studiens tillförlitlighet, vilket innebär att en forskningsstudie och dess 
resultat skall kunna replikeras vid ett annat tillfälle av en annan forskare. För att underbygga 
denna möjlighet har arbetets samtliga delar återgivits på ett så transparent sätt som möjligt i 
metodsegmentet, för att förfarandet således skall kunna granskas och reproduceras. Då detta 
är en studie av kvalitativ art återfinns emellertid viss problematik i att mäta dess reliabilitet. 
Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod har erhållit skarp kritik i fråga om dess 
oförmåga att vara intersubjektiv, trovärdig samt generera vetenskapliga resultat. Då 
datainsamlingsmetoden består av intervjuer med informanter är det således ytterst svårt att få 
identiska svar vid separata tillfällen (Kvale & Brinkmann, 2010). Snarare än att andra 
forskare skall kunna kontrollera metoden och analysen för empiriunderlaget, ställs i en studie 
av kvalitativ art större krav på forskarens roll och dennes samspel med informanterna (Dalen, 
2007). Yttre faktorer, som varken forskare eller informant kan kontrollera, såsom dagsform 
eller oväntade störningsmoment kan medföra att svaren förändras i förhållande till föregående 
intervjutillfälle (Kvale & Brinkmann, 2010). För att söka uppnå transparens har därför 
förutsättningarna samt samspelet med informanterna under intervjusituationerna beskrivits 
(Dalen, 2007). Samtliga nämnda omständigheter har således tagits i noga beaktning, och för 
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att styrka studiens tillförlitlighet konstruerade vi en semistrukturerad intervjuguide och valde 
ut säkra ljudupptagningsinstrument till intervjutillfällena. För att ytterligare främja tidigare 
nämnd transparens har intervjuguiden bifogats för att läsaren skall kunna erhålla en bild av de 
frågor vi ställt till informanterna. 
 

4.11.2 Validitet 
I forskningssammanhang talar man om en studies giltighet och styrka, det vill säga hur väl 
metoden mäter det den är avsedd att mäta. En reflektion över studiens validitet har 
genomgående gjorts under arbetets gång (Kvale & Brinkmann, 2010). Det är av vikt att 
begrunda forskarrollen, urval och metodik, det empiriska underlaget samt forskarens 
tolkningar och analyser. För att genomgående tolka materialet objektivt har vi funnit att det 
varit till gagn för studien att vi varit två personer, då vi kunnat föra en kontinuerlig diskussion 
kring intervjumaterialet. Diskussionerna har då berört främst tre områden. Det är dels av vikt 
att som forskare skapa en förförståelse för fenomenet så att det empiriska materialet ej 
misstolkas eller snedvrids. Sedan är det viktigt att inte se en specifik informant och dennes 
svar som central i undersökningen, då det finns en risk för ett oriktigt resultat. Slutligen har en 
diskussion förts kring möjligheten att bli för välbekant med ämnet, såtillvida att det resulterar 
i svårigheter att urskilja utmärkande drag och egenskaper ur informanternas svar. Dessa 
områden har tagits i noga beaktning under arbetets gång, vilket stödjer studiens validitet. Det 
är även nödvändigt att påpeka att vi reflekterat över vårt metodval då det är av vikt att detta är 
anpassat efter studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2007). 
 
En viktig aspekt i validitetsdiskussionen är begreppsvaliditeten. Denna styrks i och med att vi 
har valt väletablerade teoretiska utgångspunkter där utrymme för tvetydiga tolkningar för 
läsaren minimerats. För mindre välbekanta begrepp återfinns i arbetet ett segment med 
begreppsförklaring samt avgränsningar för att även här utesluta risk för mångtydiga 
tolkningar.  
 

4.11.3 Generaliserbarhet 
Kvalitativa intervjustudier möter ofta frågan huruvida deras resultat är generaliserbara på en 
större population. Detta då den kvalitativa datainsamlingsmetoden i regel innehåller empiriskt 
underlag från en mindre grupp individer än den kvantitativa. Generaliserbarheten i denna 
studie kan därför inte anses vara maximalt uppnådd. Som tidigare nämnts har dock antalet 
intervjuer styrts av den information som framkommit under intervjuerna, det vill säga att vi 
genomfört intervjuer tills dess att vi uppnått en teoretisk mättnad. Detta kan betraktas som en 
styrkande funktion för generaliserbarheten, då det utifrån genomförda intervjuer går att utläsa 
samband i materialet (Kvale & Brinkmann, 2010). Det är emellertid nödvändigt att påpeka att 
studiens resultat ej betraktas som allmängiltigt, men att det kan appliceras på situationer av 
likalydande art (Esaiasson et al. 2009). 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från det empiriska underlag som anses relevant för att 
kunna besvara studiens frågeställningar. Detta redogörs i form av sammanfattningar av 
informanternas yttranden samt utvalda citat. Likt intervjuguiden är detta avsnitt 
strukturerat efter Kirkbrides (2006) tolkning och modell av Avolio och Bass (2002) teori 
Full range leadership. Detta för att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna följa vilka frågor 
som genererat nedanstående resultat. 

5.1 Individuell omtanke 

5.1.1 Distansrelation ledare-medarbetare 
Något som upprepades av ett flertal informanter var att kontakten med den närmsta ledaren 
påverkades av det geografiska avståndet. Då studiens informanter är placerade på olika orter 
världen över bidrar detta till att förutsättningarna gällande geografiskt avstånd och 
tidsskillnad skiljer sig åt. Något som lyftes fram under intervjuerna var att samtliga 
informanter upplevde ett stöd samt kände en strävan från ledarna efter att skapa en god 
relation trots det geografiska avståndet. Detta visades genom att uttrycka uppskattning och 
ge informanterna personligt riktad feedback som dessa upplevde relaterades direkt till hur 
arbetet utförts och de beslut medarbetaren tagit kopplat till detta.    

 

Min roll kräver att jag tar eget ansvar och fattar rätt beslut för att 
nå uppsatta mål. Man kan säga att jag har stor frihet att påverka 
mitt jobb. När jag sen får feedback känns den mer personligt riktad 
mot mig och mina val. (Informant I) 

 

Ett ämne som ständigt återkom var svårigheter kring tidsskillnad. Det framhävdes emellertid 
att företagskulturen genomsyras av ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner sig 
bekväma i att kontakta ledare trots potentiellt obekväma tider. Detta förklarades av ett 
brinnande intresse gentemot företaget och arbetsuppgifterna samt en vilja att bidra till 
företagets utveckling. Något som poängterades av en majoritet av informanterna var att det 
geografiska avståndet ibland ansågs försvåra möjligheten till att ge och ta emot uppskattning 
och beröm. 
 

Det blir svårare för min ledare att ge mig en klapp på axeln eller en 
kort peppande kommentar eftersom det antingen måste bokas in ett 
Skype-möte eller skrivas ett mail till mig. Detta gör ju att det inte 
blir lika lätt och spontant att ge uppmuntran. (Informant VI) 
 

Vissa informanter påpekade i sammanhanget att det ibland kunde uppstå en lucka i den 
feedback som gavs. Luckan beskrevs som att feedbacken oftast är kopplad till resultat som 
rapporteras och mer sällan till den löpande arbetsprocessen. Förklaringen till detta ansågs 
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vara att ledaren inte har möjlighet att ha en fullkomlig inblick i distansarbetarens vardagliga 
arbete. Detta skapade en viss osäkerhet hos informanterna och framförallt hos dem som varit 
anställda en kortare period. Något som även påpekades här var att det som nyanställd 
upplevdes något svårt att veta huruvida man utförde arbetet på rätt sätt, då möjligheten till 
direkt återkoppling inte fanns. Denna åsikt förändrades i takt med att relationen mellan 
medarbetare och ledare utvecklades och att informanten växte i sin roll. Samtliga påpekade i 
sammanhanget att den goda företagskulturen underlättade situationen. 

 

Trots svårigheter rörande tidsskillnad är problemet emellertid inte enbart av ondo. Det 
faktum att företaget har medarbetare i tre olika världsdelar och följaktligen är verksam i tre 
olika tidszoner, menade informanterna tillåter dem att ständigt vara tillgängliga för kunden. 
En ytterligare fördel som påpekades var att distansarbetet bidrar till att skapa en cementerad 
bild av företaget genom att representera och marknadsföra verksamhetens produkt på plats. 

5.2 Intellektuellt stimulerande 

5.2.1 Kreativitet 
Samtliga informanter lyfte fram företagets förmåga att främja medarbetarnas kreativitet. 
Beröringspunkter som återkom var fria tyglar, eget ansvar och god tillit från ledare. Detta 
menade informanterna lade en god grund för lojalitet och strävan efter att göra ett bra arbete, 
vilka är faktorer som även stimulerar den öppna företagskulturen. Något som även 
påpekades i sammanhanget var att distansarbete möjliggör för medarbetaren att skapa sig en 
friare tolkning av sitt arbete, där distansen ansågs skapa ett öppet sinne och god kreativitet. 

 

Jag ser mest fördelar med att arbeta på distans. Man tillåts göra 
en friare tolkning och ha en mer oberoende infallsvinkel på ett 
problem, än om man skulle sitta på kontoret och omges av det. Det 
är naturligtvis en klar fördel. (Informant V) 

 

5.3 Virtuell kommunikation 

5.3.1 Dialog och gemenskap 
Något som betonades av samtliga informanter var vikten av rak kommunikation. Detta 
förhållningssätt ansågs minska antalet konflikter och missförstånd i relationen, så att tid och 
energi istället kunde riktas mot arbetsuppgifterna. Många poängterade även tidsskillnaden 
som ett oundvikligt problem samt att det stundvis var en källa till frustration. 

 

Jag tror att rak kommunikation är nyckeln. Vi kommunicerar 
extremt tydligt med varandra för det är så lätt att missförstånd 
uppstår när man inte befinner sig i samma rum. Om vi inte är ärliga 
och säger vad vi tycker när vi tycker det så funkar det inte. Man 
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måste vara tydlig och ha högt i tak, och fokusera på den 
yrkesmässiga relationen och separera den från den personliga. 
(Informant IV) 

 

Beroende på bakgrund upplevdes distansarbetet olika, informanter med bakgrund från 
organisationer med mycket styrning upplevde friheten och “de lösa tyglarna” initialt som en 
osäkerhet. Informanter som emellertid tidigare arbetat under liknande förhållanden uttryckte 
inte denna osäkerhet. 

 

Frågan kring företagets vi-känsla och gemenskap gav en antydan till splittring i 
informanternas svar. En del gav uttryck för att det fanns en god gemenskap och teamkänsla 
samt upplevde att de inkluderades i verksamheten trots det geografiska avståndet. Detta i 
form av månatliga frukostmöten och företagsaktiviteter för att styrka kollegiala relationer 
samt förmedla viktig information. Andra upplevde emellertid att distansen till den fysiska 
arbetsplatsen skapade en känsla av alienation för att de ej kunnat närvara vid de tillfällen då 
företagets medarbetare uppskattas som grupp. Att denna feedback sedan inte förmedlas i 
efterhand till medarbetare som ej närvarat, anses intensifiera negativa sidor av ledarskap på 
distans. Här nämndes även de kollegiala relationerna. Informanterna som aldrig arbetat 
fysiskt på något av företagets kontor menade att relationerna till övriga medarbetare ej var 
lika goda och etablerade som önskat. Detta ansågs vara en följd av att de endast är virtuellt 
baserade. 

 

5.3.2 Konflikthantering 
Kring frågan om konflikthantering kunde en viss oenighet identifieras i informanternas svar. 
En majoritet ansåg att konflikter uppstod genom missförstånd i den virtuella 
kommunikationen. Konflikten riskerades då bli större än vad den hade blivit om samma 
missförstånd uppstått i en fysisk kommunikation. Dock fanns informanter av motsatt åsikt 
som menade att en konflikt på distans är lättare att lösa än en konflikt på plats. 
 

En konflikt på plats genomsyras av att man hela tiden gnager på 
varandra. Det kan vara enkla vardagssaker utan betydelse, men en 
sådan småsak kan elda på en konflikt som redan finns. På distans 
finns det inte massa smågrejer runt omkring som infekterar 
konflikten. (Informant II) 
 

I diskussionen kring ämnet påpekades ytterligare en fördel, som distansen medförde, i 
konflikthantering. I en konfliktsituation ansågs det av informanterna som en positiv aspekt 
att parterna gavs möjlighet att reflektera och kontemplera över rådande omständighet. Detta 
menade informanterna skapade bättre förutsättningar för att lösa konflikter, då båda parter 
givits möjlighet att fundera över vad som orsakat omständigheten samt en eventuell lösning 
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på problemet. Konflikthanteringen ansåg gynnas av distansen då den således fick en mer 
kontrollerad form. 

5.4 Idealiserad påverkan 

5.4.1 Förebild 
Något som diskuterades var vikten av att kunna se en förebild i och identifiera sig med en 
ledare eller medarbetare på arbetsplatsen, vilket samtliga menade gavs utrymme för på 
företaget. Genom det öppna arbetsklimatet menade informanterna att det var möjligt att 
både inspirera och inspireras och således finna förebilder. Ett område alla informanter var 
eniga kring var att organisationen inte är hierarkisk. Informanterna lyfte fram att en känsla 
av jämlikhet präglar företaget och att frånvaro av en auktoritär styrning märks väl.  

 

Att kunna se en förebild i arbetslivet, oavsett om det är i en ledare 
eller medarbetare, tror jag dessutom kan främja motivation och 
skapa en kämparglöd - då vill man utvecklas och go the extra mile. 
(Informant VII) 

 

Samtliga påpekade att ålder inom företaget enbart betraktas som en siffra snarare än något 
som avgör hur lämpad en individ är för att utföra en viss arbetsuppgift. I sammanhanget 
betonades även att företaget premierar individen och dennes egenskaper snarare än akademisk 
bakgrund. Detta menade informanterna ansågs främja verksamheten då personer med rätt 
egenskaper och inställning rekryterades. 

 

5.4.2 Värdeord 
Något som samtliga informanter betonade var det faktum att företaget har en snabb tillväxt. 
Den snabba utvecklingen ansågs av informanterna skapa ett incitament för motivation. 
Företaget ansågs av samtliga ligga i framkant i sin bransch och erbjuda varierande och 
utmanande arbetsuppgifter, något som uppskattades. Många informanter talade även väl om 
företagets offensiva marknadsstrategier och upplevde dessa som banbrytande och 
spännande. I sammanhanget diskuterades även frågan kring värdeord och visioner. Då 
utvecklingen går förhållandevis fort talade informanterna om att all fokus och energi riktas 
mot att underlätta tillväxten. Således finns i dagsläget inga värdeord som företaget arbetar 
efter. Informanterna betonade snarare att det finns en gemensam vision om framtiden och 
företagets utveckling. 

5.5 Inspirerande motivation 

5.5.1 Arbete med motivation 
Samtliga informanter gav likalydande svar när ämnet motivation berördes. Något som 
betonades var vikten av att styra det egna arbetet samt möjligheten att skräddarsy sitt 
arbetsschema. Självständighet och eget ansvar nämndes vid upprepade tillfällen och ansågs 
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utgöra en stor del av informanternas motivation i arbetet. Många informanter identifierade 
sig som resultatorienterade och samtliga motiverades av att se konkreta mätbara resultat av 
det utförda arbetet. Möjligheten att ta eget ansvar och vara självgående ansågs av samtliga 
öka engagemanget i arbetet, och skapa ett starkt intresse för arbetsuppgifterna. Något som 
dessutom uppmärksammades av informanterna, som ansågs vara ett incitament för 
motivation, var utmanande arbetsuppgifter. Detta i kombination med stöd och tillit från 
ledare ansågs förstärka lojaliteten gentemot företaget. Lojaliteten gestaltades även i fler 
sammanhang. Många informanter menade att det för dem var viktigt att visa för ledaren att 
de arbetade och gjorde bra ifrån sig då ledaren ej har möjlighet att fysiskt observera och ta 
del av den löpande arbetsprocessen. Att skicka in och rapportera resultat samt ha en 
kontinuerlig dialog ansågs således betydelsefullt och motiverande för informanterna. 

 

En reflektion från flera av informanterna var att motivation inte nödvändigtvis enbart bör 
komma från företaget, utan att individen själv bär en del av ansvaret. Detta ansågs extra 
viktigt i en anställningsform som utgörs av distansarbete, då förmågan att finna motivation i 
arbetet ställs på sin spets. I sammanhanget lyftes även åsikten att en grundläggande 
förutsättning för ett välfungerande distansarbete är en god arbetsmoral och självdisciplin. 

 

Grundbulten i distansarbete är att man har en god arbetsmoral. Det 
handlar om att man klarar av upplägget, att man inte tappar fokus 
och framför allt att du har förmågan att kunna skilja mellan arbete 
och fritid. Arbeta när du arbetar och var ledig när du är ledig. Det 
handlar om frihet under ansvar. (Informant V) 
 

En informant betonande en viss problematik kring allmänhetens uppfattning om 
distansarbete och dess innebörd. Denne menade att anställningsformen distansarbete av 
omgivningen ofta anses ge individen mindre arbetsbelastning än en sedvanlig 
kontorsanställning. Distansarbetaren kan på ett annat sätt skräddarsy det egna schemat och 
således kan anställningsformen uppfattas som mindre reglerad. Detta betraktades som en 
källa till frustration då det finns en tydlig diskrepans mellan omgivningens uppfattning och 
hur det ser ut i realiteten. Informanterna menade att detta initialt kunde försvåra arbetet och 
relationen till omgivningen. 

 

Många av informanterna arbetar under projektform där en tydlig början och slut kan 
identifieras. Här påpekades av några informanter att avsaknad av uppföljning under vissa 
projekt skapat en osäkerhet. Detta menade de hämmade deras motivation. Ytterligare något 
som framkom under intervjuerna var att brist på information kunde ge upphov till frustration. 
Vissa informanter upplevde att genom att inte fysiskt närvara på kontoret kunde viss 
information till dem falla mellan stolarna, något som också ansågs kunna påverka 
motivationen negativt samt skapa förvirring. 
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Det blir lite som att man skjuter pilar mot ett mål man inte riktigt 
ser. (Informant III) 

 

En nackdel som betonades i sammanhanget var risken för att en viss kunskapslucka kunde 
uppstå genom att enbart arbeta på distans. En del informanter har blivit rekryterade i den 
region de befinner sig i och de har aldrig arbetat på företagets fysiska kontor. Informanterna 
menade att detta har bidragit till en begränsad förståelse av verksamheten som helhet. 

 

Den goda stämningen som präglar företaget ansågs av många informanter vara ett 
incitament för motivation i sig. Genom att tillåtas ta mycket ansvar och bestämma över det 
egna arbetet i kombination med goda arbetsrelationer, betraktades arbetet inte betungande. 
Arbetstiden sågs av dessa informanter snarare som ett tillfälle där att förena nytta med nöje 
på ett adekvat sätt. 

5.6 Kryssfrågans resultat 

5.6.1 Källa till motivation 
Som ett komplement till samtalsintervjun gavs informanten avslutningsvis en kryssfråga där 
denne fick gradera de fem viktigaste faktorerna som skapade motivation i arbetet, där 1 
utgör den viktigaste faktorn. I tabellen nedan presenteras resultaten av informanternas svar. 

 

  I II III IV V VI VII 
 

Engagemang*  4 4 3 3  4 
Utmanande uppg.* 1 1 1 5 2 5 1 
Resultat & prestation  2  1  2  
Uppmuntran 5     4  
Självständighet 4    5  5 
Eget ansvar* 2 3 5 4 4 1 2 
Lön      3  
Arbetsmiljö  5      
Personlig utv.* 3  3 2 1  3 
Sociala relationer   2     

Tabell 1 presenterar informanternas svarsgradering av alternativen i kryssfrågan. Tabellen 
innehåller samtliga faktorer som av någon informant graderades. 

 

Tabell 1 återger informanternas svar och i detta stycke kommer vi att kommentera de 
faktorer som markerats med en asterisk. Tabellen visar att ett samband kan utläsas i att 
utmanande uppgifter och eget ansvar prioriteras av samtliga informanter. Det går även att 
identifiera ett samband kring faktorerna personlig utveckling och engagemang, som anses 
viktiga för motivation i arbetet. I tabellen presenteras ytterligare faktorer som valts av 
informanterna. Här är det emellertid nödvändigt att påpeka att det råder en större spridning i 
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informanternas gradering. Dessa redovisas för att läsaren skall få en fullständig bild över 
svarsfrekvensen. 
 

Kryssfrågan innehöll sammantaget sjutton olika faktorer som informanterna hade möjlighet 
att gradera efter eget tycke. I tabell 1 valdes följande faktorer att ej inkluderas, då ingen av 
informanterna angav någon av dessa som incitament för motivation i arbetet: 
 

• Kompetens 

• Status 
• Befordran 
• Företagspolicy och administration 
• Arbetsvillkor 
• Påverkan på privatlivet 
• Arbetsledning 

 

Dessa faktorer presenteras för att läsaren skall få en komplett bild över kryssfrågans utfall 
samt för att kunna kommenteras i en senare diskussionsdel. 
 

Viktigt att påpeka är att kryssfrågan innehöll ett alternativ där informanten själv kunde ange 
faktorer som denne motiverades av i arbetet. Detta om informanten ansåg att de befintliga 
faktorerna ej motsvarade vad de i realiteten motiverades av. Detta gjorde vi för att försäkra 
oss om att identifiera alla faktorer som motiverar våra informanter i arbetet. Det var dock 
ingen informant som valde att fylla i ett annat alternativ. 
 

I de kompletterande intervjuerna som utfördes med tre ledare på företaget genomfördes en 
identisk kryssfråga som den i intervjuerna med informanterna. Här riktades fokus mot vilka 
faktorer ledarna trodde att medarbetarna som arbetar på distans motiverades av i arbetet. 
Tabellen nedan redovisar deras svar. 
 

 Ledare I Ledare II Ledare III 
Engagemang   2 
Utmanande uppg.* 2 5 4 
Beröm  3  
Prestation 5   
Uppmuntran  4  
Lön* 4 2  
Eget ansvar* 3 1 1 
Personlig utv.   5 
Arbetsmiljö* 1  3 

Tabell 2 presenterar ledarnas svarsgradering av alternativen i kryssfrågan. Tabellen innehåller 
samtliga faktorer de tror att deras medarbetare som arbetar på distans motiveras av i arbetet. 
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Tabell 2 återger ledarnas svar och likt ovan kommer vi i detta stycke att kommentera de 
faktorer som markerats med en asterisk. Tabellen åskådliggör ett samband mellan faktorerna 
utmanande uppgifter och eget ansvar, då dessa valts av samtliga ledare.  Det går även att 
urskilja ett samband kring faktorerna lön och arbetsmiljö, som ledarna tror är viktiga för 
informanternas motivation i arbetet. Tabellen redovisar även andra faktorer som valts av 
ledarna, men dessa faktorer har ej valts av merparten av dem. Viktigt att påpeka är att även 
ledarna gavs ett alternativ där de själva kunde ange faktorer de trodde att medarbetarna 
motiverades av i arbetet. Detta var det emellertid ingen som valde att göra. 

6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt empiriska material utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter. Vi kommer även att behandla materialet utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. För att underlätta för läsaren och skapa en dynamisk struktur har avsnittet 
delats upp i enlighet med resultatdelens underrubriker. 

 

En stor utmaning i denna studie har varit att ständigt upprätthålla fokus på ett 
medarbetarperspektiv då vi har valt att använda oss av en ledarskapsteori. I analysen 
kommer vi att diskutera hur ledarna förhåller sig till de olika stegen i teorin om Full range 
leadership i sitt ledarskap på distans. Detta kommer att betraktas ur ett 
medarbetarperspektiv för att identifiera hur medarbetarna upplever ledarskapet och hur det 
påverkar deras motivation i arbetet.  

6.1 Distansrelationen ledare-medarbetare 

Det empiriska materialet visar att det geografiska avståndet mellan medarbetare och ledare 
periodvis upplevs som en svårighet, sett ur ett medarbetarperspektiv. Herzberg (1966) 
menar att förhållandet till arbetsledaren är en faktor som påverkar medarbetares motivation i 
arbetet. I intervjuerna framkom att trots att det geografiska avståndet kunde försvåra 
relationen, i termer av stundvis bristande kommunikation och möjlighet för ledarna att ge 
feedback, återgavs inte detta som ett avgörande problem. Anledningen till detta tror vi 
återfinns i det öppna arbetsklimatet och de goda arbetsrelationer som präglar företaget. 
Detta har skapat en grund som i sin tur genererat trygghet och stabilitet för medarbetarna, 
något som Maslow (1954) menar är ett grundläggande behov som måste tillgodoses för att 
en individ skall kunna känna motivation och utvecklas. I sammanhanget betonades även det 
oundvikliga problemet kring tidsskillnad. Detta menade samtliga informanter som berördes 
av det kunde vara en källa till frustration, men här påpekades att tryggheten i 
arbetsrelationerna, trots distansen, reducerade nackdelarna. Även här återspeglas vikten av 
att behovet trygghet tillgodoses (Maslow, 1954). 

 

Ytterligare en svårighet som betonades under intervjuerna var att vissa informanter under 
sin första tid på företaget upplevde att det geografiska avståndet till sin ledare skapade 
otydliga riktlinjer och bristande information. Herzberg (1966) talar om faktorn arbetsvillkor 
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som en viktig komponent i medarbetares motivation. Han menar att otydliga arbetsvillkor 
och bristande information kan ge upphov till otillfredsställelse och således hämma 
medarbetares motivation. Tendenser av detta återfinns på företaget. 
 

En majoritet av informanterna återgav emellertid att tryggheten dels utgjordes av de goda 
relationerna, men även av att individen bakom yrkesidentiteten togs hänsyn till på ett 
tillfredställande sätt. Detta förstärktes ytterligare då de upplevde att både uppmuntran och 
feedback var individanpassad samt kopplad till informanternas individuella mål. Avolio och 
Bass (2002) presenterar i avsnittet om individuell omtanke att en transformerande ledare 
skall se till individens behov och anpassa arbetet och återkoppling därefter. Detta resulterar i 
en god relation mellan ledare och medarbetare då medarbetarna känner sig 
uppmärksammade och respekterade (Söderfjell, 2007). Således kan här konstateras att 
ledarna på det studerade företaget i detta avseende agerar i enlighet med teorin. Sett ur ett 
medarbetarperspektiv främjar denna aspekt inom ledarskapet medarbetarnas motivation i 
och med det individanpassade förhållningssättet. Känslan av att vara uppmärksammad och 
respekterad kan överföras till Maslows (1954) behovshierarki då ett utav de grundläggande 
behoven tillgodoses: trygghet.  

6.2 Kreativitet 

Avolio och Bass (2002) presenterar i avsnittet om intellektuellt stimulerande att en 
transformerande ledare skall stimulera medarbetarnas kunskapsutveckling och kreativitet 
genom ständig uppmuntran. Detta genom att ledaren implementerar ett ifrågasättande 
förhållningssätt av befintliga problemlösningar och arbetsrutiner hos medarbetaren, vilket 
kan leda till en utveckling på både individ- och företagsnivå (Avolio & Bass, 2002). Under 
intervjuerna framkom att informanterna upplevde att fria tyglar och eget ansvar skapade 
goda möjligheter för kreativitet i arbetet. Här kan en diskrepans identifieras mellan teori och 
realitet. Ledarna på det studerade företaget arbetar ej aktivt med att stimulera ett 
ifrågasättande förhållningssätt hos informanterna och här kan ett förbättringsområde således 
konstateras. Frånvaron av detta är inget informanterna påverkas negativt av, men då denna 
faktor kan skapa en utveckling på både individ- och företagsnivå anser vi att det är något de 
bör utveckla. Detta då befintlig kreativitet och motivation således skulle kunna komma att 
förstärkas. Herzberg (1966) menar att faktorer som möjlighet till personlig utveckling och 
avancemang kan generera tillfredsställelse om de erbjuds, men att frånvaron av dem inte 
nödvändigtvis innebär missnöje. Dessa faktorer har av informanterna påpekats som 
existerande, något som påverkar deras motivation positivt. Detta i kombination med att 
ledarna etablerar ett ifrågasättande förhållningssätt av befintliga lösningar och arbetsrutiner 
hos medarbetarna, tror vi kommer att gynna både medarbetarna och företaget som grupp.  

6.3 Dialog och gemenskap 

Enligt Maslow (1954) är känslomässiga band och mellanmänskliga relationer ett behov som 
måste tillgodoses för att människan ska kunna utvecklas. Många av informanterna upplevde 
att det råder en god stämning och bra gemenskap på företaget, trots distansen. Detta 
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indikerar att det sociala behovet uppfylls på ett adekvat sätt. En viss splittring kunde dock 
identifieras då några informanter upplevde att distansen exkluderade dem från gruppen. 
Detta gestaltades i form av att de kollegiala relationerna upplevdes begränsade, då de endast 
utgjordes av en virtuellt baserad kommunikation. I sammanhanget påpekades även att en 
stundvis bristande kommunikation från ledare hade en exkluderande effekt. Här kan en 
komplexitet i anställningsformen distans urskiljas. Trots att informanterna anser sig vara 
nöjda med att arbeta på distans, återfinns en otillfredsställelse i vissa aspekter. Herzberg 
(1966) menar att undermåliga arbetsvillkor kan ge upphov till missnöje, och tendenser av 
detta kan identifieras i organisationen då det geografiska avståndet för en del informanter 
upplevdes hämma vi-känslan. Här kan återigen ett förbättringsområde påtalas. Trots att 
informanterna talar om goda arbetsrelationer och ett öppet arbetsklimat lyckas en fulländad 
vi-känsla ej etableras. Det geografiska avståndet, och i vissa fall tidsskillnaden, kan sägas 
ligga bakom problematiken. Informanterna som påpekar en bristande gemenskap poängterar 
emellertid att relationen till den närmsta ledaren är god. Detta är något som kan betraktas 
som ett bra utgångsläge för en framtida utveckling och förbättring av situationen.  

 

6.4 Förebild och värdeord 

I avsnittet om idealiserad påverkan går att läsa att en transformerande ledare skall vara 
risktagande (Söderfjell, 2007), och i företaget som studeras kan både ett risktagande 
förhållningssätt och en innovationsanda identifieras, något som genererat en snabb tillväxt. 
Informanterna ansåg att detta ökade deras inspiration samt upprätthöll deras intresse för 
verksamheten. Förhållningssättet skapar utmanande arbetsuppgifter och en tilltalande 
variation i det dagliga arbetet. Här finns tydliga kopplingar till den teoretiska 
utgångspunkten om yttre motivation (Ahl, 2004). Samtliga nämnda faktorer är av sådan art 
som andra personer eller yttre omständigheter förser individen med. Detta indikerar att 
företagets struktur främjar informanternas motivation i arbetet. Det risktagande 
förhållningssättet genomsyrar även verksamhetens samtliga delar och präglar informanterna 
och deras arbete. Många informanter var noga med att benämna organisationen som icke 
hierarkisk. Detta menade de förstärkte motivationen ytterligare då den platta 
organisationsstrukturen skapade en känsla av jämlikhet. Det gav möjlighet att finna 
inspiration och förebilder i andra individer på företaget, något som kan relateras till 
organisationens arbetsklimat och företagspolicy. Herzberg (1966) menar att faktorn 
företagspolicy kan generera missnöje om den inte existerar, men behöver inte nödvändigtvis 
skapa tillfredställelse om den finns. Det vill säga att det är en hygienfaktor. I den 
organisation som studeras kan företagspolicyn emellertid sägas stimulera informanternas 
motivation, vilket således strider mot Herzbergs tvåfaktorteori. Här kan faktorn snarare 
betraktas som en motivationsfaktor än en hygienfaktor, i motsats till teorin. Tillväxten som 
tidigare nämnts har medfört att företaget riktat all fokus på utveckling snarare än att skapa 
värdeord och motiverande riktlinjer. Värdeords funktion brukar generellt utgöra incitament 
för motivation, men i företaget som studerats utgör den snabba tillväxten i kombination med 
andra faktorer motivation i sig. 
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6.5 Arbete med motivation 

Samtliga informanter betonade att de trivdes i en resultat- och prestationsorienterad miljö, 
och detta betraktades som en drivkraft och en källa till motivation. Avolio och Bass (2002) 
presenterar i avsnittet om inspirerande motivation att en transformerande ledare skall 
inspirera och motivera sina medarbetare samt skapa engagemang för arbetsuppgiften. Denna 
ledarstil fokuserar emellertid inte på mätbara resultat som incitament för motivation, utan 
tillämpar tillvägagångssätt som härleds till andra områden i arbetsprocessen (Söderfjell, 
2007). Här kan en diskrepans mellan den teoretiska utgångspunkten och informanternas svar 
urskiljas. Teorin visar att för att motivera sina medarbetare på bästa sätt skall ledaren 
inspirera och skapa engagemang utan att lägga för stor vikt vid resultat och prestation. 
Informanternas svar strider emellertid mot teorins utsagor, då samtliga identifierade sig just 
som resultatorienterade och motiverades av att se konkreta resultat av det utförda arbetet. 
Herzberg (1966) menar på att resultat och prestation är motivationsfaktorer som skapar 
tillfredställelse om de existerar, men innebär inte att de nödvändigtvis ger upphov till 
otillfredsställelse om de inte finns. Således kan här en samstämmig bild av informanternas 
åsikter och Herzbergs teori identifieras. 

 

Här återfinns influenser av den transaktionella ledarstil som Avolio och Bass (2002) 
presenterar i avsnittet om villkorligt belönande ledarskap. Stilen kännetecknas av att ledaren 
uppmuntrar medarbetaren så att de på bästa och mest effektiva sätt uppnår uppsatta mål. Det 
ligger i ledarens intresse att se till resultat och prestation, och denne fokuserar på det 
slutgiltiga målet snarare än vägen dit (Söderfjell 2007).  Ämnet kan även kopplas till 
ytterligare en av studiens teoretiska utgångspunkter, teorin om yttre och inre motivation 
(Ahl, 2004). Då samtliga informanter betonade att de trivdes i en resultat- och 
prestationsorienterad miljö samt identifierade sig med dess innebörd, kan det betraktas som 
en motivation och en drivkraft som kommer inifrån. Att företagets ledarskap och dess miljö 
dessutom präglas av en resultatorienterad inställning, förser medarbetarna med möjligheten 
att få utlopp för sin resultatorienterade drivkraft, något som kan betraktas som en yttre 
motivation. Här kan således en kombination av yttre och inre motivation identifieras, där de 
båda härstammar från samma faktor: resultat och prestation (Ahl, 2004). 

 

Ytterligare anknytning till den teoretiska utgångspunkten om yttre och inre motivation kan 
urskiljas i sammanhanget. Teorin menar att det är av största vikt att söka uppnå en jämn 
balans mellan yttre och inre motivationsfaktorer för att kunna skapa så bra förutsättningar 
för medarbetarna som möjligt (Ahl, 2004). Detta stärktes i det empiriska materialet i och 
med att det påpekades att motivation i arbetet inte enbart skall vara företagets ansvar, det 
måste även finnas en inre vilja och drivkraft hos individen. Den inre motivationen blir desto 
viktigare i distansarbete, då individen måste vara disciplinerad och ha en hög arbetsmoral. 
Detta var något som samtliga informanter påpekade var grundläggande förutsättningar, och i 
sammanhanget lyftes således åsikten att anställningsformen distansarbete nödvändigtvis inte 
passar alla individer. Något som återkom i flera av informanternas svar var uttrycket “frihet 
under ansvar”. Informanterna talade om en viss problematik kring att särskilja mellan 
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privat- och arbetsliv. De menade att det råder en diskrepans mellan allmänhetens 
uppfattning om distansarbetets innebörd och hur förhållandet ser ut i realiteten. Detta 
menade informanterna ställde högre krav på disciplinen för att kunna stå emot potentiellt 
distraherande moment som kan hämma arbetet. Här kan en koppling till Herzbergs (1966) 
tvåfaktorteori göras då han definierar faktorn ansvar som en motivationsfaktor. Något som 
genomgående återspeglas i samtliga informanters svar.  

 

6.6 Kryssfrågan: källa till motivation 

Som presenterats i resultatet återfanns en samstämmighet i vilka faktorer som informanterna 
ansåg motivera dem i arbetet. Vi har valt att inte lägga fokus på informanternas olika 
graderingar av faktorerna, utan är snarare intresserade av att se vilka faktorer som motiverar 
dem som grupp. Detta då vi anser att vi, genom att ha ett sådant förhållningssätt till 
kryssfrågans svar, kan göra en mer generell bedömning av vad den genomsnittlige 
medarbetaren på det studerade företaget motiveras av i sitt distansarbete. Från 
informanternas svar kan vi konstatera att faktorerna utmanande uppgifter, eget ansvar, 
personlig utveckling samt engagemang ansågs vara de främsta incitamenten till motivation i 
distansarbetet. Dessa faktorer kan identifieras i den teoretiska utgångspunkten om yttre och 
inre motivation (Ahl, 2004). Faktorn utmanande uppgifter och personlig utveckling kan 
betraktas som något som individen förses med av andra och i detta fall är det företaget som 
bidrar med dessa förutsättningar. Faktorerna kan således betraktas som yttre 
motivationsfaktorer. I det studerade företaget erbjuds informanterna en omväxlande 
arbetsmiljö samt stimulerande arbetsuppgifter vilket utgör en stor del av informanternas 
motivation i arbetet. Faktorerna eget ansvar och engagemang kan emellertid betraktas som 
inre motivationsfaktorer, sådant som individen själv reglerar och förser sig med. Teorin 
menar att det är viktigt att söka uppnå en balans mellan den yttre och inre motivationen, 
något som det studerade företaget kan sägas ha gjort (Ahl, 2004). Detta då de fyra främsta 
faktorerna som stimulerar informanternas motivation jämt fördelas på teorins två olika 
kategorier. 
 

Kryssfrågan innehöll ett alternativ där informanterna själva kunde fylla i en faktor de ansåg 
motiverade dem i arbetet. Denna möjlighet var det emellertid ingen som använde sig av, 
något som kan sägas styrka de teorier som kryssfrågan är konstruerad efter; Herzbergs 
tvåfaktorteori (1966) samt yttre och inre motivation (Ahl, 2004). Vi drar här slutsatsen att 
faktorerna i kryssfrågan motsvarade de incitament som skapar motivation i informanternas 
distansarbete. 
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7. Diskussion och reflektion 
I detta avsnitt kommer vi att reflektera över arbetets förfarande samt studiens metod. Här 
kommer vi även att diskutera våra egna slutsatser utifrån det innehåll som presenterats i 
analysen.  

7.1 Kryssfrågan 

Vid analysen av kryssfrågan väcktes många tankar kring hur informanternas svar skulle 
tolkas. Här vill vi poängtera att det faktum att vi bad informanterna gradera de olika 
faktorerna på en femgradig skala, sedermera kom att betraktas som överflödigt i 
sammanhanget. Detta då graderingen ej ansågs relevant för det perspektiv vi valt att 
undersöka fenomenet ur, det vill säga vilka faktorer som av en majoritet ansågs främja 
motivation i distansarbete. Således kan vi i efterhand konstatera att graderingen skulle ha 
kunnat uteslutas, och att informanten istället skulle fått välja ut fem faktorer utan inbördes 
ordning som ansågs skapa motivation i arbetet. Detta tror vi hade underlättat besvarandet av 
kryssfrågan för informanterna då de hade kunnat lägga större fokus på de olika faktorerna 
och deras innebörd snarare än att fundera över hur de skulle graderas.  

 
Resultatet från kryssfrågan som ledarna besvarade angående medarbetarnas motivation i 
arbetet visade att de var av uppfattningen att faktorerna utmanande uppgifter och eget 
ansvar bidrog mest till att främja medarbetarnas motivation. Detta är särskilt intressant då 
samma faktorer av informanterna ansågs viktiga för motivation i arbetet. Ledarnas bild av 
vad medarbetarna motiveras av i arbetet stämmer således väl överens med hur det ser ut i 
realiteten. Detta betyder att de har en gemensam bild av verksamheten samt en enhetlig 
målbild, något som ytterligare stärks av den goda relationen till den närmsta ledaren. Här 
drar vi slutsatsen att det studerade företaget i detta avseende är samstämt, där ledare och 
medarbetare på det stora hela delar samma uppfattning om området motivation i arbetet. 
Denna samstämmighet tror vi är synnerligen viktig i både ledarskap och arbete på distans, 
då svårigheterna med det geografiska avståndet kan minimeras. 

 
Ytterligare en intressant aspekt som är värd att diskutera utifrån kryssfrågan är faktorn 
arbetsmiljö. Många av informanterna diskuterade vikten av en god arbetsmiljö under 
intervjuerna, emellertid var det endast en informant som valde detta som en 
motivationsfaktor i kryssfrågan. Ser vi till ledarna trodde däremot två av tre tillfrågade att 
arbetsmiljö var ett viktigt incitament för motivation, något som visar på en samstämmighet i 
vad informanterna svarade under intervjuerna och ledarnas svar på kryssfrågan. Det visar 
däremot på en diskrepans om man enbart ställer de olika utfallen av kryssfrågan mot 
varandra. Vi tror att det kan finnas flera anledningar till denna diskrepans. En anledning 
skulle kunna vara att det anses som ett socialt önskvärt svar att värdesätta arbetsmiljön på 
sin arbetsplats, då detta kan återspegla en gynnsam bild av en omsorgsfull individ med 
laganda. Detta kan vara en förklaring till att ämnet under samtliga intervjuer av 
informanterna ansågs viktig, men att faktorn ej valdes som ett incitament för motivation när 
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kryssfrågan väl skulle besvaras. En annan anledning till denna diskrepans skulle kunna vara 
att medarbetarna i realiteten värdesätter en god arbetsmiljö men att denna redan tillgodoses 
av ledarna. Denna slutsats anser vi är möjlig att dra då ledarna tror att faktorn arbetsmiljö är 
viktig för medarbetarnas motivation och således arbetar aktivt med att skapa detta. Vi tror 
att medarbetarna genom detta i dagsläget är tillfreds med sin arbetsmiljö och således inte 
betraktar faktorn som en förutsättning för motivation i arbetet, utan snarare upplever att 
behovet är tillgodosett.  

 
Liknande förhållande tror vi även gäller för informanternas svar kring faktorn lön. Väldigt 
få informanter valde lön som en utav de viktigaste faktorerna som incitament för motivation 
i arbetet. Här finns skäl att tro att faktorn lön, likt arbetsmiljö, betraktas som en 
grundläggande förutsättning för motivation. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att två 
av tre tillfrågade ledare trodde att faktorn lön var ett viktigt incitament för motivation för de 
distansarbetande medarbetarna. Diskrepansen i kryssfrågans utfall tror vi kan förklaras i att 
få informanter valde faktorn då de redan anser sig ha en tillräckligt hög levnadsnivå och en 
tillfredställande lön. Likt förhållandet kring faktorn arbetsmiljö är detta något som ledarna 
är medvetna om och således arbetar aktivt med på företaget. En god arbetsmiljö och en 
tillfredställande lön tror vi således kan betraktas som grundförutsättningar för motivation i 
arbetet för medarbetare, oavsett företag och anställningsform. Följaktligen kan vi göra en 
tolkning av kryssfrågans resultat där de faktorer som prioriterats av flest informanter, som 
eget ansvar och utmanande uppgifter, är faktorer som skapar motivation genom att 
individen får testa sina gränser och således utvecklas.  

 
Värt att kommentera är de faktorer i kryssfrågan som ej valdes som incitament för 
motivation i distansarbetet av någon av informanterna. Dessa faktorer är kompetens, status 
befordran, företagspolicy och administration, arbetsvillkor, påverkan på privatlivet samt 
arbetsledning. Orsakerna till att ingen av dessa faktorer valdes tror vi kan grunda sig i olika 
anledningar. Viktigt att poängtera är att faktorer som arbetsledning och arbetsvillkor 
indirekt behandlades under samtalsintervjuerna med informanterna. Här drar vi en slutsats 
då vi kan konstatera att faktorerna enligt informanterna anses ha en inverkan på motivation i 
arbetet, men de utgör inte de viktigaste incitamenten. Detta tror vi betyder att de faktorer 
som inte valdes i kryssfrågan inte är helt utan betydelse för medarbetarnas motivation. 
Slutligen kan vi i sammanhanget konstatera att studiens teoretiska utgångspunkter stärks, då 
de icke valda faktorerna i viss mån visade sig påverka medarbetarnas motivation.  

 
Ett annat resonemang som förts i anslutning till kryssfrågans utfall är huruvida 
intervjuguidens områden och de teman som behandlades under intervjun, påverkade 
informanternas svar. Då vi indirekt berört vissa av kryssfrågans faktorer mer än andra under 
intervjuerna, som exempelvis eget ansvar och engagemang, kan vi således ha påverkat 
informanternas associationer och tankegångar kring ämnet motivation. Här finns således en 
risk för att vi kan ha färgat informanternas svar kring vad de motiveras av i arbetet, något 
som kan sägas påverka kryssfrågans tillförlitlighet. 
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7.2 Problematik med distans 

Något som uppdagades under insamlingen av det empiriska materialet var det faktum att en 
diskrepans i informanternas svar kring företagets gemenskap kunde identifieras. Alla 
informanter var inte helt eniga om beskrivningen kring den goda kollegiala gemenskapen 
och menade snarare att distansarbetet stundom kunde ha en socialt isolerande effekt. De 
informanter som lyfte denna åsikt pekade på det geografiska avståndet och den stundvis 
bristande kommunikationen som källa till problematiken. Utöver detta påpekade en 
majoritet av informanterna att distansen till den fysiska arbetsplatsen och ledarna kunde 
skapa en kunskapslucka om företaget samt övrig information gällande företaget. Vi tror att 
samtliga ovannämnda problem skulle kunna ha sin lösning i att distansarbetet organiseras på 
ett sätt så att medarbetaren utför vissa arbetsuppgifter på den fysiska arbetsplatsen. Sålunda 
kan medarbetaren uppdateras rörande företagets utveckling samt ta del av information som 
inte nått distansmedarbetaren. Detta skulle även främja de kollegiala relationerna och har 
således en positiv inverkan på vi-känslan och den organisatoriska gemenskapen. 

 

7.3 Den ”fiktiva informanten” i behovshierarkin 

Nedan följer en modell där vi sammanställt samtliga informanters svar och sökt konstruera 
en representativ svarsbild av den genomsnittlige distansarbetaren på det studerade företaget. 
Vi benämner sammanställningen av informanternas svar den ”fiktiva informanten” och 
kommer i modellen att placera ut och föra en diskussion kring var denne befinner sig i 
Maslows behovshierarki. Genom detta ämnar vi identifiera vad som saknas på företaget för 
att den ”fiktiva informanten” skall uppnå det slutgiltiga steget i Maslows behovshierarki: 
självförverkligande. Utifrån detta kommer vi sedan att försöka applicera resultatet på 
verkligheten samt föra ett resonemang kring vad som krävs för att de ska uppnå det 
slutgiltiga steget.  

 
Initialt kan vi konstatera att det grundläggande behovet fysiologi är tillgodosett. Nästa steg i 
hierarkin som även det tillhör individens grundläggande behov är trygghet, vilket samtliga 
informanter diskuterat och bekräftat är tillgodosett. Detta genom de goda relationerna till 
den närmsta ledaren, en väletablerad arbetsmiljö samt tillfredsställande lön. Hierarkins tre 
sista steg utgörs av utvecklande behov och här kan vi urskilja en åtskillnad från den 
teoretiska utgångspunkten och realiteten. Utifrån informanternas svar kan vi fastställa att 
stegen samhörighet och erkännande båda delvis är uppnådda och tillgodosedda. Detta är 
något som strider mot Maslows utsagor, då han menade att individen inte kan gå vidare till 
nästa steg i hierarkin utan att föregående steg fullkomligt tillgodosetts. Då en majoritet av 
informanterna upplever att det råder en god gemenskap och vi-känsla i företaget, trots 
geografiskt avstånd, anser vi att den ”fiktiva informanten” har behoven i steget samhörighet 
tillgodosedda. I det fjärde steget, erkännande, kan en splittring i informanternas svar 
emellertid urskiljas, något som tidigare konstaterats i former av stundvis bristande 
kommunikation och uppföljning. Detta resulterar i att vi anser att den ”fiktiva informanten” 
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endast delvis tillgodosett behoven i steget erkännande och saknar således i dagsläget vissa 
förutsättningar för att komma till det sista steget i hierarkin: självförverkligande.  

 
Slutligen vill vi således konstatera att den ”fiktiva informanten” enligt den teoretiska 
utgångspunkten skulle befinna sig på det tredje steget i hierarkin. Vi anser emellertid, med 
stöd från den kritik Maslows behovshierarki erhållit, att den ”fiktiva informanten” befinner 
sig mellan det tredje och fjärde steget. Denna slutsats anser vi vara möjlig att dra då 
informanterna diskuterar tillgodosedda behov som tillhör steg högre upp i hierarkin, trots 
det att de tidigare påpekat brister i behov som tillhör lägre steg. 

 

 
Figur 4 visar att den ”fiktiva informanten” på det studerade företaget befinner sig mellan det tredje 
och fjärde steget i Maslows behovshierarki. Modellen är konstruerad utifrån Jacobsen och 
Thorsviks (2002:293-294) tolkning av teorin. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Vi vill i detta avsnitt föra ett kritiskt resonemang kring valet av metod för insamlandet av 
studiens material. I metodavsnittet fördes en diskussion kring varför beslutet att göra en 
studie av kvalitativ art fattades med anledningen av att vi hade större erfarenhet av detta 
förfarande. I efterhand vill vi påpeka att denna studie likaväl skulle ha kunnat genomföras 
genom en kvantitativ ansats då frågeställningarna är konstruerade på ett sådant sätt att de 
kan besvaras oavsett metodval. Vi tror att denna typ av studie skulle gynnats av en 
metodkombination av de två ansatserna. Vi är tillfreds med de kvalitativa 
samtalsintervjuerna och det resultat de frambringat, men kryssfrågan skulle ha kunnat 
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utvecklas till en enkätform som distribuerats till ett större antal informanter med likalydande 
anställningsförhållanden. Detta för att skapa djupare förståelse för ämnet samt en mer 
nyanserad bild. Genom detta tror vi att vi skulle ha kunnat få ett mer allmängiltigt resultat 
som skulle ha kunnat generaliseras på en större population gällande vad distansarbetande 
motiveras av i arbetet. Att omvandla kryssfrågan till en enkät skulle ha kunnat lösa 
problematiken kring en eventuell intervjuareffekt som diskuterats i ett tidigare avsnitt.  

 
Vi har varit noga med att tillhandahålla läsaren en transparent bild av det förfarande som 
utgjort denna studie. Transparensen återfinns i att vi i metoddelen presenterat 
arbetsprocessen i kronologisk ordning för att studien, i största möjliga mån, skall kunna 
replikeras vid en annan tidpunkt. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att det i kvalitativa 
intervjuer är svårt att få samma resultat då informantens livsvärld står i fokus. 
Transparensen främjas även av det faktum att vi i denna studie bifogat missivbrev, 
samtyckesdokument, intervjuguide till både medarbetare och ledare samt kryssfråga. 
Tillförlitligheten stärks ytterligare av att vi båda deltagit vid pilotintervju, intervju med 
informanter samt i arbetet med transkribering. 

 
I efterhand har utvecklingsområden i arbetsprocessen identifierats. Ser vi till faktorerna 
i kryssfrågan är detta ett sådant. Pilotintervjuerna resulterade i att några av kryssfrågans 
faktorer eliminerades då de ansågs synonyma. Vi upptäckte emellertid att denna korrigering 
hade kunnat utföras grundligare, då några informanter under intervjutillfällena uttryckte att 
vissa faktorer ansågs liktydiga med varandra. Detta tror vi inte nödvändigtvis påverkade 
utfallet av kryssfrågan nämnvärt, men i efterhand upplever vi det som något ouppmärksamt 
från vår sida.  
 

Vi vill slutligen reflektera över studiens teoretiska utgångspunkter. I efterhand är vi 
tillfredsställda med kombinationen av de tre motivationsteorierna då de kompletterar 
varandra väl. Herzbergs tvåfaktorteori fokuserar på motivation i arbetslivet och vad som kan 
främja och hämma medarbetarens motivation. Maslows behovshierarki ser till individen och 
dennes behov, teorin är inte endast bunden till motivation i arbetet utan innefattar individens 
samtliga behov i livet. Den tredje teoretiska utgångspunkten, yttre och inre motivation, utgår 
från var en individs motivation återfinns. Vi anser att dessa tre teorier kompletterar varandra 
väl då vi genom dem kan täcka en individs motivation i livet, arbetet samt var motivationen 
kommer ifrån. Således har vi på ett adekvat sätt kunnat besvara studiens frågeställningar 
tack vare denna teoretiska bredd.  
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8. Slutsats 
 
Vi vill här föra ett resonemang kring studiens frågeställningar. Vi har genomgående varit 
tillfreds med frågornas formuleringar då vi tyckte att det var intressanta aspekter att 
undersöka av fenomenet ledarskap på distans. Våra frågeställningar var: 

 
• På vilket sätt påverkas medarbetarens motivation av ledarskap på distans? 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns det med ledarskap på distans sett ur ett 
medarbetarperspektiv? 
 

Under insamling av det empiriska materialet upplevde vi att informanternas svar genererade 
underlag som skulle komma att besvara våra frågeställningar. När analysen av resultatet 
emellertid genomfördes upptäckte vi att de två frågeställningarna var snarlika, något som 
försvårade möjligheten att ge dem två olika svar. Sålunda har vi valt att besvara 
frågeställningarna i ett gemensamt avsnitt nedan.  

 

Utifrån det empiriska materialet som denna studie resulterat i kan medarbetarens motivation 
konstateras påverkas på ett flertal sätt av ledarskap på distans. Motivationen främjas genom 
att distansarbetet erbjuder medarbetaren flexibilitet och möjlighet att fatta egna beslut samt 
ta eget ansvar. Ytterligare något som stimuleras är medarbetarens kreativitet genom 
anställningsformens frihet. Det är emellertid viktigt att påpeka att det finns vissa svårigheter 
med ledarskap på distans. Medarbetarens motivation kan hämmas av stundvis bristande 
kommunikation och feedback samt en känsla av försämrad gemenskap. Denna problematik 
tror vi skulle kunna minimeras av att företaget upprättar en särskild policy för distansarbetet. 
Denna policy skulle kunna reglera frågor som kan härledas till anställningsformens 
problematik och innehålla riktlinjer för såväl ledare som medarbetare. Vi upplever inte att 
en policy av denna art upprättats på det studerade företaget, något som skulle kunna vara en 
källa till svårigheterna. Denna åtgärd tror vi skulle kunna få den ”fiktiva informanten” att 
utvecklas och således ha möjligheten att nå det slutgiltiga steget i Maslows behovshierarki.  

 

Något som i dagsläget försvårar distansarbete som anställningsform är att det råder en 
diskrepans mellan hur anställningsformen uppfattas av allmänheten och vad den i själva 
verket innebär för utövaren. Vi tror emellertid att denna diskrepans med tiden kommer att 
minimeras då anställningsformen, i takt med den tekniska utvecklingen samt ett ökat behov 
av flexibilitet i arbetet, blir allt vanligare. Således finns det här skäl att tro att distansarbete 
kommer utgöra en stor del av framtidens arbetsliv och detta medför förändrade 
anpassningskrav på ledarskap. Vi tror att de traditionella chefsegenskaperna härrör från en 
dåtida arbetsmarknadsstruktur som kännetecknas av kontroll, beslutsfattande och hierarki. 
Den framtida arbetsmarknaden tror vi emellertid kommer att kräva nya egenskaper och 
strategier hos ledarskapet som lämpar sig bättre till en verksamhet där både distansarbete 
och arbete på den fysiska arbetsplatsen är en självklarhet.  
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Som förslag till framtida forskning tror vi att det vore intressant att studera ledarskap på 
distans och dess påverkan på medarbetarens motivation internationellt. En komparativ 
studie mellan flera företag med likalydande förutsättningar gällande distansarbete skulle 
kunna generera i ett mer generaliserbart resultat. En studie av sådan karaktär skulle även 
kunna generera resultat som organisationer skulle kunna använda som ramverk vid 
framtagandet av policys för distansarbete.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
	  

40 

9. Referenser 

9.1 Litteratur 

Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (2005). Organisation: Att beskriva och förstå 
Organisationer (4 uppl.). Malmö: Liber AB.  
 
Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande: En kunskapsöversikt och problematisering. 
(Forskning i fokus, nr 24). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 
 
Avolio, B. J., & Bass, B. M. (2002). Developing potential across a full range of leadership. 
Mahwah. NJ: Erlbaum. 
 
Dalen, M. (2007). Intervju som metod. (B. & E. Kärnekull övers.). Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2009). Metodpraktikan: Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad (3 uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Gill, R. (2006). Theory and Practice of Leadership. London: Sage.  
 
Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. NY: World Publishing.  
 
Kirkbride, P. (2006). Developing transformational leaders: The full range leadership model in 
action. Industrial and commercial training, 38, 23-32. 
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2 uppl.).  
(S-E. Torhell, övers.). Lund: Studentlitteratur.  
 
Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. NY: Harper & Brothers. 
 
Nordengren, M. & Olsen, B. (2006) Att leda på distans – i tid och rum. Stockholm: Liber. 
 
Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar (2 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Steers, R. M., Porter, L. W. & Bigley, G. A. (1996). Motivation and leadership at work. (6th 
ed.). NY: McGraw-Hill.  
 
Söderfjell, S. (2007). Ledarskapets 5 utmaningar. Visby: Books On Demand. 
 
Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber AB 
 
Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den 
delen. Pedagogisk Forskning i Sverige, 4, 270-292 



 
	  

41 

9.2 Elektroniska källor 

Dagens industri (2012, februari 5). Män tillåts oftare jobba på distans. Hämtad mars 5, 2014, 
från http://www.di.se/artiklar/2012/2/5/man-tillats-oftare--jobba-pa-distans/  
Denning, S. (2012, mars 29). What Maslow missed. Forbes Magazine. Hämtad mars 10, 
2014, från http://www.forbes.com/sites/stevedenning/2012/03/29/what-maslow-missed/ 
 
Distansarbete. (n.d.). I Nationalencyklopedin. Hämtad mars, 6, 2014 från  
http://www.ne.se/distansarbete  
 
Erlandsson, A. (2012, april 8). 3 tankar om jobb på distans. Svenska Dagbladet. Hämtad mars 
5, 2014, från http://www.svd.se/naringsliv/karriar/3-tankar-om-jobb-pa-distans_6980661.svd 
 
International Data Group, IDG. (2014, februari 26). Så attraherar du generation Y. 

Hämtad april 5, 2014, från http://partnerzoner.idg.se/din-it-karriar/tag/distansarbete/  

 
Jusek. (2013). Det flexibla arbetslivets möjligheter. Hämtad från 
http://www.jusek.se/Documents/fullmaktige/T0186_Det%20flexibla%20arbetslivets%20möjli
gheter_rapportA4%20HR.pdf 
 

Lind, J. (2007, september 12). Ökad motivation och lägre lokalkostnader främsta argumenten 
för distansarbete. SonicWall. Hämtad april 6, 2014, från 
http://www.sonicwall.com/downloads/20070912_sonicWALL_remote_survey.pdf  

 
Morgan, J. (2013, oktober 1). 8 Indisputable Reasons Why We Don't Need Offices. Forbes 
Magazine. Hämtad mars 6, 2014, från 
http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2013/10/01/8-indisputable-reasons-for-why-we-
dont-need-offices/  
 
Norin, P. (2013, september 12). Chefer vill inte sitta fast vid skrivbordet. CIO Sweden. 
Hämtad mars 5, 2014, från http://cio.idg.se/2.1782/1.522435/chefer-vill-inte-sitta-fast-vid-
skrivbordet 
 
TeliaSonera & Cisco. (2013). Smarta Företag Index 2013. Hämtad från 
http://www.cisco.com/web/SE/news/archive2013/2013_03_19_2_article.html 

 
Tidd, P. (2012, november 29). Bring Nomadic Employees Back. Harvard Business Review. 
Hämtad mars 6, 2014, från http://blogs.hbr.org/2012/11/bring-nomadic-employees-back-t/   
 
Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Hämtad från   
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 
 



 
	  

42 

Wallström, M. (2010, juni 4). Distansmöten sätter press på cheferna. Miljöaktuellt. Hämtad 
mars 5, 2014, från http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.326144/distansmoten-satter-press-pa-
cheferna  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  

1 

Bilaga 1: Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete inom personalvetarprogrammet med 
inriktning pedagogik mot vuxna och arbetsliv vid Uppsala universitet. Vi har varit i kontakt 
med XXX som har förmedlat dina kontaktuppgifter. Vårt arbete kommer att handla om 
ledarskap på distans och enligt XXX har du i dagsläget din ledare på annan ort. Vi undrar 
därför om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju där vi pratar om hur du 
upplever det?  
 
Ditt deltagande kommer att vara anonymt och vi kommer att behandla dina personuppgifter 
konfidentiellt. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 45 minuter.  
 
Vår förhoppning, om du vill och har möjlighet att delta, är i sådana fall att genomföra 
intervjun någon gång under vecka 14 eller 15 där dag och tid anpassas efter dig och ditt 
tidsschema. Vi ser fram emot en fortsatt dialog! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Josefine Saraste och Emelie Sundin 
 
 
Kontaktuppgifter: 
josefinesaraste@gmail.com, 0705505948 
emelie.j.sundin@gmail.com, 0700900479 
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Bilaga 2: Intervjuguide till medarbetare 
 
Bakgrundsfrågor 
Berätta lite om dig själv. 
 
Berätta lite om din anställning och dina arbetsuppgifter på företaget. 
 
Vem är din närmsta ledare och hur arbetar ni? 
      
Individuell omtanke 
På vilket sätt upplever du att det geografiska avståndet mellan dig och din ledare påverkar er 
relation? 
 
Hur upplever du att din ledare visar omtanke? Ge eventuella exempel (i form av uppmuntran, 
beröm, återkoppling, uppföljning).  
  
Om du jämför din relation till din nuvarande ledare - på vilket sätt skiljer den sig från en 
tidigare anställningsform där du och ledaren befunnit er på samma plats? 
Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra? 
  
Vilka möjligheter ser du med att ha en ledare på distans? 
 
Vilka svårigheter ser du med att ha en ledare på distans?  
    
Intellektuellt stimulerande 
På vilket sätt arbetar din ledare med att förmedla och förankra mål och visioner? 
  
Man pratar om kreativitet på arbetsplatsen. Hur arbetar ni med det?  
Är det något specifikt som din ledare gör för att främja er kreativitet?  
 
Virtuell kommunikation  
Berätta lite om hur kommunikationen ser ut i er arbetsgrupp. 
  
Vilka tekniska hjälpmedel använder ni primärt i kommunikation med varandra och med 
ledare? På vilka sätt används dem? 
 
Har ni fysiska möten, och i så fall hur ofta?  
 
Hur arbetar din ledare med att främja samarbetet inom gruppen?  
 
Hur arbetar ni att få en vi-känsla, en gemenskap, i företaget trots de geografiska avstånden?  
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Konflikthantering 
Kommunikation är en central del i alla sammanhang. Något som är oundvikligt är att det 
uppstår konflikter. Hur går ni tillväga för att lösa konflikter som uppstår? 
 
Kan du berätta om en situation då det uppstått en konflikt som du inte har kunnat eller velat 
lösa på distans? 
 
Upplever du att det förekommer fler eller färre konflikter i och med det geografiska avståndet 
mellan dig och din ledare? Hur tänker du kring det? 
      
Idealiserad påverkan 
Hur ska en bra förebild i arbetslivet vara enligt dig?  
 
Tycker du att det är viktigt att kunna se en bra förebild i din ledare eller någon av dina 
medarbetare? 
 
Förtroende är viktigt i alla relationer. Hur upplever du att din ledare arbetar med att etablera 
ett förtroende hos dig? 
  
Inspirerande motivation 
Motivation är likt kommunikation en central del i arbetslivet. Hur arbetar ni med motivation? 
 
Hur skulle du definiera motivation? 
 
Vad får du din motivation ifrån? 
 
Hur upplever du att din ledare motiverar dig i ditt arbete?  
 
Kryssfråga 
Kryssfråga. Se bilaga 2. 
 
Avslutning 
Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?    
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Bilaga 3: Kryssfråga – motivation i arbetet 
 
Välj ut fem av följande faktorer som Du anser är viktiga för din motivation i arbetet. Dessa 
fem faktorer skall Du sedan gradera, från 1 till 5, där 1 utgör den viktigaste faktorn för 
motivation i arbetet.  
 
 

Engagemang     [   ]  
Kompetens       [   ] 
Utmanande uppgifter   [   ]  
Självständighet    [   ] 
Resultat och prestation   [   ] 
Status    [   ] 
Uppmuntran    [   ] 
Sociala relationer    [   ] 
Lön     [   ] 
Eget ansvar    [   ] 
Befordran    [   ] 
Personlig utveckling   [   ] 
Arbetsmiljö    [   ] 
Företagspolicy och administration   [   ] 
Arbetsvillkor    [   ] 
Påverkan på privatlivet   [   ] 
Arbetsledning    [   ]  
Annat: _______________________________________ [   ] 
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Bilaga 4: Samtyckesdokument 
 
Syftet med intervjun är att undersöka ledarskap på distans. Vi kommer även att beröra teman 
som motivation, kommunikation och konflikt.  
 
Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 45 minuter. Vi vill här upplysa om att ditt 
deltagande är frivilligt och skulle du känna att du vill avbryta intervjun eller inte besvara 
några av de frågor vi ställer, kan du göra detta utan att behöva förklara varför. Vi vill även 
nämna att du kommer att vara anonym och dina personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. Godkänner du att medverka i intervjun? 
 
Vi kommer att spela in intervjun för att vi vill transkribera dina svar och vill då inte riskera att 
felcitera dig. När transkriberingen genomförts kommer vi att radera det inspelade materialet. 
Godkänner du inspelningen av intervjun? 
 
Vi försäkrar dig om att det du säger i intervjun endast kommer att användas och redovisas i 
vårt examensarbete. Materialet kommer alltså inte att användas i något annat sammanhang 
eller tillfalla någon annan än oss. Godkänner du användandet av materialet? 
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Bilaga 5: Intervjuguide till ledare 
 
Bakgrundsfrågor 
Berätta lite om dig själv. 
 
Berätta lite om din anställning och dina arbetsuppgifter på företaget. 
 
Vad har du för tidigare erfarenheter från ledarskapsarbete?  
      
Individuell omtanke 
På vilket sätt upplever du att det geografiska avståndet mellan dig och dina medarbetare 
påverkar er relation? 
 
Hur arbetar du med att visa dina medarbetare på distans omtanke? Ge eventuella exempel (i 
form av uppmuntran, beröm, återkoppling, uppföljning).  
   
Vilka möjligheter ser du i att leda på distans? 
 
Vilka svårigheter ser du i att leda på distans?    
   
Intellektuellt stimulerande 
På vilket sätt arbetar du med att förmedla och förankra mål och visioner? 
  
Man pratar om kreativitet på arbetsplatsen. Hur arbetar ni med det?  
Är det något specifikt som du gör för att främja dina distansmedarbetares kreativitet?  
 
Virtuell kommunikation 
Berätta lite om hur kommunikationen ser ut i er arbetsgrupp. 
  
Vilka tekniska hjälpmedel använder ni primärt i kommunikation med varandra? På vilka sätt 
används dem? 
 
Har ni fysiska möten, och i så fall hur ofta?  
 
Hur arbetar du med att främja samarbetet inom gruppen?  
 
Hur arbetar du att skapa en vi-känsla, en gemenskap, i företaget trots de geografiska 
avstånden?  
 
Konflikthantering 
Kommunikation är en central del i alla sammanhang. Något som är oundvikligt är att det 
uppstår konflikter. Hur går ni tillväga för att lösa konflikter som uppstår? 
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Kan du berätta om en situation då det uppstått en konflikt som du inte har kunnat eller velat 
lösa på distans? 
 
Upplever du att det förekommer fler eller färre konflikter i och med det geografiska avståndet 
mellan dig och dina distansmedarbetare? Hur tänker du kring det? 
      
Idealiserad påverkan 
Hur ska en bra förebild i arbetslivet vara enligt dig?  
 
Arbetar du aktivt med att vara en förebild för dina medarbetare? På vilket sätt? 
 
Förtroende är viktigt i alla relationer. Hur arbetar du med att etablera ett förtroende hos dina 
medarbetare på distans?   
 
Inspirerande motivation 
Motivation är likt kommunikation en central del i arbetslivet. Hur arbetar ni med motivation? 
 
Hur skulle du definiera motivation? 
 
Vad får du din motivation ifrån? 
 
Vad tror du att dina medarbetare som arbetar på distans finner sin motivation? 
 
Hur arbetar du med att motivera dina distansmedarbetare? 
 
Kryssfråga 
Kryssfråga.  
 
Avslutning 
Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?    
 
 
 


