
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskap på distans 
 

Att arrangera och upprätthålla  
 
 
 
 
 
 
 

Ellen Mickels 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinator: Guadalupe Francia 

 

 

 

Rapport 2015vt01739 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

Pedagogik med 

inriktning mot vuxna och 

arbetlsiv C, 15 hp 

 



2 

 

 

Sammanfattning  

Denna studie syftar till att skapa en förståelse hur ledarskap arrangeras på ett företag som anammat 

den nya tekniken och arbete på distans, samt hur det kan upplevas ur anställdas perspektiv. För att 

undersöka syftet har tre frågeställningar definierats: ”Hur uppfattas ledarskapet?”, ”Hur förhåller 

sig mobilt arbete till motivation?” samt ”Hur förhåller sig mobilt arbete till kommunikation?”. En 

presentation sker inledningsvis av vad tidigare forskning har belyst angående ledarskapsstilar samt 

motivation och kommunikation i relation till mobilt arbete. Utifrån detta genomfördes tre intervjuer 

där informanternas upplevelser av distansarbete/ledarskap låg i fokus. Materialet analyserades 

sedan utifrån tidigare forskning samt genom teorier kring situationsanpassat ledarskap, behov, 

vikten av fysisk kommunikation samt distanslärande. Resultatet visade att kontoret och den fysiska 

kontakten med både kollegor och chefen är viktig för de anställdas personliga utveckling men även 

för det personliga värdet. Det visade även på vikten av en välfungerande blandning av 

situationsanpassat, målstyrt och relationsorienterat ledarskap.  

 

Nyckelord: ledarskap, distans, IT.företag, mobilt arbetsliv, frihet, ansvar 
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Abstract  

This essay aims to create an understanding of how leadership can be arranged in a company that 

embraces new technology and telework, and how it can be experienced from the employees' 

perspective. In order to make it possible to investigate this purpose are three questions formed; 

”How is the leadership perceived?”, ”How does telework into motivation?” and ”How does 

telework into communication?”. A presentation of previous research is given, focusing mainly 

within different types of leadership, distance, and telework. Based on this, three interviews was 

made in which respondents’ experience of telework was in focus. The material was then analyzed 

on the basis of previous research, and through practices around situational leadership, needs, the 

important of physical communication and distance learning. The results showed that the office and 

the physical contact with both colleagues and the boss is important for the employees' personal 

development but also for the personal value. It also showed the importance of a functioning mix of 

situational, goal-oriented and relationship-oriented leadership. 

 

Keywords: Leadership, distance, IT-companies, telework, freedom, responsibility   
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Introduktion 
Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och 

andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, 

utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.   

-Uppsala Universitet 

Varje dag jobbar människor med att ta fram ny teknik. Med hjälp av all teknik som idag finns 

tillgänglig skapas nya förutsättningar. Den gamla fabriksliknande arbetsplatsen för kontorsarbete 

blir mer digitaliserad vilket påverkar möjligheten att utföra arbetsuppgifter. Maria Nordgren (2006) 

skriver i sin bok om att leda på distans att faktorerna tid och rum blir inte lika tongivande, utan 

möjligheterna att anpassa arbetet efter människan växer. Lönen står idag inte som ensam 

konkurrensfaktor när företag rekryterar ny arbetskraft. Unga eftersträvar flexibilitet i livet. När ett 

mobilt arbetssätt tillsammans med ny teknik implementeras i företag får arbetsplatsen och 

människan nya förutsättningar. Detta påverkar gamla tankesätt och utmaningar skapas för 

ledarskapet. Ur ett pedagogiskt perspektiv kan man se på ledarskapet och styrningen genom olika 

sociala processer. Ett distansbaserat ledarskap innebär att många idag arbetar på avstånd från chefen 

vilket innebär att förutsättningarna för insyn och kontroll i arbetet förändras. Den tidigare dagliga 

kontakten med anställda och övervakningen på plats försvinner. De anställda arbetar även ofta på 

avstånd från sina kollegor. I detta kan man finna både fördelar och nackdelar, men fungerar 

ledarskapet och känner sig både anställda och chefer trygga i det nya sättet att arbeta och leda?  

 

Jag kom i kontakt med detta område när jag talade med en vän, vars bekant jobbade på ett IT-

företag där hon kunde välja var och när hon skulle arbeta. Som personalvetarstudent med planer på 

att en dag besitta en chefsroll intresserade det mig hur detta gick ihop. Hur chefen hade koll på vad 

de anställda gjorde och hur det gick till i praktiken. Av tidigare erfarenhet av de jobb jag haft blev 

jag mycket intresserad av denna typ av arbetssätt och insåg att det var något som skulle motivera 

mig som anställd. Men det fick mig även att tänka på betydelsen av fysik kommunikation med både 

kollegor och med min chef. Det fick mig även att tänka på alla de gånger jag känt mig distanserad 

från kollegor, eller de gånger när jag känt mig otillräcklig då missförstånd skett vid 

mejlkommunikation. På alla de gånger det uppstått onödiga missförstånd för att latheten att stämma 

träff för ett möte, ansikte mot ansikte, har spelat in. Jag valde därför att prata med personer på just 

det IT-företag som startade dessa tankar hos mig. Jag tror att de personerna kan ge mig en insikt i 

hur man arrangerar ett fungerande ledarskap, åtminstone en inblick i hur det fungerar just där. Jag 

tror att ledarskap på distans är något som kommer att bli allt vanligare i framtiden, allt vanligare 

tills den dag jag kommer ut på arbetsmarknaden, tills den dagen jag kommer vara chef över någon. 

Tills den dagen kommer hoppas jag att det kommer fler uppsatser och fler böcker med förslag på 

hur man kan arrangera denna typ av ledarskap på ett fungerande sätt. Detta är ett begränsat bidrag 

med tankar och idéer med tanke att ge perspektiv, vägledning, underlag och råd till någon som har 

samma framtidsutsikter som mig själv, eller tänker i liknande banor. 

 

Mobilt arbetsliv blir ett mer och mer använt begrepp när det kommer till företag, organisering och 

ledarskap. Vid sökning i Svenska akademins ordbok benämns begreppet ”mobil” som rörlig, 

flyttbar. I denna studie används begreppet mobilt arbetsliv för att benämna ett arbetssätt baserat på 

viss teknik. Det mobila arbetslivet baseras på tekniker som gör det möjligt för den anställda att 

arbeta trådlöst från valfri position. Den teknik företaget erbjuder de anställda gör det möjligt för 
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dem att arbeta både på kontoret, men även hemifrån, från caféer, andra städer och så vidare. 

Tekniken möjliggör alltså de anställda att vara rörliga, flyttbara, samtidigt som de är uppkopplade. 

Därutefter används begreppet mobilt arbetsliv i denna studie. Ledarskap på distans är ett begrepp 

som kompletterar det mobila arbetslivet. Ledarskap på distans syftar till chefens roll som ledare, 

och detta kopplat till att utöva sin roll vid distans till sina medarbetare. Denna distans syftar till den 

fysiska distans som uppstår när anställda arbetar ute på fält utan ständig fysisk kontakt med chefen.  

Syfte & frågeställningar 
Uppsatsen är sedd ur ett pedagogiskt perspektiv där chefen bär ett stort ansvar för de anställdas 

utveckling. För att ringa in och begränsa faktorer kopplat till utveckling, trivsel och en fungerande 

arbetsplats ligger fokus kring tre större områden. Uppsatsen belyser chefens roll att inte bara leda, 

utan att även upprätthålla faktorer som motivation och bibehålla en bra kommunikation i ett företag 

där stor del av arbetet sker på distans. Genom intervjuer som tar hänsyn till både anställdas och 

chefens syn på upplevelser, det sociala, strukturen samt hjälpmedel vid ett mobilt arbetsliv söker 

uppsatsen svar på nedanstående frågeställningar. Frågeställningarna används för att undersöka de 

anställdas trivsel och en fungerande arbetsplats. De är uppbyggda utifrån tre större områden, vilka 

den tidigare forskningen lägger tyngd vid när det kommer till ledarskap på distans. 
 

Syftet med studien är att undersöka hur ledarskap arrangeras på ett företag som anammar den nya 

tekniken och arbete på distans. 

 

För att skapa en förståelse och förklara hur denna typ av ledarskap kan arrangeras med begränsad 

fysisk kontakt chef och anställd emellan, har jag tagit hjälp av följande frågeställningar: 

A: Hur uppfattas ledarskapet? 

B: Hur förhåller sig mobilt arbete till motivation? 

C: Hur förhåller sig mobilt arbete till kommunikation? 

 

Avgränsningar 
Det finns olika situationer när man leder på distans. Den här uppsatsen behandlar arbete på distans i 

enlighet med arbetare som är ute på fält samt att medarbetarna har frihet gällande när de jobbar och 

varifrån. 

Detta är ett utdrag ur en specifik organisation och från vissa medarbetare. På så sätt kan inte 

slutsatserna av studien användas och appliceras på alla organisationer där ledarskap sker på distans. 

Uppsatsen är dock till för att skapa en förståelse och kan fungera som underlag, råd och inspiration. 
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Tidigare forskning 
      r                   r       r    r        r        r                . H r     r        

  r                u   r        r          r                      r    r           u            r  

     u           i perspektiv mot dessa. Tanken med detta avsnitt är att visa på hur denna uppsats 

bidrar till kunskap inom ämnet ledarskap på distans, samt vilken tidigare forskning uppsatsen kan 

relatera till. Det som presenteras nedan är endast en avgränsning av hela forskningsfältet inom 

mobilt ledarskap och ledarskap kopplat till distans. 

 

Sökprocess 

I början av arbetet skedde en litteratursökning av begreppen ledarskap och distans. Böcker med 

samma begrepp eftersöktes även på Uppsalas Universitets bibliotek. Utöver Uppsala 

universitetsbiblioteks hemsida gjordes ämnessökningar även på eric.ed.gov. Sökningarna ledde till 

många träffar, därför skedde vidare sökningar med koppling mellan de två begreppen. När relevanta 

artiklar, eller delar ur relevanta artiklar och uppsatser hittades skedde även vidare sökningar utifrån 

referenslistorna. I Uppsalas allmänna bibliotek fanns mycket inspiration i böckerna vid hyllan 

”L   r    ”. Även referenslistor från dessa böcker har använts för att finna vidare litteratur inom 

ämnet. Vid avgränsningen och urvalet av tidigare forskning har hänsyn tagits till forskning utöver 

ledarskap och distans, kopplat till begreppen motivation, kommunikation, ledarskapsstilar och 

mobilt arbetsliv. 

 

Ledarskapsstilar 

Ledarskap och olika ledarskapsstilar är något som många har forskat kring och uttalat sig om. 

Ledarskapet kan beskrivas som en process av inflytande mellan en ledare och de som är anhängare 

(Hollander,1978:1). I tidigare forskning som berör ledarskap ligger mycket fokus kring 

ledaregenskaper och ledarstilar. Synsättet kring ledarskap har förändrats med tiden. Galton (1869) 

menar att man föds till ledare och endast kan bli en ledare om det finns rätt förutsättningar. Idag 

finns däremot teorier om att vem som helst kan bli en bra ledare, men att det inte finns någon bästa 

ledarstil (Nordengren, 2006, s.88). Ledarskapsstilar som var vanligt förekommande i samband med 

ledarskap på distans har varit relationsorienterat ledarskap, målstyrning samt situationsanpassat 

ledarskap. Det realtionsorienterade ledarskapets egenskaper kring den bra hänsynen till 

medarbetarna, stödet, omtanken och de goda relationerna är faktorer som främst nämns i samband 

med ledarskapsrollen (Ekvall, 1993). Zigurs (2003) är en av dom som visar i sin forskning att 

möjligheten till goda relationer ledare och medarbetare emellan är fullt möjlig i denna typ av 

organisationer. Många företag, framförallt de som har anställda på distans, jobbar även mot mål. 

Detta leder till att medarbetare många gånger har ett större eget ansvar i denna typ av organisationer 

(Zigurs, 2003). Ett målstyrt ledarskap används ofta för en effektivare produktion av varor och 

tjänster, men har ofta brister i vägledning för medarbetarna för att dessa ska kunna utvecklas 

(Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, s.11).  

 

Mobilt arbetsliv och motivation 

Hur motivationen påverkas vid ledarskap på distans är omdiskuterat. Det mobila arbetslivet 

beskrivs med bakgrund av en geografisk spridning och motivationsproblem som denna typ av 

ledarskap medför påpekas (Nordengren, 2006). De lösningar som redan finns tillgängliga via 

forskning är distanspolicy, där man skriver kontrakt på företagets, respektive medarbetarens ansvar 

http://eric.ed.gov/
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när det kommer till till exempel arbetstider och delaktighet. Vikten av inre och yttre motivation är 

även forskat på och ledarens uppgift att motivera sina anställda. Här kommer det upp faktorer som 

är målrelaterade för att ge konkretare resultat (Nordengren, 2006). Även motivationen hos den 

yngre generationen som kommer med nya krav på arbetsmarknaden och distansarbetets betydelse 

på finns det forskning kring (Nordengren, 2006, s.72).  

 

Mobilt arbetsliv och kommunikation 

Att diskutera just organisationer som anammar ett mobilt arbetsliv och ledarskap på distans anses 

relevant i och med all ny tillgänglig teknik och den ökande globaliseringen (Monge & Contractor, 

2003). Även fördelarna och nackdelarna med ledarskap på distans finns det forskning kring.  

Fördelarna som kommer i och med att anställda kan arbeta på distans, såsom miljöaspekter och 

effektivisering av organisationen tar Hamilton & Adolfsson (2012) bland annat upp i sin forskning. 

Negativa aspekter framkommer även. Studier tar upp negativa aspekter såsom den försvårade 

kommunikationen mellan anställda och chefer och tekniska verktyg som kan förbättra denna 

Antonakis & Atwater (2002). Förutom den försvårade kommunikationen tyder forskning på 

effektivitetsproblem (Zigurs, 2003). Genom tidigare forskning kan det konstateras att förmågan att 

genomföra arbete påverkas av minskad kontakt mellan medarbetare och deras ledare (Elsbach och 

Cable, 2003). Ett problem som ofta kopplas ihop med arbete på distans är att vissa har dålig 

disciplin och arbetar för lite. De behöver kontroll och press samt mycket stöd från sin chef. De finns 

också de som lätt arbetar för mycket, då de hela tiden är uppkopplade till mejl och har svårt att 

avgöra om de jobbat tillräckligt. Det finns en förväntan att alltid finnas tillgänglig. Forskning tar 

därför upp vikten av kommunikation och uppföljning, men ställer sig samtidigt frågan hur man 

egentligen kontrollerar att arbetarna gör det dom ska (Nordengren, 2006, s.76). Forskning där det 

mobila arbetslivet faller tillbaka på ledarskapsstilarna finns tillgängligt i och med att medarbetarna i 

ett mobilt arbetsliv lätt känna sig bortkopplad och isolerad. Detta gör det viktigt för ledaren att ha 

en bra relation till medarbetaren och ha någon sorts interaktion (Gibson et al., 2002, s. 84). 

Relationsorienterat beteende bör därför framkomma i tillexempel email eller videokonferanser när 

det kommer till medarbetare som jobbar på mobila arbetsplatser (Gibson et al., 2002, s. 84-85). 
 

Sammanfattning 

             u          att det finns relativt mycket forskning kring ledarskap och att det på 

senaste tiden kommit mer forskning kring ledarskapet på distans och dess påverkan. Hur man     

         r   r              r          r  ,             r                    u                

    r                 r.    studier har dock gjorts inom hur man just arrangerar ledarskapet utifrån 

de förutsättningar som finns, vilka faktorer som påverkas och vad som blir extra viktigt att tänka på. 

Denna studie genererar ett bidrag till hur chefens roll, ledarstil och ansvar uppfyller medarbetares 

behov i organisationer där både kontorsarbete och arbete på distans tillåts och förespråkas. Den 

tidigare forskningen kring ledarskapsstilar sätts i relation till ledarskapet på distans för att se på hur 

chefens roll och ansvar påverkar de anställda. Motivationens och kommunikationens betydelse i det 

mobila arbetslivet forskas även vidare på för att se dess betydelse i förhållande till anställdas behov 

och mest effektiva och välfungerande sätt att kommunicera.  
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Metod 

Detta avsnitt beskriver forskningsprocessen och omfattar en redogörelse över vilka 

tillvägagångssätt som applicerats under studiens gång. Val av metod, urval av informanter, 

insamling av empiriskt material och analys av data kommer att förklaras. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring studiens reliabilitet, validitet samt etiska aspekter. 

Val av metod  

I val av metod finns det olika vägar att ta. För att få ett grepp om verkligheten menar Jacobsen 

(2002) att det finns två bäst lämpade strategier, deduktiv och induktiv. Med en induktiv ansats går 

man från empiri till teori. Forskaren går alltså in utan förväntningar och samlar in information för 

att därefter systematisera datan. I denna studie används en deduktiv ansats, där man tillskillnad från 

induktiv går från teori till empiri. Med detta menat skaffar man sig vissa förväntningar och går 

därefter ut och samlar information för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten 

(Jacobsen, 2002). En deduktiv ansats har valts för att jag gått in i intervjuerna med en tanke kring 

uppsatsens tema samt varit påläst kring tidigare forskning. På så sätt har jag haft en förförståelse 

inom studiens ämnesområde. De risker som finns med att gå in med en förförståelse är att man 

omedvetet söker information som stödjer de förväntningar man har. Detta begränsar forskarens 

öppenhet och istället varierar sitt eget tänkande (Jacobsen, 2002). Denna studie använder en 

kvalitativ studie. Enligt Kvale (2014) består den kvalitativa forskningsintervjun av att man försöker 

förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter 

samt avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 2014, 

s.17). I enlighet med detta har intervjuer skett och tolkningar har sedan gjorts utifrån den insamlade 

empirin. Denna studie bygger på de anställdas uppfattningar kring det undersökta området, vilket 

både motiverar en deduktiv ansats samt kvalitativa intervjuer. 

Datainsamlingsmetod  

Vid datainsamling finns det enligt Jacobsen (2002) två former av data, primär data och sekundär 

data. Inför denna studie har primär datainsamling skett i i form av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. sekundär datainsamling har skett i form av litteratur samt artiklar skrivna inom 

ämnesområdet ”ledarskap på distans”. 

Primär Data 

Den primära datan är den information som forskaren får direkt från källan, i den här studien genom 

intervjuer. Genom en halvstrukturerad livsvärldsintervju skapas varken ett öppet vardagssamtal 

eller ett slutet frågeformulär. På så sätt kan teman förstås utifrån den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens egna perspektiv (Kvale, 2014, s.45). Intervjuerna till uppsatsen har 

genomförts i enlighet med detta, även kallad semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s.206). 

Bourdieu anger sju stadier vid en undersökning med intervju där man ständigt anpassar sig efter nya 

omständigheter. De sju stadierna är tematisering, planering, intervju utskrift, analys, verifiering och 

rapportering (Kvale, 2014, s. 145f). Studiens undersökning har skett i enlighet med dessa sju steg 

för att på bästa möjliga sätt besvara studiens frågeställningar.  

Utformande av intervjuguide  

En intervjuguide upprättades med ett antal frågor, vilka i enlighet med en semistrukturerad analys 

(Bryman, 2011, s.206) var öppna i sin karaktär. Bryman (2011, s.206) beskriver fokuserad intervju 



11 

 

som en inriktning på semistrukturerad intervju. Här är målet inte att få svar på enstaka frågor utan 

att informanten ska ges möjlighet att berätta öppet om ämnet. Intervjuguiden är här ett stöd för att 

rikta in informanten på rätt tema (Kvale, 2014, s.235). Frågorna var både övergripande för att få en 

helhetsbild utifrån informanternas perspektiv. De var även riktade till den typ av innehåll som jag 

funnit i böcker kring ledarskap, distans och organisationsstyrning, för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. De teman som intervjuguiden innehållit är upplevelse, struktur, socialt samt 

hjälpmedel.  

Sekundär Data  

Den sekundära datan har samlats in genom litteratur samt artiklar skrivna inom ämnesområdet ”ledarskap på 

distans”, det vill säga information som redan är etablerad. Information har inhämtats från Ub.uu.se (Uppsala 

Universitets Bibliotek), ERIC (Education Resource Information Center), referenslistor samt ur bibliotekets 

böcker. All sökning har grundat sig på temat; ledarskap på distans. Vidare sökord presenteras under 

uppsatsens avsnitt; sökprocess. 

Genomförande  

Detta avsnitt redovisar Bourdieus sju stadier vid intervju. Dessa efterföljs för att utesluta logiska 

och emotionella problem som kan uppstå under en intervjuprocess. 

Stadie 1: Tematisering  

Utifrån idén kring temat; ledarskap på distans och utifrån studiens syfte, tematiserades 

undersökningen genom att ställa ett antal nyckelfrågor. Utifrån dessa införskaffades kunskaper 

kring intervju- och analystekniker. 

Stadie 2: Planering  

Vid planering av intervjustudie kan man enligt Kvale (2014) forma studien extensivt eller intensivt 

och deskriptivt eller kasualt. Denna studie intensiv då den är djupgående samt deskriptiv då den är 

beskrivande. Utifrån detta övervägdes urval, omfattning, metod och intervjuguide. 

Stadie 3: Intervju  

Den upprättade intevjuguiden användes inför alla enskilda intervjuer. Intervjuer skedde med tre 

personer anställda på det utvalda företaget, vid tre enskilda tillfällen. Varje intervju varade under 

cirka 40 minuter. Innan varje intervju presenterades de etiska åtaganden som vidtagits. Hur 

intervjuerna skulle gå till och uppsatsens syfte och upplägg framkom även. Alla intervjuer 

bandades.  

Stadie 4: Utskrift  

    r       r       r  u r    r    r   r    .      r    r   r        r att or   r      r      r     

              r        r             r      verblick av vad som sagts under intervjun (Bryman & 

Bell, 2005, s. 374). Genom denna överblick kunde de utdrag som kändes viktigast och mest 

relevanta för studien väljas ut och presenteras. 

Stadie 5: Analys  

Det empiriska materialet har tolkats och analyserats utifrån det övergripande ämnet, tidigare 

innesittande kunskap, kunskap presenterad under tidigare forskning, men framförallt med hjälp av 

teorierna. Under denna del kunde även teman från intervjuerna etableras. Genom att tillämpa teori 
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och tidigare forskning kan man enligt Jacobsen (2002) belysa kategorierna från olika synvinklar. De 

teman som etablerades var; personligt värde, arbetsplatsliga relationer samt personlig utveckling. 

Stadie 6: Verifiering  

Vid verifieringen fastställdes intervjuresultatets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Reliabilitet bevisar resultatets konsistens och validiteten visar om studien undersöker det den är 

menad att undersöka. Detta redogörs tydligare i senare kapitel. 

Stadie 7: Rapportering  

Vid rapporteringen visas det slutgiltiga resultatet upp kopplat till de använda metoderna. 

Urval av informanter  

Studien genomfördes på ett högteknologiskt IT-företag för nya innovationer. Företag och 

informaner valdes utifrån idén om temat; ledarskap på distans. De informanter som har valts ut har 

möjlighet att arbeta eller leda på distans, och har på så sätt koppling till uppsatsens ämne. 

Intervjuerna med dessa informanter gjordes för att ta del av deras vardagliga upplevelser och 

erfarenheter av hur arbetet går till. Vid urvalet valdes en bekants vän ut då jag fått höra att personen 

jobbade på IT-företaget. Denna person kunde ge mig vidare kontakter inom företaget. Bryman 

(2011, s.196) skulle beskriva detta som ett snöbollsurval.  De nackdelar som kan följa utav detta är 

att samplet osannolikt kommer vara representativt för hela populationen (Bryman, 2011, s.196).  

Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är i en kvalitativ studie ofta svår att mäta. Förhoppningsvis skulle informanterna svara 

på samma sätt om någon annan ställde dem samma frågor. Validiteten kan dock påverkas av att till 

exempel tekniken inte fungerar som den ska, forskarens förmåga att göra intervjuer och forskarens 

förförtåelse (Bryman, 2011, s.351-361). Innan genomförandet av intervjuerna fanns en idé kring 

temat, ledarskap på distans, intervjuernas frågor är därför riktade mot detta tema. Informantens 

medvetenhet kring detta kan tänkas sänka studiens validitet, då deras svar kan bli något riktade. 

Men denna risk övervägdes att ta för att dels uppfylla de etiska riktlinjerna, dels för att tidsbegränsa 

intervjutillfället och underlätta en gemensam förståelse med informanten.   

Etiska överväganden 

Kvale (2014) tar upp sju tumregler om etiska riktlinjer, dessa har denna studie följt, tillsammans 

med Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer.  

 

Informationskravet 

I början av varje enskild intervju gavs information till informanten om det allmänna syftet. Risker, 

fördelar, och att det är frivilligt att när som helst dra sig ur var även information som informanten 

fick ta del av. I enlighet med Kvale (2014, s.107) görs detta för att respektera människors förmåga 

att fatta beslut och för att deltagarna inte ska skadas. Innan intervjuerna fick informanterna i 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002) kontaktuppgifter och information om vilka som gör 

undersökningen. 
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Samtyckeskravet 

Om informanten vill avsluta undersökningen ska      u      r        u        u          r 

       r       r            r     r    (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna inhämtades 

därför samtycke från informanten till att delta. I detta samtycke gjordes en avstämning att 

informanten var medveten om att denne när som helst kunde avsluta, utan negativa följder eller 

konsekvenser.  

 

Konfidalitetskravet 

Presenterad data ska tydligt klargöras för deltagarna att den presenteras (Kvale, 2014, s.109; 

Vetenskapsrådet, 2002). Information om vad som är tänkt att göras med den data som framkommer 

vid intervjutillfällena meddelades innan intervjuerna till informanterna. Även att varje informants  

personliga uppgifter är avidentifierade framgick här. 

 

Nyttjandekravet 

Enligt vetenskapsrådet ska det framgå vart, och i vilka händer informationen från intervjuerna 

kommer att hamna. Även att möjliga konsekvenser av intervjuerna övervägs (Vetenskapsrådet, 

2002). Konsekvenserna i det här fallet bedömdes ganska små, då informanterna kände sig trygga 

med att få andra namn vid presentation i studien. 
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Teorier  
Under detta avsnitt redogörs teorier kring studiens huvudområde. Kapitlet inleds med definition av 

situationsanpassat ledarskap för att visa på chefens roll i organisationen. Maslows behovstrappa 

presenteras som stöd för medarbetarnas behov. Därefter följer en teoridel som främjar vikten av 

fysisk kommunikation samt en teoridel som främjar distanslärande. Kapitlet kring distanslärande 

baseras på forskning kring studenter, men används i enlighet med den pedagogiska inriktningen 

uppsatsen bär. Teorin anses aktuell då paralleller kan dras mellan studenters samt de anställdas 

lärande. Syftet med teoriavsnittet är att det ska ligga till grund för att sedan analysera den empiriska 

undersökningen som följer i nästa kapitel. 

 

Situationsanpassat ledarskap 

Teorin om det situationsanpassade ledarskapet presenterades redan år 1969 av Hersey & Blanchard. 

Teorin är sedan omnämnd och diskuterad i flera böcker, avhandlingar och uppsatser. Pihl (2011, 

s.88) ger en förklaring till begreppet och skriver att det innebär att ledarskapet anpassas efter den 

situation personen som ska ledas är i, istället för anpassning efter person. Alla är i behov av olika 

sorters ledarskap beroende på vilken nivå man är på avseende kunskap och motivation. Modellen 

för situationsanpassat ledarskap bygger på fyra ledarskapsstilar enligt nedan. 

 

• Instuerande. Ledaren ger specifika instruktioner om vad som ska göras och hur. Medarbetarens 

prestationer följs noga. Ledarskapet kännetecknas av att definiera, fastställa, visa, lära ut, 

planera samt prioritera åt medarbetare. Även kontrollera, övervaka och ge feedback. 

• Coachande. Ledaren ger mycket stöd och instruerar. Medarbetarens förslag och ideér tas hänsyn 

till men ledaren fattar beslut.  

• Stödjande. Här ges mindre instruktion och mer stöd. Medarbetaren uppmuntras självständig 

problemlösning och beslutsfattande och ledaren lyssnar, samarbetar och visar uppskattning och 

ger mycket feedback.  

• Delegerande. Här ges lite instruktion och mycket stöd. Medarbetaren får befogenhet att agera 

självständigt och ges de resurser som behövs för att utföra arbetet. Ledaren är tillåtande och litar 

på medarbetaren samtidigt som hon finns tillgänglig. (Pihl, 2011). 

 

Hur situationsanpassatledarskap kan användas i mobila arbetsliv visar Gibson et al. (2002) några 

exempel på. Instruerande ledarstil bör användas när en medarbetare är nyanställd och känner sig 

nervös och osäker (Pihl, 2011, s.88). Medarbetaren får kanske sedan ökat självförtroende och vilja i 

och med att denne ökar sin erfarenhet, men saknar kunskap för att kunna jobba utan stöd. I detta fall 

bör ledaren använda en stödjande ledarskapsstil (Gibson et al., 2002, s. 83). Om medarbetaren 

senare får mer erfarenhet och självförtroende kan ledaren övergå till en delegerande ledarstil (Pihl, 

2011, s.91). 

    

Maslows behovstrappa  

Uppfyllandet av inneboende biologiska drifter för att uppnå tillfredställelse är bland annat Abraham 

Maslow en stor företrädare för. Han har framställt en modell i form av en pyramid innehållande de 

steg individen behöver ta på vägen till självförverkligande, för att visa på den mänskliga 

motivationens funktionssätt (Colin m fl, 2012, s.138). Behoven avläses nedifrån och upp och 

uppfylls steg för steg (Singh-Sengupta, 2011, s. 104). 
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De tre grundläggande behoven är enkla, fundamentala nödvändigheter. De handlar om att äta, sova, 

dricka, få värme och undvika hot. Det tredje behovet handlar även om ett socialt behov och 

indikerar på en vilja av att känna samhörighet. Det fjärde och femte behovet definierar livets syfte 

och leder till självförverkligande och självtranscendens. Det fjärde behovet handlar om personligt 

värde och personen strävar efter erkännande och uppskattning. Det femte behovet representerar 

självförverkligande (Colin m fl, 2012, s.139). En individ i en organisation når troligtvis inte det 

femte steget via befordringar, vilket tillhör det fjärde behovet om uppskattning. Mer troligt genom 

att behärska den miljö hon befinner sig i samt nå personliga mål (Luthans & Doh, 2012, s.425). 

         

Maslow menar att förutom dessa behov så har var och en av oss ett individuellt syfte. Om en person 

inte strävar mot detta individuella mål kommer personen vara evigt rastlös och otillfredsställd. 

Människan blir då inte heller motiverad till att engagera sig (Colin m fl, 2012, s.139). 

 

Figur 1. Figuren illustrerar Maslows behovstrappa. 
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Vikten av fysisk kommunikation 

Säljö (2013, s.66) menar att människor kan ha lätt att lära i vissa situationer, och svårare i vissa. 

Med detta menar han att man måste ta hänsyn till lärandets situerade karaktär för att förstå hur 

människor lär och utvecklas. Säljö (2013, s.38) nämner också Vygotskij och hans teori om den 

proximala utvecklingszonen, att man lär med hjälp av andra. Här tas även begreppet mediering upp, 

som kortfattat förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskap som människor 

använder för att förstå omvärlden. Det är i många sammanhang lättare att förstå resonemang och 

principer när mediering sker muntligt än när man till exempel läser en text om samma företeelser. 

Detta då kommunikationen som är ansikte mot ansikte gör att deltagarna kan anpassa sig till 

varandra och att den innehåller många typer av återkoppling (Säljö, 2013, s.38-39). För att knyta 

åter till den situerade karaktären menar Säljö (2013, s.66) att man måste analysera aktiviteterna en 

individ är med om, hur de agerar och skapar mening. Detta eftersom människors erfarenheter är 

intimt knutna till de redskap de har tillgång till. 

 

Vidare om vikten av kommunikation tar Their (1996) upp. Their lägger vikt vid att lärande behöver 

ett pedagogiskt funktionsmönster där kommunikation ligger i fokus. För att visa på detta har hon 

tagit fram en enkel modell.  

Sändaren förmedlar, via en kanal, sitt budskap till mottagaren. Denna ger i sin tur återkoppling till 

sändaren. Om detta dock inte sker kan förmedlingen av budskapet endast tolkas som ett försök till 

påverkan av mottagaren. Om sändaren däremot får feedback på sitt budskap kallas det 

kommunikation. 

 

Distanslärande 

Michael G. Moore (1973) har forskat kring distansutbildning och lärande på distans. Fokus ligger 

inte på det fysiska avståndet utan på pedagogiken och interaktionen. I teorin kring Transactional 

distance theory ligger fokus på samspelet mellan student, lärande och ämnet där det viktiga är 

dialogen, strukturen och learner autonomy. Den kognitiva utvecklingen sker genom handledning 

och återkoppling och är mycket viktig vid utbildning på distans. Dialogen innefattar handledning, 

feedback och instruktioner. Även samtal och sociala situationer utanför ämnet inkluderas. Moore 

(ibid) hänvisar till självständighet när han nämner begreppet Learner autonomy. Självständiga 

studenter är oberoende studenter, men trots det behöver de riktlinjer för att finna resurser, definiera 

mål samt bestämma kriterier. Utöver en tillåtande miljö krävs vissa personliga kvaliteter. Personen 

som utsätts för lärande bör ha självförtroende, motivation, ansvarstagande, initiativtagande och en 

öppen syn på sitt lärande. Moore (ibid) definerar den självständiga studenten med den som tar 

ansvar för sitt egna lärande. Lärande ses som en social aktivitet och därför behöver man förstå det 

positiva med att arbeta med andra och dela på sin kunskap. Innehavande av tolerans, empati samt 

förståelse för andras värderingar och kulturer är därför även viktigt.  
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Empiri     

Kapitlet redogör för resultaten från den empiriska undersökningen. Kapitlet är en sammanfattning 

av de intervjuer med informanter som genomförts i samband med studien. Inledningsvis presenteras 

en kort beskrivning av informanterna och därefter är redovisningen uppdelad i teman för att 

underlätta läsförståelsen hos läsaren. De olika teman är uppbyggda utifrån teoridelen och stödjer sig 

på intervjuguidens fyra teman kring upplevelse, struktur, socialt samt hjälpmedel. Följande text 

innehåller fiktiva namn för att skydda informanters identitet. Kapitlet redogör endast refereringar 

och fakta av vad som framkommit under intervjuerna. Egna tolkningar av resultatet framkommer i 

nästkommande kapitel. 

 

Informanters bakgrund 

Sara är i 30-årsåldern och är anställd av företaget sedan 8 månader tillbaka. Hon har en roll inom 

partnerskap med kunder gällande specifika it-tjänster företaget erbjuder. Arbetet sker till största del 

självständigt men ibland samarbetar hon med kollegor när hon kopplar vidare kunder. Hon försöker 

arbeta cirka 40 timmar per vecka, men det kan variera efter hur mycket jobb hon har för dagen. Sara 

uppskattar att hon befinner sig på kontoret cirka 50 procent av sin arbetstid. Hon ser mycket positivt 

till möjligheten att arbeta på distans och tycker att det underlättar hennes liv utanför arbetet. 

 

Martin är en man i 40-årsåldern och har arbetat på företaget sedan 5 år tillbaka. Han besitter en 

tjänst som databas- och webbutvecklare. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med andra 

i olika projekt. Martin försöker att arbeta 40-timmarsveckor men tycker sig ofta arbeta lite övertid, 

oftast när många av hans kollegor också befinner sig på kontoret. Han uppskattar att han spenderar 

cirka 80 procent av sin arbetstid på kontoret.  

 

Mona är i 40-årsåldern och arbetar som marknadschef. Hon har arbetat på företaget sedan 7 år 

tillbaka. Största delen av tiden befinner hon sig på kontoret. En viss del av arbetet är dock förlagt 

utanför kontorslokalerna, till exempel föreläsningar och kundmöten. Mona förespråkar starkt 

arbetet på distans och med ett öppet sinne ser hon inga hinder för sin roll som ledare. 

 

Upplevelse 

Både Sara och Martin talar i positiv ton när de kommer till de möjligheter som finns. ”J   tycker 

det är jättehärligt. Det är skönt med    x          ”, säger Sara. Hon tycker det är skönt med 

pauserna och avbrotten som blir enkla att ta när hon arbetar på distans. Arbetet anser hon inte gå ut 

över sin fritid utan hon kan stänga av arbetet när det är dags. Samtidigt har hon förståelse för de 

som lätt blir stressade av arbetssättet och hela tiden kollar sin mejl. 

 

Martin tycker att distansarbete ligger rätt i tiden och har valt företaget för att han anser det vara en 

attraktiv arbetsplats. På tidigare sommarjobb har han haft stämplingsklocka och då har han suttit 

och räknat minuterna innan han fått gå hem. Han ser många nackdelar med den typen av arbetssätt, 

bland annat att alla arbetar olika snabbt, och att då de snabba straffas. Nu kan han ta paus när han 

vill och välja att jobba på kvällen om han har annat på dagen. Han ser det mer individanpassat än att 

jobba 8 timmar. Han påtrycker att det är hans syn, och att olika arbetssätt passar olika människor. 

Men han anser sig nog själv ha svårt att gå tillbaka till ett företag där man har sin 8 timmars dag 

bundet under kontorstid. 
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Sara uttrycker i sina intervjuer att mycket handlar om vad man gör det till. All frihet bidrar till att 

många saker kan vara svårt att sätta fingret på, men med hjälp av vissa verktyg skapar hon själv en 

tydlighet. Med hjälp av de mål hon har, och med hjälp av hennes traineekompisar skapar hon en 

större helhet och därmed utger hon sig mer motiverad att uppnå målen. 

 

Det mesta är positivt, men det handlar mycket om vad man gör det till. Kan bli en press i sig, vad ska 

jag göra idag. Men härligt med friheten. Det känns viktigt med mål för att det inte är nån specifik 

arbetsuppgift. Det blir större krav på vad jag gör, hur passar det i större bilden osv. Annars skulle det 

vara svårt att hitta bästa sätten att göra det på. -Sara 

 

Jag hittade några traineekompisar när jag var ny. Dom umgås jag mycket med, men dom jobbar på 

andra ställen och positioner men kan ändå umgås och har kontakt och arbeta tillsammans och så. Det 

är bra, man får en större helhetsbild av hur organisationen fungerar. Det kanske man inte hade fått om 

man bara hade nöjt sig med sina skruvbordsgrannar på sin avdelning, sitt gäng liksom. - Sara 

 

Mona upplever att arbetssättet fungerar bra. Hjälpmedlen är till stor hjälp, hon får bra respons från 

de anställda och hon tycker att hon har en bra kontakt och uppföljning av de anställda genom deras 

individuella mål. Fokuset kring platsen är till för att skapa flexibilitet och ge de anställda tillit att 

jobba var de vill. Därför anser Mona att det är viktigt med delar som tillit för organisationen och 

stöd från organisationen för att allt ska fungera. Och att alla är väl medvetna om arbetssättet, att de 

sitter på samma tåg, trots sin utspriddhet. 

 

Vi har fokuserat på platsen för att skapa flexibilitet. Många tror att man kan jobba vart som helst. Det 

är viktigt med tillit för organisationen och att det finns stöd. Jag tror även på transparens och 

delaktighet, ta med folk på resan. Att man tar fram en produkt tillsammans. Allt detta för att vara en 

attraktiv arbetsplats. -Mona 

 

Struktur 

IT-företaget erbjuder de anställda stor variation på sin arbetsplats, de har stor frihet att välja vart 

ifrån de ska jobba. Om de inte befinner sig på kontoret uppger de anställda att arbetsplatsen kan 

vara allt från ett tåg till ett café någonstans. Hur, var och när de ska jobba är faktorer som de själva 

bestämmer. Det viktiga är bara att de gör det dom ska. För att mäta det har de individuella mål 

uppsatta. Vilka villkor som gäller verkar de anställda vara väl medvetna om, och det framkommer 

att de har haft många genomgångar hur arbetssättet går till, första gången redan vid 

anställningsdelen. 

 

I början fick vi en genomgång av arbetssättet. Dom nämnde det redan på första delen av 

anställningsdelen. Det är en stor grej för dom, och är ganska långt fram. Vi hade 

introduktionsföreläsning första dagarna för att lära sig att vi inte har fasta arbetsplatser och fick 

rundvandring så man klarade sig. -Martin 
 

När det kommer till kontakten med chefen menar både Martin och Sara att den inte kan kallas 

konternuerlig. Mycket kontakt sker via mejl, ofta allmänna sådana. När de väl ses är det fr att prata 

om målen. Ingenting benämns i negativ ton. Sara har träffat sin chef mer spontant, till exempel 

genom att fika än vad Martin har. Hon anser det vara ett skönt och fritt sätt att träffas och mer 

avslappnat. Martin anser sin kontakt med chefen mer begränsad till de gånger de har avsättningar 
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kring något, till exempel målen. Därutöver ligger kontakten mer på basis av tekniska 

kommunikationsmedel. 

 

Än så länge har vi inte riktigt haft kontinuerlig återkoppling. Man har varje halvår, tror jag, ett 

connect möte. Har man väl på alla jobb. Man pratar om mål, vad man ska göra, vad man ska uppnå 

och sådär. Men sen så är det väl mer små sporadiska, en fika, och pratar hur det går. Så det är ganska 

fritt. Man styrs ganska mycket av att man har sådana här mättal som man ska uppnå. det är också 

dom som ska vara ens motivation och riktlinjer vad man ska uppnå och så, jobba emot. Det gör att 

det är enklare att fokusera sin tid.- Sara 

 

När de anställda inte befinner sig på kontoret medger de att de kan bli isolerade. De känner att de 

har stöd i ryggen från sitt företag, att de kan vända sig med frågor om det är något och att företaget 

litar på dem. De ser även sina kollegor som ett stort stöd och som väldigt hjälpsamma när de 

behöver hjälp eller kört fast. Osäkerheten att de gör rätt och just det de ska ökar dock när de arbetar 

på distans. 

 

Gör jag det jag ska? Missar jag nåt? Det är så pass fria tyglar och ingen som kontrollerar en hela tiden 

så känns det som att dom litar på att man är en kompetent person som har lite koll på vad man ska få 

gjort. Att man också tar hjälp om man inte vet eller har resurserna och gör det man ska. Jag känner 

absolut att mitt företag litar på mig så. -Martin 

 

Ibland känns det som att det är svårt, det kanske vore lättare om man satt bredvid varandra på 

kontoret. Men microsoft är ganska mycket frihet under ansvar. man får en uppgift, sen får man själv 

känna vad är bäst? Hur vill jag göra det här? Så får man kanske fria tyglar att göra det. Så litar dom 

på att man tar kontakt om man har frågor och behöver hjälp. Man behöver hjälp för att kunna klara av 

en uppgift ibland eller utvecklas. -Sara 

 

Mona ser IT-företaget som en framtida arbetsplats. Hon ser vikten i att hänga med i utvecklingen 

för att skapa en nya arbetsplats. Hon ser till företagets syn att tekniken skapar nya förutsättningar.  

Mona trycker på att allt idag går mer in i varandra. Att det idag finns många möjligheter att vara 

uppkopplad. Idag finns tillgång till information var man än befinner sig. Mona menar att livspusslet 

idag är en utmaning och att många idag ägnar onödig tid till att sitta i bilköer. Hon menar även på 

att det kommer en ny generation som ställer andra krav, en generation företaget måste möta för att 

fortsätta att vara attraktiva. ” r     är något man går, inte en plats man går till. Inte vara där 9-17”, 

säger hon. Hennes lösning till detta är att erbjuda de anställda att arbeta på distans. 

 

Socialt 

Vid samtal kring medarbetarnas upplevelse kring arbete på distans samt kring det sociala var 

kontoret och kollegorna något som framställdes ur mycket positiv ton. De anställda ansåg att 

kontoret var den plats där det sociala fanns. De tog sig till kontoret för att träffa sina kollegor, 

utbyta tankar och ideér samt för att få stöd och uppskattning. Trots att de anställda har möjlighet att 

kontakta sina kollegor via mejl och andra tekniska verktyg ansåg de att det var skönare att prata 

med varandra genom fysisk kontakt på kontoret. Att få stöd och uppskattning av kollegorna ansågs 

även vara motiverande.  

 

På kontoret träffar man arbetskamraterna, man stöttar och uppmuntrar varandra, man blir mer 

motiverad då, kanske kommer med nya idéer. - Martin 
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Jag känner absolut att det finns stöd. Man får hjälp så fort man frågar. Kollegorna och cheferna gillar 

att hjälpa till. Ibland har man en spärr, att man frågar för mycket. Men det är bara komma över de 

eller hitta en ny person att fråga. -Martin 

 

Man har ju kollegorna på kontoret och kan ställa frågor. Man kan ju skicka meddelande men ibland 

är det skönare att prata. - Martin 

 

De nyanställda bär dock ett eget ansvar att ta kontakt med kollegor. I och med de öppna ytorna och 

de få skrivborden blir en kontorsgranne inte helt naturligt. Sara ansåg att detta var jobbigt i början 

och kände ett stort eget ansvar. Den naturliga biten att prata med sin kontorsgranne försvinner i och 

med arbetssättet och det var ingen utom hon själv som såg till att skaffa sig arbetskamrater. Genom 

ett traineeprogram hon gick fick hon kontakt med lite vänner som hon sedan anser sig ha haft stor 

hjälp av när det kommer till arbetet. Många arbetar på andra delar av företaget och på så sätt har 

hon fått en större helhetsbild av företaget.  

 

Det enda nackdelen är att när man kommer in som ny så har man det här att man ska sitta här och får 

nya skrivbordsgrannar. Nu har man mer eget ansvar för att finna arbetskamrater Nu kan man hitta 

egna och välja, men det är stor press i början när allt är så himla nytt. - Sara 

 

Jag hittade några traineekompisar när jag var ny. Dom umgås jag mycket med, men dom jobbar på 

andra ställen och positioner men kan ändå umgås och har kontakt och arbeta tillsammans och så. Det 

är bra, man får en större helhetsbild av hur organisationen fungerar. Det kanske man inte hade fått om 

man bara hade nöjt sig med sina skruvbordsgrannar på sin avdelning, sitt gäng liksom. - Sara 

 

När det kommer till den sociala biten och kontakten med de anställda säger Mona att mycket 

kontakt sker genom den tillgängliga tekniken och att detta fungerar bra. Trots det säger hon att hon 

ser till att träffa sina anställda, speciellt när det har uppståt ett allvarligare problem. Detta motiverar 

hon med att den mänskliga kontakten vid sådana tillfällen anses nödvändigt. Motiveringen till att 

den mesta kontakten kan ske via tekniken är enligt Mona tilliten. Mona trycker mycket på att 

företaget och hon själv har en tillit till de anställda. En tillit som skapas utifrån de mål som chef och 

anställd gemensamt sätter upp. Målen leder även till en social bit med de anställda då målen enligt 

Mona följs upp en gång per månad. 

 

Jag har avstämningar med medarbetare via telefon, mejl och Lync, men självklart ser jag även till att 

fysisk träffa mina medarbetare ibland också. Skulle det till exempel uppstå en konflikt är det viktigt 

att ta det fysiskt för att inte gå miste om saker såsom känslor och den mänskliga kontakten. - Mona 

 

Vi jobbar mycket med tillit. Till båda organisationen och individen. Det är så vi har koll på att folk 

jobbar. Men vi har även tydliga stödsystem. Vi har mål. Varje individ har egna mål. Dessa följs upp 

minst 1 gång per månad med chefen. Det är viktigt att ha en bra dialog. -Mona 

 

 

Hjälpmedel 

Vid frågor kring strukturen och hjälpmedel talade både anställda samt chefen mycket kring 

kontakten mellan chef och anställd. Martin säger sig använda Lync som huvudverktyg när han 

arbetar på distans. Även mejlen är väldigt tongivande i hans arbete. Sara menar att hon inte riktigt 

haft en kontinuerlig kontakt med sin chef. Och den kontakt hon uppger sig ha haft utöver fysisk 

kontakt har varit mycket via Lync, telefon och mejl, både med arbetskamrater och chef. Sara uppger 
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även att hon inte är i kontakt med sin chef så ofta då hon istället vänder sig till kollegor när hon 

behöver hjälp. Kontakt med chefen anser hon är nödvändigt när man ska prata om målen. 

 

Än så länge har vi inte riktigt haft kontinuerlig återkoppling. Man har varje halvår, tror jag, ett 

connect möte. Har man väl på alla jobb. Man pratar om mål, vad man ska göra, vad man ska uppnå 

och sådär. Men sen så är det väl mer små sporadiska, en fika, och pratar hur det går. Så det är ganska 

fritt. Man styrs ganska mycket av att man har sådana här mättal som man ska uppnå. det är också 

dom som ska vara ens motivation och riktlinjer vad man ska uppnå och så, jobba emot. Det gör att 

det är enklare att fokusera sin tid. - Sara 
 

Mona är en av dom som suttit vid ledning när företaget gått mot ett mer flexiblare arbetssätt. Många 

skrivbord har tagits bort i syfte till att skapa möjlighet till mycket diskussion. De som störs av 

kontorsmiljön och andra på arbetsplatsen kan jobba ostört hemifrån. För att allt ska fungera krävs 

det att tekniken är på plats, att man har tillgång till all information. Fundamentala verktyg är Lync 

som är ett realtidsverktyg som delas med alla kollegor. Där ser andra vad man gör, om man är 

upptagen och vart man är. Även kalender som är öppen för alla där alla kan boka in möten. Mona 

anser att de ställer krav på de verktygen för att man ska kunna jobba smartare i möten, samarbeten 

och med kommunikationen. Mona tycker det är viktigt att ge människan rätt förutsättningar, inte 

bara individuellt utan även för samarbeten. Därav vill hon skapa en mötesplats, för att skapa vidare 

innovation. På så sätt anser Mona att de vänder sig till de de flesta av de anställda på företaget. 

 

Jag har varit med och ändrat om här. Bland annat har många skrivbord, sådana som inte användes, 

tagits bort. Vi jobbar mer med öppna landskap där det finns möjlighet till mycket diskussion. Många 

blir dock distraherade av detta ibland och väljer därför att jobba vid skrivbord eller i ett 

konferensrum. Några väljer även att jobba ostört hemifrån. Det finns också dom som anser att de blir 

störda att ha till exempelvis chefen i närheten när de jobbar, att de blir distraherade. -Mona 
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Resultat och analys 
Detta avsnitt presenterar de upptäckter jag kommit fram till under arbetets gång samt en egen analys 

under tre huvudrubriker. Rubrikerna utgörs av teman jag funnits vara övergripande i samtliga 

intervjuer och belyses utifrån tillämpning av tidigare forskning men framförallt av teorierna. 

Rubrikerna som följer är; personligt värde, arbetsplatsliga relationer, och personlig utveckling. 

Inom var och ett av dessa rymmer sig ett antal begrepp under det övergripande temat; ledarskap på 

distans. Genom att analysera resultatet från den insamlade datan på detta sätt kan uppsatsens 

frågeställningar besvaras. 

 

Personligt värde  

För att fortsätta vara motiverad och trivas menar Maslow att människan behöver erkännande och 

uppskattning. Dessa två faktorer ligger under det sista och femte steget i Maslows behovshierarki, 

som är självförverkligande (Colin mfl., s.139). Som Luthans & Doh (2012) skriver nås det femte 

steget troligtvis inte genom befordringar, utan genom att nå personliga mål.  

 

En målstyrd organisation kan därmed tänkas främja det femte steget i behovstrappan, men enligt 

rapporten finns här även ofta brister i vägledningen. Som Mona, Martin och Sara nämner jobbar 

varje enskild individ mot både individuella samt organisationens mål. Var, när eller hur du jobbar 

spelar mindre roll. Genom minskad insyn i de anställdas arbete, och genom mer begränsad 

kommunikation kan den anställde lätt känna sig isolerad (Gibson, 2002). Detta anser jag att Martin 

och Sara visar på när de väljer att ta sig till kontoret för att hämta bekräftelse. Det kan ses som ett 

beroende av den fysiska kommunikationen och ett intiativ de anställda själva tar när de känner sig 

isolerade. Som Gibson skriver bör ledaren ha någons sorts interaktion med den anställde för att 

denna inte ska känna sig isolerad. Som Säljö (2013) menar spelar val av kommunikationsmedel roll 

för situationen och för det behov som behöver fyllas. De kommunikationsmedel chefen här väljer 

verkar utifrån de anställdas beteende därmed inte fungera. 

För att nå det femte steget i behovstrappan behöver även det fjärde steget vara uppfyllt, erkännande 

och uppskattning. I en organisation där många möten sker på distans, via mejl eller telefon, är dessa 

faktorer inte lika enkla att uppnå. Enligt det empiriska materialet har de anställda fria tyglar, och 

blir de osäkra är de själva som söker kontakt. De möten som chefen bokar in är mest för att 

bestämma målen. Att de anställda gör vad dom ska kontrollerar chefen utifrån målen. Enda gången 

uppskattning kommer på tal under intervjuerna är när Martin talar om sina kollegor. Det är där han 

känner att han får sin uppskattning. Kollegorna träffar han på kontoret, inte när han jobbar på 

distans. Som Säljö (2013, s.38-39) skriver ges mest information via fysisk och personlig 

kommunikation, sådan typ av kommunikation innehåller mer återkoppling. Att träffas fysiskt då 

och då för att fylla behovet av erkännande och uppskattning är därför viktigt, istället för att få ett 

mejl eller telefonsamtal där information, känslor eller feedback kan gå miste. För ett gott ledarskap, 

och i enlighet med ett relationsorienterat ledarskap, ska chefen ta på sig detta ansvar. Mona borde 

alltså inte endast se till målen när hon ser över stödsystemen och har avstämningsmöten med de 

anställda. Mötena bör, för att främja den anställdes känsla av ett personligt värde, inte endast vara 

inriktat på de personliga målen, utan även på faktiska resultat. Mona menar att organisationen är 

transparent och att alla jobbar mot gemensamma mål, i de enskilda samtalen kan hon här visa hur 

den enskilda individen bidrar till helheten. Som Sara berättar skapar hon den känslan själv. 
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Arbetsplatsliga relationer  

Samtliga informanter ser det positivt att ha ett kontor där de förlägger stor del av sin arbetstid, trots 

möjligheten att arbeta på distans. Vid arbete på distans använder sig de anställda av mejl, 

mobiltelefon, men framförallt Lync, vilket är en chatt- och samtalsfunktion, liknande Skype. På så 

sätt kan de sköta kontakter med kollegor, kunder och sina chefer. Samtliga informanter anser dock 

att en av de största anledningarna till att de väljer att ta sig till kontoret är den fysiska kontakten 

med kollegorna. Kontoret blir på ett annat sett ett socialt rum, där det även finns utrymme för 

småprat. Som Maslow menar har människan ett socialt behov (Colin mfl., s.138). Genom att 

befinna sig på arbetsplatsen och träffa sina arbetskamrater kan kvoten av det sociala behovet fyllas, 

vilket enligt Maslows behovstrappa gör att risken för rastlöshet och till att vara otillfredsställd 

minskar (Colin mfl., s.139). När det kommer till kontakt mellan chef och anställd berättar 

marknadschefen på företaget att det är en vanlig uppfattning att cheferna stör de anställda i arbetet. 

Detta pågrund av att de hela tiden vill ha information och lägesrapporter. Hon är inte orolig att de 

anställda struntar i att jobba då de inte är bevakade på kontoret.  

 

Men vi har även tydliga stödsystem. Vi har mål. Varje individ har egna mål. Dessa följs upp minst 1 

gång per månad med chefen. Det är viktigt att ha en bra dialog. - Mona 

 

Att ha en bra dialog och återkoppla med den anställde kan enligt ett situationsanpassat ledarskap 

vara ytterst nödvändigt. Som Gibson (2002) menar kan medarbetaren i ett mobilt arbetsliv lätt 

känna sig isolerad och bortkopplad. Genom att följa upp den anställde en gång i månaden 

motverkar man isoleringen och enligt det empiriska materialet verkar Mona ha ett 

relationsorienterat beteende med någon sorts interaktion med de anställda. Dock är detta ett citat 

plockat ur chefens perspektiv. Både Sara och Martin talar gott om de individuella målen. Men de 

nämner även att de tar sig till kontoret för kommunikationen ansikte till ansikte med sina kollegor. 

De nämner att de är vid de tillfällena det är lättast att fråga om saker. När Ekvall (1993) talar om 

relationsorienterat ledarskap nämner han goda relationer och ett bra arbetsklimat. Dessa två faktorer 

tycker även Mona är viktiga och går ihop med att anpassa arbetsplatsen efter de anställda. Dock ses 

inte detta stämma överens med de anställdas perspektiv, då de goda relationerna inte ligger på basis 

utav chefen, utan på det aktiva val de gör när de tar sig till kontoret.  

 

Som tidigare nämnt och som vi kan se i det empiriska materialet från Monas intervju, sker dock inte 

alltid interaktioner via möten ansikte mot ansikte. Hon är dock tydlig med att vissa möten tas 

genom att fysiskt träffa varandra om situationen kräver det. Hon nämner att man annars kan gå 

miste om känslor och den fysiska kontakten. I enlighet med Säljö (2013) kan man inte annat än 

stödja det Mona anser i den här situationen. Säljö (2013, s.38-39) menar att man måste ta hänsyn till 

den situerade karaktären och kommunikation ansikte mot ansikte innehåller många typer av 

återkoppling. I intervjuerna med mina informanter saknas en viss social del när de arbetar på 

distans. De uttrycker även enkelheten i att ta kontakt och ställa frågor när det är kollegor runt 

omkring dem. Just därför är det Säljö (ibid) beskriver viktigt att förstå på just denna arbetsplats. Det 

är viktigt att förstå när valet står mellan att boka ett fysiskt möte eller ringa ett telefon samtal. Det är 

viktigt att förstå när man utvecklar organisationen vidare och skapar nya kommunikationsmedel. 

 

Moore (1973) trycker på vikten av uppsatta riktlinjer för att hålla motivationen uppe. Genom att ha 

uppsatta mål tycker Sara att hon tydligare kan se hur det hon gör passar in i den större bilden. Att 
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det annars skulle vara svårt att hitta bästa sättet att göra saker på, men att det med målen blir mycket 

lättare. Även Mona trycker på vikten av delaktigheten, att ta fram en produkt tillsammans. I den 

tidigare forskningen kring ledarskap och målorienterat ledarskap kan vi se att effektiviteten ökar vid 

denna typ av ledarskap. Att Mona väljer att lägga fram de positiva aspekterna ur ett målorienterat 

arbetssätt är därför kanske inte så konstigt. Att de anställda når målen, främjar organisationen. Det 

chefen dock inte är insatt i är hur de når dit. På den biten försvinner samhörigheten mellan den 

anställde och chefen. Och som det empiriska materialet visar tar de anställda här stöd av varandra 

istället för att både få fysisk kontakt och för att fråga om hjälp.  

 

Personlig utveckling 

I det empiriska resultatet kan man se att samtliga medarbetare använder sig av möjligheten att 

arbeta på distans. De arbetar ofta hemifrån eller på annan valfri plats. Samtliga informanter 

uttrycker sig positivt kring detta då de anser sig kunna jobba när de är som mest produktiva samt att 

de kan kombinera arbetet med andra aktiviteter, vilket skapar större flexibilitet då de till stor del kan 

styra över sin egen tid.  

De informanter som deltagit i denna studie anser i frågan kring arbetstid att de arbetar i snitt lika 

mycket som de gjort på tidigare arbetsplatser där det varit stämpelklocka mellan 9-17. Skillnaden är 

dock att de nu väljer hur de ska förlägga arbetstiden. En av informanterna lever ett aktivt liv till 

vardags och ser det perfekt att kunna träna på förmiddagarna och sitta några timmar på kvällen och 

arbeta. Hon ser även det positiva i att kunna ta pauser i större utsträckning när det passar. I frågan 

gällande den ständiga uppkopplingen via telefon och mejl anser informanterna att det ligger ett stort 

personligt ansvar i att begränsa detta. Ingen av informanterna ansåg det som ett stressande moment 

eller ett problem då de ansåg sig ha arbetsbelastningen under kontroll. Att de vet hur mycket de får 

gjort och att de gör rätt saker har de sina mättal och mål till. På vilket sätt de ska nå målen är dock 

upp till de anställda själva. De arbetar under något de kallar frihet under ansvar. 

På ett kontor, där de anställda befinner sig under samma tak som sin chef, kan man tänka sig att 

chefen har ganska bra koll på vad de anställda jobbar med. De anställda har samtidigt chefen nära 

till hands om det uppstår problem eller frågor. Om en anställd som jobbar på distans har frågor kan 

denna enkelt skicka iväg ett mejl med sin fråga. Viss information kan dock vid denna typ av kontakt 

falla bort. Risken att chefen tolkar mejlet på ett annat sätt än vad den anställde menar är större än 

vid ett möte ansikte mot ansikte. Moore (1973) lägger stor vikt vid dialog, struktur, handledning, 

återkoppling, feedback och instruktioner när det kommer till relationer och lärande på distans. Att 

kommunikationen fungerar väl är därför viktigt för att alla dessa bitar ska fungera. Moore (ibid) 

förespråkar även vikten av att ha klara riktlinjer för att kunna arbeta självständigt. Som det 

empiriska materialet visar anser de anställda att de behöver hjälp för att kunna klara av vissa 

uppgifter och utvecklas. Detta är ett tydligt exempel på en situation där man kan tänka sig at ett 

delegerande ledarskap behövs. Då den anställde har getts fria tyglar, och trivs med det, ska chefen 

inte behöva kontrollera den anställde mer än i dagens läge. Den anställde känner även att det finns 

tillit från ledaren. Däremot trycker den anställde på att det behövs stöd. Ett delegerande ledarskap i 

ett situationsanpassat ledarskap passar därför här bra in, men ledaren måste visa att hon hela tiden 

finns tillgänglig. I dagens läge finns hon det, via sin öppna kalender, mejl, mobiltelefon och Lync. 

Men som nämnt är den fysiska kontakten även viktig för att den anställde ska kunna få fullt 

fungerande feedback och kommunikation. Att chefen finns tillgänglig för fysisk kommunikation 

kan därför anses betydelsefull för den anställdes personliga utveckling. 
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Diskussion 

Detta avsnitt diskuterar studiens genomförande och resultat, därmed besvaras även studiens tre 

frågeställningar. Avsnittet behandlar även studiens bidrag och begränsningar samt ge förslag till 

vidare forskning. 

 

Hur uppfattas ledarskapet? 

Utifrån den första frågeställningen; Hur uppfattas ledarskapet?så indikerar resultatet och analysen 

på att de anställda har en känsla av stort eget ansvar, och stor tillit. Detta kan kopplas samman med 

vad Moore menar ligger bakom ett fungerande distanslärande. Sammanfattningsvis karaktäriseras 

detta av de mål som de anställda har framför sig och vetskapen om att chefen alltid finns tillgänglig.  

Enligt Moore (1973) fungerar distanslärande på basis av samspelet mellan den som lär och den som 

lär ut. Målens vikt i uppfattningen om ett fungerande ledarskap ligger även de i enlighet med 

Moores teori. Han menar då att de som lär är självständiga och oberoende, men de behöver 

riktlinjer för att finna resurser och definiera mål. 

Uppfattningen av ledarskapet ur chefens perspektiv indikerar även det på välfungerande. 

Intervjuerna med Mona tyder på att hon anpassar sin ledarstil och sina kommunikationsmedel 

beroende på situationen. I enlighet med ett situationsanpassat ledarskap är det en delegerande 

ledarskapsstil som ligger mycket i fokus där de anställda ofta agerar mycket självständigt utifrån de 

resurser de har tillgängliga. Enligt Mona positiva syn till valfria arbetsplatser och de anställdas stora 

flexibilitet är detta en välfungerande ledarstil i relation till företagets sätt att arbeta. 

 

Hur förhåller sig mobilt arbete till motivation? 

Utifrån den andra frågeställningen; Hur förhåller sig mobilt arbete till motivation?så indikerar 

resultatet och analysen på att de anställda främst motiveras av de uppsatta målen och kontakten med 

kollegorna på kontoret. Kontakten med kollegorna kan enligt Maslow ses höra samman med 

samhörighetsbehovet och de sociala kontakterna. De anställda lägger även stor vikt vid 

uppskattningen och stödet de får av sina kollegor vilket enligt Maslwos behovstrappa är det fjärde 

steget och handlar om socialt accepterande och andras erkännande. Att de anställda känner sig 

motiverade av de mål de har uppsatta kan kopplas samman med det översta steget i behovstrappan 

där Maslow menar att varje individ behöver individuella mål för att känna sig motiverad och 

engagera sig (Colin m fl, 2012, s.139). Det mobila arbetet kan därför anses beroende av uppsatta 

mål när det kommer till motivation, vilket Mona tydligt förespråkar. Något som däremot det mobila 

arbetssättet i grunden inte lägger så stor vikt vid, och som inte Mona lägger så stor tyngd vid men 

utifrån de anställda är viktigt för motivationen är kontakten kollegorna emellan.  

 

Hur förhåller sig mobilt arbete till kommunikation? 

Utifrån den tredje frågeställningen; Hur förhåller sig mobilt arbete till kommunikation?så visar den 

empiriska datan flera olika kommunikationsmedel. Både de anställda och chefen hänvisar till fysisk 

kommunikation i form av möten och prat med kollegor på kontoret. Som nämnt i början av studien 

syftar det mobila till rörlig, flyttbar. De kommunikationsmedel som kopplas samman med 

begreppet och som samtliga informanter refererar till är mejlen, telefon och Lync. De anställda 

indikerar på en viss avsaknad av fysisk kommunikation när de arbetar på distans och söker sig 
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därför till kontoret. Tanken med det mobila arbetssättet spricker därför lite när det kommer till väl 

fungerande kommunikation. I enlighet med både Säljö (2013) och Their (1996) medför den fysiska 

kommunikationen många fördelar när det kommer till att förstå och avläsa varandra. Även Maslow 

lägger vikt vid kommunikationen då han i sin behovstrappa både har ett steg för samhörighetsbehov 

och sociala kontakter samt ett steg för socialt accepterande och andras erkännande (Colin m fl, 

2012). Denna studie tyder på att det mobila arbetslivet fungerar och är beroende av olika typer av 

kommunikationsmedel, och att det mobila arbetslivet inte skulle vara möjligt utan de olika tekniska 

kommunikationsmedlen. Studien tyder dock även på att den fysiska kommunikationen är nödvändig 

för de anställdas trivsel, motivation och utveckling.  

 

Konklusion 

Som nämnt i uppsatsens inledning kan man ur ett pedagogiskt perspektiv se på ledarskapet genom 

olika sociala processer. Denna uppsats bidrar till det pedagogiska fältet då den visar på hur chefens 

sätt att styra påverkar de anställdas personliga utveckling, men även deras personliga värde och 

arbetsplatsliga relationer. De anställda arbetar för att gemensamt skapa något, komma med nya 

innovationer och utvecklas. Uppsatsen belyser hur chefens ledarstil och det mobila arbetslivet 

bidrar till denna process. De sociala processer som uppsatsen lägger tyngd vid handlar främst kring 

kommunikation via digitala medier, och i enlighet med Moores (1973) teorier hur de anställda kan 

fungera självständigt på distans. Moore (ibid) använder dock sina teorier när han skriver om 

högskolestudenter och deras lärare som använder sig av distansstudier. Denna uppsats tar hjälp av 

de sociala processerna som tidigare nämnts, men tar ett steg vidare och bidrar med en undersökning 

fokuserad kring arbetsplatsen. 

 
För att koppla åter till uppsatsen syfte, att undersöka hur ledarskap arrangeras på ett företag som 

anammar den nya tekniken och arbete på distans, kunde intervjuerna leda in på olika spår. 

Frågeställningarna rörde sig kring själva ledarskapet, samt motivation och kommunikation i 

förhållande till det mobila arbetssättet. Intervjuerna följde frågor kring informanternas upplevelser, 

det sociala, olika hjälpmedel samt strukturen. Vid intervjuerna och i empirin utvecklades samtalen 

kring detta i djupare saker och känslor. Resultaten kunde presenteras i teman rörande personligt 

värde, arbetsplatsliga relationer samt personlig utveckling. 

 

 För att se närmare på hur ett personligt värde upprätthålls hos de anställda kan man se att det mest 

utmärkande hos de anställda är den uppskattning de får av kollegorna på kontoret vid fysisk kontakt 

med dessa. Kontoret kan därför ses som en förutsättning för att denna känsla hos de anställda ska 

uppnås. Dock kan det även utläsas att relationsorienterat ledarskap bidrar till en känsla av 

uppskattning, kärleksbehov och det personliga värdet. På just detta företag behöver chefen ha ett 

större inflytande när det kommer till uppskattning av de anställda för att kunna konstatera ett 

fungerande relationsorienterat ledarskap. Något man också kan utläsa av detta är påverkan av de 

arbetsplatsliga relationerna. Då de anställda trots allt väljer att komma till kontoret. Och både 

chefen och de anställda föredrar viss fysisk kontakt för att kommunikation och relationer ska 

fungera, kan chefen inte räkna med att arbete kan ske på distans till 100 % som det ser ut idag. I 

sådana fall krävs nya aktiviteter som fyller de anställdas behov av samhörighet. Genomgående för 

de anställda som deltagit i denna studie har dock varit den positiva syn till att kunna arbeta när de 

vill och den flexibilitet detta medför. Vad man dock kan tänka sig är att den presentation av 
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arbetssättet företaget har för de nyanställda påverkar den anställde att endast se de positiva sidorna 

med arbetssättet. Att de inte har så mycket kontakt med chefen under vägen mot sina mål är väl 

medvetet hos chefen och kanske något som ger mer tid till annat så att företaget kan bli mer 

effektivt. Men detta kan bara anses vara hållbart till den tidpunkten den anställde kör fast eller vill 

ta sig vidare. Förutsättningarna begränsas här då den anställde är har ett inlärt beteende att i första 

hand använda kommunikationsmedel som för företaget är effektiva, men kan anses icke effektiva 

för kommunikationen och därmed för den anställdes personliga utveckling. 

 

Sammanfattningsvis uppfattas ledarskapet på liknande sätt av både de anställda och chefen. Detta 

troligtvis pågrund av företagets värderingar och den utbildning och synsätt de anställda 

implementerar när de börjar arbeta på företaget. Motivationen anses starkt kopplad till de mål som 

sätts upp för de anställda, vilket gör dem väldigt betydelsefulla. Riktlinjerna är viktiga för att de 

anställda ska kunna arbeta självständigt. Det mesta när det kommer till mobilt arbetsliv och 

ledarskap på distans, både problem och lösningar uppges ligga i kommunikationen. Hur man 

kommunicerar och hur kommunikationen påverkas av de verktyg man använder. Uppsatsen belyser 

vikten av den fysiska kontakten och som detta företag ser ut idag är den av stor betydelse för de 

anställdas trivsel och en fungerande arbetsplats. Så länge företaget fortsätter med en kombination av 

den fysiska arbetsplatsen och möjligheten av att arbeta på distans, och så länge det finns fungerande 

teknik för att uppfylla kommunikationsbehoven förespråkar jag denna typ av arbetsplats. 
 

Studiens bidrag och begränsningar  

Studien har ett kvalitativt angreppssätt och kan inte generalisera en hel population. Studien utgår 

från ett visst antal informanter på ett av många företag där ledarskap sker på distans. 

Informanternas svar och resultatet kan eventuellt ha påverkats av frågeställningarna. Mycket 

relevant data har kunnat plockas ur resultatet, många frågor och svar gick dock ihop med varandra. 

Många frågor blev likvärdiga vilket gjorde att svaren ofta kunde behandlas under flera teman. Detta 

kan ha varit en bidragande faktor till att resultatet kan upplevas upprepande. Allt material som 

efterfrågades kunde dock hämtas från intervjuernas resultat. En större undersökning där flera 

informanter samt flera företag ingår skulle kunna ge en större bild och ett varierande resultat. Även 

en kvantitativ undersökning, till exempelvis en enkätundersökning skulle kunna ge ett bredare 

perspektiv och en högre generaliserbarhet på studien. En större studie skulle kunna bidra med 

säkrare strategier för ett hållbart ledarskap. Denna studie lyckas dock få fram en bild och en idé 

kring hur det kan se ut, och vad som kan krävas. Den huvudsakliga faktorn till studiens begränsning 

är till hänsyn för studiens omfattning och det tidsspann undersökningen gjordes under.  

Forskning kring hur man arrangerar ett välfungerande ledarskap på distans fanns inte i överflöde. 

Ämnet var dock tidigare mycket skrivet om, med avsaknad från just arrangemanget och vad det är 

de anställd känner brister i. Forskning kring både nya tekniker samt olika former av ledarskap 

skulle kunna vara framtida forskningområden inom området. Det skulle även vara intressant att 

göra jämförelser mellan organisationer helt utan kontor samt denna studies typ av organisation och 

jämföra de anställdas upplevelser. Detta för att lägga ytterligare vikt vid den fysiska kontaktens 

betydelse och för att upptäcka nya vägar att fylla de anställdas behov.  

 



28 

 

Källförteckning 
 

Antonakis, J., & Atwater, L. 2002. Leader distance: A review and a proposed theory. Leadership 

Quarterly, Volym 13, Nummer 6, s. 673-704 

Bryman, A., & Nilsson, B., 1943. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Bryman A & Bell E, 2005,                    forskningsmetoder. Malmö: Liber 

 

Colin m fl, 2012, Contemporary Neuropsychiatry. Japan: Springer Verlag 

Elsbach, K. & Cable, D. 2003. Face time and performance appraisal: Practical and symbolic 

implications of b               r .  r      r      Academy of Management Annual Meeting, New 

Orleans, LA. 

Erskine, L. 2012. Defining relational distance for today’s leaders, International Journal of 

Leadership Studies, Volym 7, Nummer 1, s. 96-113 

Ekvall, G. 1993.    er, organisationsklimat och ledningsfilosofi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Galton, F. 1869. Hereditary genius. New York, NY: Appleton. 

Gibson J., Blackwell C., Dominicus P., & Demerath N. 2002. Telecommuting in the 21st century: 

benefits, issues and a leadership model which will work. The Journal of Leadership Studies. 8 (4), 

75–86. 

Hersey, P., & Blanchard, K.H. 1969. Life cycle theory of leadership: is there a best style 

of leadership? Training and Development Journal, 23 (2), 26–34. 

 

Hollander, E. P. 1978. Leadership dynamics: A practical guide to effective relationships. New 

York: Free Press. 

Jacobsen, D. I., Sandin, G., 1940-2012, & Hellström, C. (2002). Vad, hur och varför: Om metodval 

i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur.  

Kvale, S., 1938-2008, & Brinkmann, S., 1975. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Luthans, F., & Doh, J.P., 2012. International Management. Culture, Strategy and Behavior. Uppl. 8. 

New York: McGraw-Hill. 

Monge, P. R., & Contractor, N. S. 2003. Theories of communication networks. Oxford: Oxford 

University Press. 

Moore, M, G. (1973). Learner Autonomy: The Second Dimension of Independant Learning. 

University of Wisconsin 

Nordengren, Maria. 2006. Att leda på distans - i tid och rum. Malmö: Liber 



29 

 

Pihl, Emma. 2011. Att leda nästa generation - Generation Y, obotliga egoister eller oslipade 

diamanter. Karlstad: Tuk förlag 

Säljö, R. 2013. Lärande och Kulturella Redskap. Lund: Studentlitteratur AB. 

Their, Siv, 1996. Det pedagogiska ledarskapet. Mariehamn, Mermerus Ab Oy 

Singh Sengupta, S., (2011). Growth in Human Motivation: Beyond Maslow. The Indian Journal of 

Industrial Relations. 47 (1), 102-116. 

Zigurs, I. 2003. Leadership in virtual teams: Oxymoron or opportunity? Organizational Dynamics. 

Volym 31, nummer 4, s. 339-351. 

Elektroniska källor 

Hamilton, U & Adolfsson, P.                            n. H        1 -  -    r n www.svd.se 

Svensk arbetslivsforskning –                                        xt. Hämtad 2015-05-04 från 

www.forte.se    r       r       r arbetsliv och socialvetenskap (FAS), 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svd.se/
http://www.forte.se/


30 

 

Bilagor 

Intervjuguide 

Inledning 

 r      r r     r  u   u      . 

Beskriver varför intervjun genomförs. 

Förklara om de etiska åtaganden intervjun använder sig av. 

Lämna samtyckesbevis. 

 

Fråga om kort Information (Namn, ålder, vart, när, företag och roll) 

 

Berätta om din upplevelse av distansarbetet?  

Beskriv en typiskt arbetsdag? 

Hur upplever du arbetet, före, idag, framtiden? 

Vad finns det för förutsättningar? 

Vilka förväntningar hade du? 

Vad tycker du denna typ av arbete ger dig? 

 

Struktur? 

Hur arbetar/leder du på distans? 

Finns stöd/Ger du stöd? 

Vilka verktyg användes?  

Saknar du kontorsmiljön?       

Är detta ett arbetssätt du föredrar? 

Utvecklas du som person? / Ser du utveckling hos dina anställda? 

 

Vilka hjälpmedel använde du?  

Hur kommunicerade man? 

Möten? (Fysiskt/Online) 

Upplevde du att det fanns en social interaktion? 

Uppmanas man att söka kontakt med kollegor/chef/anställda? 

 

Socialt 

Får/ger du uppföljning? 

Känner du dig trygg i sättet att arbeta/leda? 

Vad saknar du? Brister? 

Vad finns det för fördelar? 


