
 

 

 
Fakulteten för ekonomi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  
Kandidatexamen i Personal- och arbetslivsvetenskap 
VT 2022  

 

Att leda under distansarbete 
 

Ledares upplevelser och erfarenheter av 
ledarskap under distansarbete 

 
Matilda Gustafsson och Nathalie Håkansson 

 

 
 
 
 

  



  

Författare  
Matilda Gustafsson och Nathalie Håkansson  

Titel  
Att leda under distansarbete. Ledares upplevelser och erfarenheter av ledarskap under distansarbete. 

Handledare  
Erika Andersson Cederholm 
 
Examinator  
Marie-Louise Österlind  

Sammanfattning 
Utvecklingen av den digitala tekniken och rekommendationerna om att arbeta hemifrån under covid-19 
pandemin har resulterat i att distansarbetet har ökat i Sverige. Tidigare forskning poängterar att 
ledarskapet behöver förändras eftersom det ställs inför nya utmaningar under distansarbete. För att utöka 
kunskapen om ledarskap under distansarbete är syftet med studien att undersöka vilka upplevelser och 
erfarenheter ledare har av ledarskap under distansarbete. Studien har genomförts med en kvalitativ 
forskningsstrategi genom sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att ledarna har upplevelser och 
erfarenheter av att distansarbetet har medfört både utmaningar och möjligheter för ledarskapet. 
Utmaningarna ligger vid att upprätthålla sociala interaktioner och en fungerande kommunikation under 
distansarbete. Ytterligare en utmaning visar sig vara att förstå medarbetarnas behov under distansarbete 
och att individanpassa arbetet utifrån de behoven. Det krävs mer tid och aktivt arbete under distansarbete 
för att upprätthålla ett ledarskap likt det fysiska ledarskapet och en slutsats görs därmed att ledarnas 
upplevda utmaningar grundar sig i att ledarskapet anses bli mindre effektivt under distansarbete. 
Möjligheterna för ledarskapet har visat sig vara flexibiliteten som distansarbetet medför. Denna flexibilitet 
kan vara främjande för en del medarbetare och ledares välmående. Sammantaget visar studien att ledarna 
har önskemål om att finna en balans mellan distansarbete och arbete på en fysisk arbetsplats i framtiden 
för att ta vara på möjligheterna av båda arbetssätten. Genom att belysa ledares egna upplevelser och 
erfarenheter under distansarbete har studien bidragit med en ny dimension av kunskap till 
forskningsområdet. Studien bidrar även med kunskap som organisationer kan ta i beaktning för att utveckla 
och förbättra distansledarskapet vid ett fortsatt ökat distansarbete. 
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1 Introduktion  
 
1.1 Bakgrund & problemformulering  
Den pågående utvecklingen av nya system och ny digital teknik har förändrat dagens 
arbetsmarknad (Arbetsmarknadsutskottet 2017). Utvecklingen har inneburit ett ökat antal och mer 
genomarbetade informations- och kommunikationstekniker, vilket i sin tur har resulterat i att 
dagens arbeten är mer geografiskt- och tidsoberoende. Idag arbetar ett ökat antal arbetstagare på 
en plats som är geografiskt skild från den fysiska arbetsplatsen (Tillväxtverket 2021a). Ett ökat 
distansarbete är därmed ett faktum i dagens organisationer (Neufeld, Wan & Fang 2008). 
 
Redan på 1980-talet uppdagades distansarbetet i Sverige. Distansarbetet användes inledningsvis 
som en arbetsform för att personer bosatta på glesbygden skulle kunna undgå pendling till arbetet 
genom att arbeta hemifrån. På ett sådant sätt kunde utflyttning från glesbygden förhindras och 
man kunde säkerställa att glesbygden överlevde (Distansarbetsutredningen 1998). Tiden därefter 
har präglats av utveckling av nya system och ny digital teknik, vilket har förändrat hur dagens 
organisationer arbetar (Arbetsmarknadsutskottet 2017). Undersökningar har visat att 
distansarbetet har ökat cirka 33% från år 2017 till år 2019 hos de svenska arbetstagarna (Kullberg 
2019). 
 
År 2020 tog distansarbetet en ny riktning. Som ett led av covid-19 pandemin införde 
Folkhälsomyndigheten i mars 2020 rekommendationer för arbetsgivare att tillåta deras anställda 
att utföra sitt arbete på distans (Krisinformation 2020). Beroende på bransch omfattades 
arbetstagare i olika utsträckning av dessa rekommendationer, där exempelvis den offentliga 
sektorn hade mer riktlinjer och rekommendationer att följa (Finansdepartementet 2021). 
Rekommendationerna resulterade i att 41,6% av Sveriges arbetstagare i åldrarna 15–74 år 
arbetade på distans under mars 2021 (Statistiska centralbyrån (SCB) 2021). I början av 
distansarbetets utveckling, år 1998, arbetade 9% av Sveriges arbetstagare på distans 
(Distansarbetsutredningen 1998). Det innebär att andelen som arbetade på distans ökade med 
32,6% från 1998 till 2021. Utifrån det ovan beskrivna går det att identifiera att kombinationen 
mellan den utvecklade digitala tekniken och rekommendationerna om distansarbete under 
pandemin har medfört ett ökat distansarbete i dagens organisationer.  
 
Parallellt med rekommendationerna för distansarbete under pandemin har organisationer satsat 
mer på utveckling och integrering av digitala tekniker (Tillväxtverket 2021b). Post- och 
telestyrelsen (2021) har kartlagt och analyserat erfarenheter kopplade till digitaliseringen efter 
pandemin. I rapporten går det att identifiera att Sverige är ett av de länder i världen som har den 
största potentialen till att kunna arbeta på distans. Närmare bestämt har 40% av Sveriges 
arbetstagare förutsättningar att arbeta på distans (Dingel 2020). Även viljan av att arbeta på distans 
tycks vara hög hos de svenska arbetstagarna. I en SIFO-undersökning har det urskilts att drygt nio 
av tio arbetstagare vill fortsätta arbeta på distans minst en dag per vecka i framtiden (Markusson 
2020). Om man utgår ifrån organisationers ökade satsningar på digitalisering och arbetstagares 
preferenser om att arbete på distans går det att identifiera ett förmodat fortsatt ökat distansarbete 
i framtiden.   
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Ledarskapet är en aspekt av distansarbetet som har uppmärksammats. Face-to-face interaktionen 
mellan medarbetare och ledare minskar under distansarbete eftersom kommunikationen mellan 
partnerna sker via digitala plattformar (Kelley & Kelloway 2012). Redan innan 2000-talet fanns 
det indikationer på att distansarbetet ställer krav på ett förändrat ledarskap. Under distansarbete 
möter ledare utmaningar i form av krav på en ökad tydlighet, upprätthållande av en god 
arbetsmiljö och krav på att kunna släppa kontrollen (Distansarbetsutredningen 1998). Under 
pandemin har chefsyrken varit den yrkesgrupp som procentuellt arbetat mest på distans, där 66,5% 
av de med en chefsroll arbetade på distans under kvartal ett 2021 (SCB 2021). Således är det inte 
obegripligt att ledare har ställts inför ökade utmaningar under den senare perioden när 
distansarbetet har florerat.  
 
Eftersom ledarskapet innefattar kvaliteter som är viktiga för att driva en organisation framåt 
(Schuetz 2017) är det inte svårt att förstå att ledarskapsområdet är ett väl utforskat område inom 
organisationsstudier. Att området är väl utforskat tyder även på att det är ett område som är viktigt 
att belysas. Men den tidigare forskningen som finns inom ledarskapsområdet fokuserar till en stor 
del på ledarskap i relation till en fysisk arbetsplats (Musinguzi, Namale, Rutebemberwa, Dahal, 
Nahirya-Ntege & Kekitiinwa 2018; Paais & Pattiruhu 2020). Det går att identifiera ett antal studier 
som har belyst ledarskap i relation till distansarbete. Sådana studier grundar sig i hypotesprövande 
angreppssätt och fokuserar på tidigare formulerade ledarskapsstilar i relation till distansarbete 
eller medarbetares perspektiv på distansledarskap (Kelley & Kevin Kelloway 2012; Neufeld, Wan 
& Fang 2008;2010; Sinclair, Stephens, Whiteman, Swanson-Biearman & Clark 2021). Det kan 
anses vara av vikt att belysa ledares egna upplevelser och erfarenheter av att leda under 
distansarbete eftersom ledarskapet präglas av utmaningar under distansarbete. Detta för att i 
framtiden kunna utveckla eller förändra distansledarskapet och således kunna driva en 
organisation mot framgång (Schuetz 2017).  
 
1.2  Syfte 
Syftet är att bidra med ny kunskap inom ledarskapsområdet i relation till distansarbete genom att 
söka en förståelse för vilka upplevelser och erfarenheter ledare har av ledarskap under 
distansarbete. 
 
1.3 Frågeställning 

• Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare av ledarskap under distansarbete? 
 
1.4 Disposition 
I nästkommande kapitel presenteras och diskuteras den tidigare forskning som finns inom 
forskningsfältet. Vidare, i kapitel tre, presenteras studiens tillvägagångssätt i form av metod där 
aspekter såsom vetenskapsteoretiska utgångspunkter, datainsamlingsmetod och etiska 
överväganden lyfts. I kapitel fyra presenteras studiens analys. Analysen innehåller citat från det 
insamlade materialet, vilka tolkas utifrån den tidigare forskningen som har presenterats. Därefter, 
i kapitel fem, följer en diskussion där analysen summeras och diskuteras i relation till tidigare 
forskning. Slutligen, i kapitel sex, presenteras studiens slutsatser, kunskapsbidrag och förslag till 
framtida forskning.  
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2 Tidigare forskning   
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning utifrån underrubrikerna “distansarbete”, “ledarskap” 
och “ledarskap under distansarbete” för att bena ut komplexiteten om hur begreppen ser ut i det 
praktiska arbetslivet och vad tidigare studier har visat.  
 
2.1 Distansarbete 
Vi lever i en värld där kommunikation via digitala plattformar mer och mer tar över 
kommunikationen som sker i det fysiska rummet (Kelley & Kelloway 2012). Den pågående 
utvecklingen av informations- och kommunikationstekniker har medfört att ett ökat distansarbete 
trätt fram och organisationers strukturer, system och processer har blivit förändrade och mer 
flexibla (Hunsaker & Hunsaker 2008). Numera krävs det inte att arbetstagare är geografiskt 
bundna till en specifik arbetsplats, utan kommunikationen kan ske via email, videomöten, telefon 
och chatt (Neufeld, Wan & Fang 2008). Således behöver arbetstagare inte längre träffa sina 
kollegor eller ledare på en fysisk arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete.  
 
Upplevelsen av att arbeta på distans kan skilja sig från individ till individ. En del anser att det är 
ett utmärkt arbetssätt eftersom de kan sitta hemma i bekväma kläder och slipper pendla och 
därmed sparar tid. Medan en del individer anser att distansarbete är ensamt, stressigt och att de 
saknar den fysiska interaktionen med kollegor (Chafi, Hultberg & Yams 2021;2022; Shipman, 
Burrell & Huff Mac Phersons 2021). Avsaknaden av de fysiska interaktionerna med kollegorna 
kan enligt forskning bidra till att medarbetarna får ett reducerat arbetsengagemang (Sardeshmukh, 
Sharma & Golden 2012).  
 
Forskning tyder på att distansarbetet kommer med för- och nackdelar för medarbetares work-life 
balance, det vill säga deras upplevda balans mellan privatliv och arbetsliv. Flexibiliteten som 
kommer med distansarbete medför att arbetstagare kan lägga tillgänglig tid såsom raster på att 
utföra hushållssysslor eller andra saker som vanligtvis associeras med privatlivet. Å ena sidan har 
det visat sig att flexibiliteten har medfört att individer upplever problematik med att finna en 
balans mellan privatliv och arbetsliv eftersom de ena livet flyter ihop med det andra och gränsen 
mellan de två suddas ut. Å andra sidan har det visat sig att distansarbetet främjar en så kallad 
work-life balance eftersom arbetstagaren själv kan anpassa sin arbetsdag efter privatlivet och öka 
kontakten med sin familj och sina vänner och således förbättra en relation med dem. Tidigare 
forskning tyder därmed på att distansarbete har en inverkan på individers work-life balance, men 
med olika ståndpunkter angående hur (Grant, Wallace & Spurgeon 2013).  
 
En annan aspekt av distansarbetet är hur möten påverkas av att de inte sker på en fysisk arbetsplats. 
Somliga individer upplever att digitala möten blir mer effektiva än fysiska möten eftersom 
småprat minskar, medan somliga upplever att det blir svårare att läsa av kroppsspråk och således 
blir de digitala mötena platta (Lacinai & Darmell 2020). Golden och Fromen (2011) beskriver hur 
beslut och information som förmedlas via digitala plattformar kan upplevas som plattare och inte 
lika innehållsrika som vid fysisk kommunikation, vilket kan leda till att medarbetare har svårt att 
ta till sig informationen eller beslutet som förmedlas.  
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Även Roos, Ingle, Kobayashi och Feldt (2020) menar att digitala möten kommer med för- och 
nackdelar. De understryker att fördelarna är att det är billigare att genomföra digitala möten och 
att de minskar tillgänglighetsproblematik eftersom mötesdeltagarna kan delta från den plats de 
önskar. Vidare menar forskarna att den största nackdelen med digitala möten är att den fysiska 
interaktionen mellan människor försvinner och att det är anledningen till att digitala möten inte 
kan ersätta fysiska möten i sin helhet.  
 
Utifrån de olika ståndpunkterna om huruvida distansarbetet kan anses påverka individers work-
life balance och de arbetsrelaterade mötena går det att identifiera att det finns olika syn på hur 
distansarbetet kan anses ha förbättrat eller försämrat strukturer, system eller processer i dagens 
organisationer. 
 
2.2 Ledarskap  
Ledarskap beskrivs som ett komplext begrepp som kan ha flera olika betydelser beroende på vilket 
perspektiv man ser det ifrån och vilka faktorer man sätter det i relation till. Northouse (2019) 
definierar ledarskap som en process där en individ påverkar en grupp individer för att uppnå ett 
gemensamt mål. Denna definition av ledarskap överensstämmer med hur forskare vanligtvis 
definierar ledarskap. Sådana definitioner bygger ofta på antagandet om att ledarskapet är en 
process där en eller flera personer avsiktligt påverkar varandra (Yukl 2012). För att vi ska gå in 
med ett bredare synsätt på ledarskap och således vara mottagliga för att upptäcka nya saker i vår 
studie har studien byggt på nedanstående definition av ledarskap: 

“Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 
vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 
som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål” (Yukl 2012, 
s. 11). 

Denna studie utgår därmed ifrån att ledarskapet handlar om en ömsesidig process mellan ledare 
och medarbetare där fokus ligger vid att gemensamt skapa en förståelse om hur och varför 
uppgifter bör utföras för att uppnå mål. Således utgår inte denna studie endast ifrån att ledarskapet 
handlar om att avsiktligt påverka någon.  

För att sätta denna definition i en organisationskontext bygger ledarskapet på arbetsuppgifter som 
driver förändring av organisationer, grupper och individer, vilket anses bli mest framgångsrikt om 
det finns ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och följare. Vidare tydliggör även ledarskapet 
förhållandet mellan individerna i en organisation genom att ledarskapet klargör vem som ska 
rapportera information till vem i en hierarkisk organisation (Yukl 2012).  
 
2.3 Ledarskap under distansarbete  
Distansledarskapet skiljer sig från den ursprungliga definitionen av ledarskap genom att 
distansledarskap inte är bundet till en fysisk arbetsplats. Således befinner sig distansledaren och 
dess följare på skilda geografiska arbetsplatser där kommunikationen mellan parterna sker via 
digitala plattformar (Avolio & Kahai 2003). 
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Den tidigare forskningen som finns inom området distansledarskap lägger stort fokus på 
ledarskapsstilar vid distansarbete samt medarbetares upplevelser av ledarskap under 
distansarbete. Sinclair et al. (2021) studerar distansledarskap där de fokuserar på hur olika 
ledarskapsstilar påverkar medarbetares arbetstrivsel. De använder sig av en kvantitativ metod, 
närmare bestämt enkät, och utgår från ledarskapsmodellen “transformativt ledarskap”. Studiens 
resultat visar bland annat att det är av vikt att ledaren förstår medarbetarnas behov samt möjliggör 
en tydlig och transparent kommunikation. 
 
I ett flertal studier kan man se att undersökningar om ledarskap under distansarbete ofta utgår från 
en ledarskapsmodell, specifikt transformativt ledarskap. Transformativt ledarskap innebär i stora 
drag att medarbetaren känner tillit, lojalitet och respekt för sin ledare och genom det utför mer 
arbetsuppgifter än vad man ursprungligen förväntat sig. Det kan ses som att ledaren transformerar 
och motiverar sina medarbetare genom att göra dem mer medvetna om uppgifternas betydelse och 
få medarbetarna att bortse från sina egna intressen för gruppen eller organisationens fördel (Bass 
& Bass 2008). Utifrån denna modell kan man tolka det som att ledaren tillgodoser medarbetaren 
med information om hur medarbetaren ska se på saker och ting för att motivera dem. Den 
transformativa synen på ledarskap skiljer sig från Augustinsson, Ericsson och Rakars (2018) syn 
på ledarskap. De menar att en avgörande del för ledarskapet är att främja ett gemensamt 
begripliggörande, det vill säga att inte förklara världen för andra, utan skapa förutsättningar för 
andra för att de ska kunna förklara världen för sig själva.  
 
En annan studie som utgår ifrån transformativt ledarskap är Kelley och Kelloway (2012). Deras 
syfte är att undersöka distansledarskap utifrån transformativt ledarskap för att pröva en rad 
hypoteser. Resultatet visar att distansarbetet kräver nya former av ledarskapsmodeller som skiljer 
sig från de modeller som är baserade på fysisk interaktion mellan ledare och medarbetare. 
Forskarna beskriver även vikten av att medarbetarna under distansarbete ska känna sig fria att 
initiera spontana interaktioner som inte enbart handlar om arbetsrelaterade ämnen. Kelley och 
Kelloway (2012) menar också att ledare bör schemalägga tider för sådana icke-arbetsrelaterade 
samtal.  
 
Redan för 50 år sedan utvecklades en ledarskapsteori som har en grundtanke om att det inte är 
lämpligt att applicera en specifik ledarskapsmodell i alla situationer. Situationsanpassat ledarskap 
(SLT) tar utgångspunkt i att ett effektivt ledarskap bör anpassas efter varje enskild medarbetare 
och situation (Hersey & Blanchard 1996). Detta kan sättas i relation till distansarbete. När 
medarbetare övergår från en fysisk arbetsplats till en arbetsplats på distans befinner medarbetarna 
sig i en ny situation. Enligt SLT bör ledarskapet vid en sådan händelse anpassas efter 
medarbetarens nya situation. Således går det att säga att det redan har belysts att en 
ledarskapsmodell anpassad efter en fysisk arbetsplats inte skulle vara effektiv att applicera i en 
digital kontext.  

Vidare undersöker Neufeld, Wan och Fang (2008) ledares prestationer och hur dessa påverkas av 
ledarskapsstil, distansarbete och kommunikationseffektivitet mellan ledare och medarbetare. 
Materialet samlas in med hjälp av kvantitativ metod och visar att effektiv kommunikation mellan 
ledare och medarbetare stärker ledares prestationer avsevärt. Om man ställer denna studie i 
relation till en annan tidigare studie (Howell & Hall-Merenda 1999) är det förvånansvärt att 
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Neufeld, Wan och Fangs (2008) resultat visar att fysisk distans mellan medarbetare och ledare 
inte har någon påverkan på vare sig ledarens prestation eller effektiviteten i kommunikationen. 

Virtuella team är en annan aspekt som har studerats i relation till distansarbete. Hunsaker och 
Hunsaker (2008) beskriver att det kan vara en större utmaning för virtuella team att skapa och 
finna tillit till varandra än för fysiska team. Forskarna menar att det är en större utmaning för 
ledaren att skapa förutsättningar för teamet att bygga tillit under distansarbete. De presenterar fem 
faktorer som en ledare bör ha i åtanke för att kunna bygga tillit i teamet. En av faktorerna är att 
skapa tid för face-to-face samtal, det vill säga ett samtal där individerna fysiskt kan interagera. 
Forskarna redogör för att vi alla förr eller senare kommer vara en del av ett virtuellt team eftersom 
de digitala verktygen är här för att stanna och att det därför är viktigt att forska inom ämnet. Av 
denna orsak menar forskarna att det är viktigt att skapa en djupare förståelse om ämnet för att hitta 
viktiga faktorer som kan leda till ett lyckat arbete med virtuella team (Hunsaker & Hunsaker 
2008). 
 
Det finns således en del forskning om ledarskap under distansarbete. Fokus i sådan forskning 
ligger övervägande vid att pröva hypoteser genom att inta ett deduktivt angreppssätt. Som går att 
identifiera ovan fokuserar sådan forskning övervägande på att pröva hur redan befintliga 
ledarskapsstilar, mestadels transformativt ledarskap, går att implementera i den digitala kontexten.  
 

3 Metod  
 
3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Ontologi kan sägas innebära antaganden om hur den sociala verkligheten ser ut och vad denne 
innebär (Bryman 2018). Bryman (2018) skiljer på två synsätt; objektivism och konstruktionism. 
Vi har en verklighetsbild som motsvarar konstruktionismen. Utifrån denna menar vi att 
informanternas beskrivningar av deras verkligheter har påverkats av deras sociala kontexter. 
Därmed har studien formats av utgångspunkter om att informanternas upplevelser och 
erfarenheter är färgat av de sociala samspel och den sociala kontext som informanterna befinner 
sig i. Genom detta har vi utgått ifrån att informanternas upplevelser och erfarenheter inte har varit 
möjligt att studera objektivt. 
 
Vidare beskriver Bryman (2018) epistemologi som olika uppfattningar om hur man når kunskap 
och vad som kan betraktas som godtagbar sådan. Även i detta fall urskiljs två synsätt; positivism 
och interpretativism. Interpretativismen är det synsätt som har format vår studie, vilket innebär 
att vi tagit avstånd från de naturvetenskapliga metoderna och i stället tagit en inställning om att 
kunskap nås bäst genom att tolka och förstå innebörden av informanternas upplevelser och 
erfarenheter. 
 
3.2 Angreppssätt 
Bryman (2018) beskriver de två vanligaste angreppssätten när man genomför en studie; deduktivt 
och induktivt. Angreppssätten beskriver hur forskaren förhåller sig till relationen mellan teori och 
empiri. Majoriteten av de tidigare studierna om distansledarskap har utgått ifrån ett deduktivt 
angreppssätt, vilket betyder att forskare prövat hypoteser som är grundade i befintliga teorier. På 
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ett sådant sätt har den redan befintliga teorin styrt den största delen av de studier som finns inom 
fältet.  
 
För att motsvara studiens syfte och för att bidra med en ny dimension av forskning har vi intagit 
ett induktivt angreppssätt i vår studie. För att göra det möjligt att informanternas egna upplevelser 
och erfarenheter av distansarbete belystes har vi inte utgått ifrån några specifika teoretiska 
referensramar i datainsamlingsfasen. I stället har vi enbart haft en viss teoretisk förförståelse efter 
genomgång av tidigare forskning.  
 
3.3 Forskningsstrategi 
Studien är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi. En sådan forskningsstrategi anges vara 
formad av den ontologiska utgångspunkten “konstruktionism” och den epistemologiska 
utgångspunkten “interpretativism”. Vi valde att genomföra studien med en kvalitativ 
forskningsstrategi eftersom vi hade de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och intog det 
angreppssätt som associeras med en sådan forskningsstrategi. En induktiv ansats har varit att 
föredra för att fånga upp vilka upplevelser och erfarenheter ledare har av ledarskap under 
distansarbete. Detta eftersom vi inte ville styra datainsamlingen åt ett eller ett annat håll med hjälp 
av tidigare teorier (Bryman 2018) och således riskera att deras perspektiv inte belystes.  
 
3.4 Datainsamlingsmetod 
Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer 
motsvarar studiens syfte genom att kvalitativa intervjuer främjar att informanternas egna 
ståndpunkter kommer till ytan (Bryman 2018). Den form av kvalitativa intervjuer som valdes var 
semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna utgick ifrån ett antal teman men 
fortfarande inbegrep en flexibilitet (Bryman 2018). Vi var två som genomförde intervjuerna och 
temana blev därför en grund som främjade att det insamlade materialet blev förhållandevis 
jämförbart. Temana formulerades med utgångspunkt i studiens syfte och gav således oss en 
möjlighet att förhålla intervjun till det. Genom flexibiliteten kunde vi säkerställa att 
informanternas egna upplevelser och erfarenheter belystes eftersom de fick möjlighet att lyfta de 
teman som de själva ansåg var relevanta (Bryman 2018). För att säkerställa att det vi undersökte 
motsvarade studiens syfte definierades begreppen “medarbetare” och “distansarbete” tillsammans 
med informanterna genom att tydliggöra vilka som var medarbetare och att distansarbetet innebar 
ett arbete med ett geografiskt avstånd från den fysiska arbetsplatsen.  
 
Visuellt material i form av fotoelicitering användes som datainsamlingsmetod under intervjuerna 
(Bryman 2018). Fotoeliciteringen innebar att två foton visades för informanterna i inledningen av 
intervjuerna; en bild på fem personer som stod tillsammans i ett gemensamt rum och interagerade 
och en bild på en datorskärm med ett digitalt möte med fyra personer. Informanterna ombads att 
reflektera över vilka känslor och tankar som väcktes när de såg bilderna. Deras känslor och tankar 
av bilderna gav oss en förståelse för hur informanterna såg på det fysiska mötet och det digitala 
mötet redan tidigt i intervjun. Detta främjade den fortsatta intervjun genom att vi fick möjlighet 
att ställa följdfrågor utifrån informanternas egen förståelse. Bilderna var svartvita minimalistiska 
linjeritningar och valdes av den anledning att färgglada och mer realistiska bilder hade möjligen 
kunnat påverka informanternas tankar och känslor genom att de redan hade en mening eller 
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betydelse för informanterna. Således tror vi att de svartvita linjeritningarna bidrog till att 
informanterna blev tvungna att fundera på vad de tänkte och kände angående bilderna. 
 
Sammanfattningsvis genomfördes sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer innehållande 
fotoelicitering. Inledningsvis var planen att genomföra intervjuerna med fysisk närvaro för oss 
och informanterna för att kunna utnyttja den fulla potentialen med intervjuer såsom att ta del av 
informanternas reaktioner genom kroppsspråk (Bryman 2018). På grund av den rådande 
pandemin genomfördes sex av intervjuerna digitalt via Zoom, och en av intervjuerna fysiskt på 
informanternas kontor. 
 
3.5 Urval  
För att finna ett lämpligt urval för studien definierades urvalskriterier. Vi utgick ifrån studiens 
syfte och definierade urvalskriterier om att informanterna skulle besitta någon form av 
ledarskapsroll. Vidare beslutade vi att informanterna skulle arbeta inom offentlig sektor. Den 
offentliga sektorn har haft mer regler och riktlinjer från politiskt styre om att arbeta på distans 
under pandemin än den privata sektorn (Finansdepartementet 2021). Den var den näringsgren som 
arbetade näst mest på distans under första halvåret av 2021 (SCB 2021). På grund av dessa ovan 
nämnda urvalskriterier kunde vi främja att vi fann ett urval som motsvarade studiens syfte.  
 
I förhoppning om att få kontakt med individer som uppfyllde urvalskriterierna publicerade vi ett 
inlägg med en intresseförfrågan angående deltagande i studien på det arbetsrelaterade sociala 
nätverket “LinkedIn”. Inläggen gav flertalet kontakter och ett stort intresse. Efter kontakt med ett 
flertal individer kontrollerades urvalskriterierna genom att se till att deras arbetsroll och arbetssätt 
motsvarade studiens syfte. Eftersom syftet styrde vilka som blev tillfrågade om deltagande i 
intervjun kan urvalsmetoden benämnas som ett strategiskt urval (Bryman 2018). Vidare, genom 
att individer som uppfyllde urvalskriterierna interagerade på vår intresseförfrågan på LinkedIn 
spreds inlägget vidare och tredje parten fick upp inlägget på sin tidslinje. På detta vis fick vi nya 
kontakter och potentiella informanter till studien. Dessutom fick vi tips från informanterna om 
flera personer som ansågs vara lämpliga att delta i studien. Eftersom vi använde våra informanter 
till att få kontakt med fler potentiella informanter har den strategiska urvalsmetoden snöbollsurval 
använts för att finna informanter till studien (Bryman 2018). 
 
3.6 Bearbetning av material  
Intervjuerna ljudinspelades efter godkännande från informanterna. Detta för att vi skulle kunna 
återgå till intervjuerna och kontrollera att informanternas svar återgavs på ett korrekt sätt och 
således minska risken för missförstånd (Bryman 2018). Omgående efter varje intervju 
transkriberades ljudinspelningarna, vilket resulterade i 72 sidor transkription. Analysen av de 
transkriberade intervjuerna utgick ifrån Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) trestegsmodell för 
bearbetning av kvalitativt material, vilken innebar kodning, tematisering och summering.  
 
I det första steget kodade vi transkriberingarna, vilket betyder att vi reducerade transkriberingarna 
till koder genom att vi urskilde och markerade begrepp eller meningar som ansågs beskriva 
informanternas upplevelser och erfarenheter av ledarskap under distansarbete. Redan i samband 
med att vi transkriberade intervjuerna genomfördes en initial kodning för att kunna ta 
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informanternas tonfall i beaktning. Den fortsatta kodningen utfördes genom att vi båda läste 
igenom alla transkriberingar och markerade de begrepp eller meningar som beskrev 
informanternas upplevelser och erfarenheter av ledarskap under distansarbete. Exempel på sådana 
koder som urskildes är “arbetsliv och privatliv flyter ihop lite, jobbar lite hela tiden”, “arbetsmiljö” 
och “medarbetarna har individuella behov”. 
 
Därefter tematiserades koderna, vilket innebar att vi gjorde upprepade genomgångar av koderna 
för att finna mönster eller kopplingar mellan dem. De koder som hade någon form av association 
till varandra bildade ett tema. Ett exempel på sådant tema är att koderna som exemplifierades ovan 
bildade temat “välmående”. För att få en tydlig överblick över det insamlade materialet sorterades 
alla koder och teman i en mindmap där temana färgkodades. Utifrån de färgkodade temana 
genomfördes nya genomgångar av det insamlade materialet där nya koder till temana kunde 
urskiljas. Således bearbetades materialet genom en iterativ process, där kodnings- och 
tematiseringsarbetet genomfördes med hjälp av upprepade genomgångar av det insamlade 
materialet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  
 
Efter upprepade genomgångar av det insamlade materialet blev de slutgiltiga temana “sociala 
interaktioner”, “välmående” och “ledarskapet” (Bilaga 1). För att sortera och presentera studiens 
resultat har temana använts som rubriker i uppsatsens analyskapitel, vilket motsvarar 
summeringen, det tredje och sista steget i analysprocessen (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014).  
 
3.7 Litteratursökning  
Litteraturen som användes i denna uppsats har huvudsakligen funnits i sökdatabasen Summon, en 
av de elektroniska sökdatabaser som finns tillgängliga för studenter på Högskolan Kristianstad. 
De sökord som var centrala i sökningarna är “remote work” och “leadership”, vilka 
kompletterades med synonymer som exempelvis “distance work” och “teleworking”. För att 
säkerställa att artiklarna som användes var av god kvalitet metodmässigt och innehållsmässigt 
användes vetenskapligt granskade artiklar som avgränsning i sökningarna. Således är de använda 
artiklarna granskade av forskare inom ämnesområdet. 
 

3.8 Kvalitetsmått 
Begreppen reliabilitet och validitet används ofta för att bedöma en studies kvalitet (Tjora 2012). 
Bryman (2018) menar däremot att dessa mått inte är direkt överförbara till kvalitativ forskning, 
utan reliabilitet och validitet benämns bäst inom kvalitativ forskning som tillförlitlighet och 
giltighet. Begreppen handlar om i vilken utsträckning en studie har påverkats av forskaren och 
om studien har insamlat material som motsvarar studiens syfte och frågeställning.  
 
Bryman (2018) menar att en studies tillförlitlighet ökar genom att forskaren är neutral och inte 
låter sina tankar, åsikter och förförståelse påverka studien. Eftersom vi hade en förståelseinriktad 
utgångspunkt vid genomförandet av studien var det vid vårt medvetande att det inte var möjligt 
att fullständigt ställa sig utanför fenomenet och studera det objektivt. För att öka tillförlitligheten 
i studien försökte vi aktivt lägga vår förförståelse vid sidan för att fokusera på det material som 
samlades in. Således är eventuella inverkningar på studien omedvetna.  
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Vidare menar Tjora (2012) att det är av vikt att ta deltagares kontexter i beaktning för att styrka 
en studies tillförlitlighet. Den kontext informanterna befann sig i kan ha påverkat deras syn på 
fenomenet och således hade en annan urvalsgrupp kunnat ge ett annat resultat. För att öka 
tillförlitligheten gjordes ett heterogent urval i relation till organisation där informanterna tillhörde 
flera olika organisationer och således befann sig i olika kontexter.  
 
För att styrka studiens giltighet användes intervjumall under intervjuerna (Bilaga 2). 
Intervjumallen användes som en grund att stå på för att förhålla intervjuerna till studiens syfte och 
frågeställning. Intervjumallen bidrog till att alla intervjuer behandlade samma område trots att inte 
alla intervjuer genomfördes med oss båda tillsammans.  
 
3.9 Etiska överväganden  
Vi intog ett förhållningssätt som var i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer 
för god forskningssed. Innan intervjuerna fick informanterna ta del av ett informationsbrev via 
email (Bilaga 3). Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, det praktiska 
genomförandet av intervjuerna, hur det insamlade materialet skulle behandlas, om att det var 
frivilligt att delta i studien och hur det insamlade materialet planeras att presenteras. Genom 
informationsbrevet kunde informanterna få information om studien och således besluta om de 
ville delta samt att de blev medvetna om vilka rättigheter de hade vid deltagandet i studien.  
 
I informationsbrevet framgick det att allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt och 
att materialet avidentifieras vid sammanställning. Således fick informanterna veta att ingen 
information från intervjuerna kommer kunna härledas till dem personligen. Informationen som 
framgick i informationsbrevet tydliggjordes även i inledningen av varje intervju. Vidare under 
intervjuerna lästes ett samtyckesformulär igenom tillsammans med informanterna som de därefter 
fick skickade via email för att skriva under (Bilaga 4). För att vi skulle kunna säkerställa 
informanternas samtycke om att medverka i studien bads de skicka tillbaka formuläret med 
underskrift. För att underlätta framtida bearbetningen av materialet tillfrågade vi informanterna 
om vi fick ljudinspela intervjun. 
 

3.10   Metoddiskussion 
Det kan diskuteras huruvida sju intervjuer anses vara tillräckligt. Vid slutet av bearbetningen av 
materialet från de sju transkriberade intervjuerna genererades inga nya koder eller dimensioner 
till temana. Mönstren vi fann under databearbetningen styrktes vid kodning och tematisering av 
de senaste intervjuerna men utvecklades inte i form av nya dimensioner. Därav avbröts 
datainsamlingen och sju intervjuer ansågs vara tillräckligt för att få en fulländad datainsamling.  
 
En kvalitetsfråga är huruvida studiens genomförande och resultat har präglats och påverkats av 
vår förförståelse och våra erfarenheter. Eftersom vi båda tidigare har arbetat och studerat på 
distans har det varit av vikt att vi haft en självmedvetenhet om vår förförståelse.  
Självmedvetenheten bidrog till att förebyggande verktyg användes för att minska vår inverkan på 
studien, exempelvis att intervjuerna ljudinspelades. Ljudinspelningen gjorde det möjligt att återgå 
till informanternas svar och göra upprepade genomgångar och således minska risken för att deras 
svar blev missförstådda eller feltolkade. 
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Något som presenteras i denna uppsats är att kroppsspråk riskerar att försvinna när man 
kommunicerar via digitala plattformar. Eftersom sex av sju intervjuer genomfördes via digitala 
plattformar kan avsaknaden av kroppsspråket anses vara en begränsning för vår studie. Under 
intervjuerna kunde vi enbart se informanternas ansikten och därför gick det inte att identifiera om 
informanterna reagerade annorlunda på någon fråga genom kroppsspråket. Hade vi kunnat se 
sådana reaktioner hade det möjligen varit av vikt att belysa dem i uppsatsens analys- och 
diskussionskapitel.  
 
Att en del intervjuer genomfördes med oss båda som intervjuare och en del med en av oss som 
intervjuare är en annan aspekt som bör tas i beaktning. När vi båda medverkade som intervjuare 
fanns det möjlighet att komplettera varandra med följdfrågor. En begränsning som kan ha uppstått 
när endast en av oss deltog kan därmed vara uteslutna följdfrågor.  
 
Vi anser att studien har genomförts på ett tillförlitligt vis genom den metodlitteratur som funnits 
tillgänglig och den handledning som tillhandahållits. Som tidigare nämnt kan vår förförståelse 
påverkat studiens genomförande och resultat. Med den medvetenhet som funnits har vi på ett 
tillförlitligt vis gjort aktiva val för att minska sådant inflytande och påverkan på studien. Slutligen 
har vi genomgående varit transparenta med hur studien har genomförts vilket gör det möjligt för 
läsaren själv att bedöma huruvida studiens resultat är tillförlitligt. 
 

4 Analys 
 
Det insamlade materialet har genom kodning och tematisering reducerats till tre teman: “sociala 
interaktioner”, “välmående” och “ledarskapet”. Sociala interaktioner har delats upp i två 
underteman “kommunikation” och “samhörighet” eftersom det insamlade materialet speglade två 
dimensioner av temat. I detta kapitel redogörs temana genom att presentera citat från intervjuerna 
som därefter tolkas i relation till tidigare forskning. Varje tema avslutas med en kort 
sammanfattning. I de kommande kapitlen framförs informanterna som “ledarna”. 
 
4.1 Sociala interaktioner  
Ledarna delade med sig av att de har upplevelser och erfarenheter om att man under distansarbete 
saknar den sociala interaktionen såsom småpratet vid kaffemaskinen eller i lunchrummet. 
Avsaknaden av den sociala interaktionen åskådliggjordes även när bilden på det fysiska mötet 
visades upp under fotoeliciteringen. Ledarna reflekterade över att man känner en saknad av 
samhörighet och gemenskap och att man under distansarbete upplever en större känsla av 
ensamhet. När ledarna såg bilden på det digitala mötet under fotoeliciteringen väcktes reflektioner 
om att man vid digitala möten förlorar kroppsspråk och spontana diskussioner och att de nu 
behöver lägga mer fokus vid att främja att kommunikationen sker via dialog och inte monolog.  
 
4.1.1 Kommunikation 
Ledarna reflekterar om avsaknaden av att kunna se och uppfatta kroppsspråk och reaktioner under 
distansarbete. De menar att man på en fysisk arbetsplats inte enbart kan uppfatta hur en 
medarbetare reagerar på ett budskap under möten, utan även efter möten, vid det så kallade 
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efterspelet. Ledarna upplever att de efter ett digitalt möte stänger skärmen och sen har de ingen 
aning om hur efterspelet ser ut. 
 

“Det man missar är efterspelet. Jag vet ju att om man fattar ett beslut som motsätter sig vad 
medarbetarna egentligen vill och tycker så kommer det alltid ett efterspel. Det kan man se när 
man vistas i korridoren men det ser man inte när man checkar ut från det digitala mötet.“ - 
Ledare 7 
 
“Jag vill gärna sitta ner och prata och kunna se den enskilde i ögonen. Och dessutom är det 
lättare att fånga upp om man blir ledsen eller om det är någonting. För så fort jag stänger ner 
skärmen så ser jag inte vad som händer.“ - Ledare 1 

 
Citaten tolkas som att det finns en större utmaning i att förmedla beslut eller budskap när man 
befinner sig geografiskt skilt från sina medarbetare. Ledarna menar att det är av vikt att se 
medarbetarnas reaktioner efter man har förmedlat ett beslut eller budskap. Detta för att i ett tidigt 
skede kunna upptäcka missnöje och missförstånd eller för att kunna säkerställa att medarbetarna 
förstår och accepterar de beslut som tagits eller det budskap som har överförts. Det kan vara 
svårare för medarbetarna att förstå och ta sig till information och beslut som förmedlas under 
distansarbete eftersom kommunikation via digitala plattformar kan vara plattare och mindre 
innehållsrik än vad fysisk kommunikation kan vara (Golden & Fromen 2011). Att ledarna 
upplever att efterspelet är viktigt att ta i beaktning under distansarbete kan grunda sig i att ledarna 
har erfarenheter av att innebörden av ett beslut eller budskap inte kommit fram på korrekt vis 
under distansarbete.  
 

“Jag känner att jag gärna vill se kroppsspråket, jag vill gärna se ögonen, jag vill gärna se 
mimiken. Jag vill liksom känna av atmosfären i rummet och det går ju inte när man sitter på 
distans. Det är jättesvårt att se om någon sitter och spänner knytnävarna under bordet eller ja 
inte mår bra. För det är svårt att se det. Så att jag saknar ju det här att verkligen se människan 
och känna av atmosfären.“ - Ledare 2 

 
Alla ledare vittnar om svårigheterna med att uppmärksamma kroppsspråk under digitala möten. 
De menar att avsaknaden av kroppsspråk påverkar atmosfären i mötet och gör det svårare för 
ledaren att uppfatta responsen på det hen säger. Att inte uppfatta responsen kan bero på att den 
fysiska interaktionen mellan människor försvinner under digitala möten (Roos et al. 2020). När 
ledarna inte längre ser kroppsspråket kan kommunikationen upplevas som platt och intetsägande 
(Lacinai & Darmell 2020), vilket kan vara en anledning till ledarnas upplevelse om att det blir 
svårare att uppfatta responsen från medarbetarna. Det är inte enbart ledarna i vår studie som 
poängterar att det ligger en utmaning i att kommunicera utan kroppsspråk. Roos et al. (2020) 
menar att avsaknaden av kroppsspråk är anledningen till att digitala möten inte kommer kunna 
ersätta de fysiska mötena i sin helhet.  
 
En utmaning med digitala möten som ledarna lyfter är att mötesdeltagarna ofta avbryter varandra 
eller handskas med fördröjning. De anser att risken med sådana utmaningar blir att deltagarna i 
stället sitter tysta under mötet. 
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“… här är alla på en skärm bara. Det blir svårt att läsa av, vilket innebär att man avbryter, 
pratar i mun på varandra och när man gjort det ett par gånger då väljer folk istället att vara 
tysta. För att man tycker att det är jobbigt att avbryta eller att bli avbruten. Så ja, jag tänker 
att det sociala samspelet är jätteviktigt, det har man i de fysiska mötena och inte via teams.“ - 
Ledare 1  

 
Ur citatet ovan går det att urskilja utmaningar som ledarna möter vid digital kommunikation. Att 
man avbryter och pratar i mun på varandra kan bero på tekniska svårigheter i form av dålig 
internetuppkoppling eller att mötesdeltagarna inte har tillräckliga tekniska kunskaper (Avolio & 
Kahai 2003). Att man inte har tillräckliga kunskaper för distansarbetet är även något som ledarna 
har upplevelser och erfarenheter av, vilket åskådliggörs i citatet nedan. 
 

“Vi är ju inte alls rustade, vi har inte fått kompetensen i just den här utmaningen att leda och 
prata på distans. Utan det blir liksom ett lärande i vardagen. Men det är ju inte alls samma 
sak.” - Ledare 2  

 
Många av ledarna upplever att det är viktigt att uppmuntra till dialog under distansarbete. De 
menar att det enkelt blir att en person pratar och delger information och att de andra endast lyssnar 
i stället för att delta i samtalet om det ämne som diskuteras.  
 

“Jag tänker att dialog inte monolog, jag försöker uppmuntra till dialog. Att jag berättar något, 
och hur tänker ni kring det här? Och hur skulle ni vilja ha det? Vad tycker ni? Då får jag också 
någonting tillbaka förhoppningsvis, ett kvitto på att man har förstått eller att man inte har 
förstått och då får man prata utifrån det.” - Ledare 1  

 
Citatet åskådliggör hur ledaren vill att medarbetarna ska komma till tals och framföra sina tankar. 
En diskussion där alla involveras för att uppmuntra att skilda perspektiv och synpunkter belyses 
liknas vid en dialog. Motsatsen, monolog, ses mer som informationsöverföring genom top-down 
kommunikation (Sveningsson & Sörgärde 2015). Sinclair et al. (2021) menar att det är av vikt att 
ledare förstår medarbetares behov och möjliggör en tydlig och transparent kommunikation under 
distansarbete. Som tidigare beskrivit kan utmaningarna med de digitala plattformarna medföra att 
medarbetarna blir tysta, vilket kan vara en anledning till att ledarna upplever att det krävs mer 
aktivt arbete med att uppmuntra till dialog under distansarbete för att de ska kunna förstå 
medarbetarnas behov. Att ledarna lägger mer fokus vid att uppmuntra till dialog kan även vara av 
den anledning att de vill främja ett gemensamt begripliggörande. Augustinsson, Ericsson och 
Rakar (2018) menar att en avgörande del för ledarskapet är att främja begripliggörande, vilket 
görs genom gemensam reflektion via dialog. Hade ledaren kommunicerat via monolog hade denne 
enbart delgivit information och på ett sådant vis förklarat för medarbetarna hur de skulle se 
världen.  
 
I det insamlade materialet framkommer det att ledarna har erfarenheter av att risken för 
missförstånd ökar och man inte får en naturlig diskussion när man kommunicerar via digitala 
plattformar. De menar att digital kommunikation gör det svårare att ställa följdfrågor om man inte 
förstår, vilket ger ledaren ett ökat ansvar i att säkerställa att alla samtalsdeltagare förstår det som 
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framkommer i samtalet. De menar även att det ligger ett större ansvar hos medarbetarna själva att 
ta kontakt om det är något de inte förstår.   
 

“Sen är det ju det här med att om de har följdfrågor på det som jag behöver prata med dem 
om så är det ju mycket lättare i stunden och i det fysiska mötet. [...] Nackdelarna är också att 
du tar inte de här spontana dialogerna och det finns större utrymme för missförstånd för att 
man inte har den naturliga möjligheten att ställa följdfrågor.” - Ledare 2  
 
“Sen blir det ju väldigt mycket egenansvar också. Att man hör av sig om man tänker att det 
här hänger jag inte med på, hur tänker ni nu? Så det är viktigt att man har en öppen dialog och 
att man som medarbetare känner att jag kan alltid höra av mig.” - Ledare 3 

 
Citaten ovan tolkas som att ledarna upplever att det är problematiskt att förmedla budskap eller 
beslut via digitala plattformar. Ledarna vittnar om att den minskade möjligheten till att ställa 
följdfrågor bidrar till att risken för missförstånd ökar. Avolio och Kahai (2003) beskriver hur 
kommunikation via digitala plattformar ökar risken för missförstånd och egna tolkningar. När 
möjligheten till att ställa följdfrågor minskar kan kommunikationen liknas mer vid 
informationsöverföring, det vill säga som en monolog. Monologen kan leda till att medarbetarnas 
tolkningar av ett budskap eller beslut inte är i enighet med det faktiska budskapet eftersom det 
inte ges möjlighet att säkerställa att budskapet eller beslutet har mottagits korrekt. Utifrån det 
ovan beskrivna tolkar vi att ledarna har erfarenheter av att ledarskapet präglas av utmaningar 
under distansarbete när möjligheten att ställa följdfrågor minskar. 
 
4.1.2 Samhörighet  
När bilden på det fysiska mötet visades under fotoeliciteringen berättade ledarna om att känslan 
av samhörighet kan försummas under distansarbete eftersom man i större utsträckning kan bli 
ensam med sina tankar och uppgifter och således upplever en känsla av ensamhet.  
 

“... den sociala biten spelar ganska stor roll för många. Det är inte alla som har en familj att 
åka hem till efter jobbet eller så. Och sitter man då inte på arbetsplatsen utan man sitter hemma 
ensam i ett hus så är det ganska viktigt att känna samhörighet och de här morgonmötena fyller 
den funktionen till viss del. Absolut inte samma som om man hade varit på en arbetsplats men 
man känner någon form av samhörighet iallafall.” - Ledare 1 
 
“Vi försöker att lägga in, vi har en medarbetare som jätteduktig på digitala fikor, alltså ses 
även om det är digitalt. Ja men prata lite skit helt enkelt. Ja men hur gick det för dig som 
bygger hus? Eller gick det bra med lilla valpen? Eller så. Alltså det här sociala, det tappar man 
ju i den här digitala världen.” - Ledare 6 

 
Citaten tolkar vi som att ledarna upplever att den sociala interaktionen sker mer naturligt vid 
arbete på en fysisk arbetsplats. Man möter en kollega vid kaffemaskinen eller äter en gemensam 
lunch och småpratar om icke-arbetsrelaterade ämnen. Ledarna menar att den sociala interaktionen 
inte sker lika naturligt under distansarbete eftersom man inte spontant stöter på sina kollegor i 
samma utsträckning utan man pratar med varandra när man har något arbetsrelaterat att prata om. 
Chafi, Hultberg och Yams (2021;2022) menar att distansarbete kan leda till att människor känner 
sig mer isolerade och riskerar att förlora samhörigheten med sina kollegor. Ur citaten ovan går 
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det att se att ledarna under distansarbete får arbeta mer aktivt med att upprätthålla den sociala 
interaktionen i förhoppning om att medarbetarna genom den sociala interaktionen ska känna 
samhörighet. Att arbeta mer aktivt med samhörigheten motsvarar det Kelley och Kelloway (2012) 
beskriver om att ledare under distansarbete behöver skapa tillfällen för medarbetare att prata med 
varandra om icke-arbetsrelaterade ting. I det insamlade materialet går det att identifiera att ledarna 
försöker säkerställa någon form av samhörighet genom att boka in digitala fikor, avstämningar 
och morgonmöten.  
 

“De förstår själv hur snabbt det går att man isolerar sig där hemma och också tappar 
motivationen och engagemanget att jobba. Sitter man bara hemma och inte får den här inputen 
från kollegorna är det inte lika roligt.” - Ledare 7 

 
Sardeshmukh, Sharma och Golden (2012) beskriver att de minskade fysiska interaktionerna med 
kollegor kan bidra till att medarbetarna får ett minskat engagemang. I citatet ovan kan man se hur 
ledaren reflekterar om att arbetet inte är lika roligt och att man tappar motivation och engagemang 
om man inte har samhörighet med sina kollegor. I de tre senaste citaten går det att identifiera att 
ledarna upplever att morgonmötena är en fördel för medarbetarnas samhörighet. Genom det 
Sardeshmukh, Sharma och Golden (2012) beskriver om att minskade fysiska interaktioner kan 
bidra till minskat engagemang hos medarbetarna går det att förstå att morgonmötena kan öka den 
sociala interaktionen och bidra till att man minskar risken för att medarbetarna tappar 
engagemanget under distansarbete.  
 
En annan aspekt som lyfts i det insamlade materialet är att en känsla av samhörighet inte har stor 
betydelse i alla situationer. Ett antal ledare menar att ett digitalt möte fungerar när mötesdeltagarna 
inte har en personlig relation till varandra. Citatet nedan är en tanke som väcktes i samband med 
fotoeliciteringen när bilden på ett digitalt möte visades.  
 

“Men vissa möten när man är några stycken, kanske från olika avdelningar, och det är väldigt, 
det är opersonligt, kanske det är hands on om en fråga. De tycker jag funkar rätt bra digitalt.” 
- Ledare 4 

 
Citatet ovan tolkar vi som att den sociala interaktionen inte har stor betydelse om man inte har 
någon personlig relation till de man kommunicerar med och om mötet behandlar en specifik fråga. 
I en sådan situation lyfts fördelen med distansarbetet och ett digitalt möte anses vara effektivt.  
 
I det insamlade materialet går det även att urskilja att ledarna under distansarbete upplever 
utmaningar i gruppsammansättning, i relationer mellan medarbetare och medarbetare samt i 
relationen mellan medarbetare och ledare.  
 

“Hur liksom bygger man en grupp med tillit till varandra när de inte träffas? Tillit bygger ju 
mycket liksom på förtroende, relationer, skapa digitala relationer. Det är en utmaning tänker 
jag.” - Ledare 1 
 
“Jag har ju tre nya. [...] Det som är den största förlusten är ju alltså själva teambuildingen. [...] 
Så där ser jag ju att den processen tar mycket längre tid om man inte träffas.” - Ledare 6 
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Hunsaker och Hunsaker (2008) beskriver att det kan vara en större utmaning för virtuella team än 
för fysiska team att skapa och finna tillit till varandra. De menar att det är en större utmaning för 
ledaren att skapa förutsättningar för team att bygga tillit under distansarbete än vid arbete på en 
fysisk arbetsplats. Att ledarna ser distansarbetets relationsskapande och tillitsbyggande som en 
utmaning för ledarskapet går att förstås genom det Avolio och Kahai (2003) beskriver om att 
ledare behöver bygga relationer för ett effektivt ledarskap. Således påverkar distansarbetets 
utmaningar med att bygga relationer och tillit ledarnas möjligheter till att leda effektivt. Vidare 
beskriver Avolio och Kahai (2003) även att ledare för virtuella team behöver spendera mer tid på 
att bygga relationer eftersom det fysiska sammanhanget, som är viktigt för relationsskapande, 
saknas. Att behöva spendera mer tid på att bygga relationer återspeglas i det senaste citatet där 
ledaren upplever att teambuildingen tar längre tid när teamet inte ses på en fysisk arbetsplats.  
 
4.1.3 Sammanfattning  
Att en stor del av ledarnas upplevelser och erfarenheter av ledarskap under distansarbete fokuserar 
på sociala interaktioner är inte förvånande. Kommunikation är en stor del i allt vi gör, inom 
organisationer och för den enskilde individen. Likaså är samhörighet något individer förmodligen 
behöver känna i privatliv och i arbetsliv för att trivas med sin tillvaro. Utifrån det insamlade 
materialet går det att urskilja utmaningar i ledarskapet under distansarbete i relation till sociala 
interaktioner. Utmaningarna ligger vid att säkerställa att den sociala interaktionen fortsätter 
medarbetarna sinsemellan och mellan medarbetare och ledare. För att säkerställa att den sociala 
interaktionen upprätthålls har ledarna tillsatt morgonmöten och digitala fikor för att främja icke-
arbetsrelaterade samtalstillfällen. En annan utmaning är att identifiera reaktioner på budskap och 
beslut när de stänger skärmen efter ett digitalt möte samt att avsaknaden av kroppsspråket 
försvårar kommunikationen. För att möta dessa utmaningar lägger ledarna fokus vid att främja en 
dialog genom att mer aktivt bjuda in medarbetare till samtalet och därmed inte kommunicera via 
monolog. 
 
4.2 Välmående 
I det insamlade materialet går det att identifiera välmående som ett centralt område. Ledarna har 
upplevelser och erfarenheter av att medarbetarnas välmående är svårare att identifiera under 
distansarbete än vid arbete på en fysisk arbetsplats. Några faktorer som ledarna presenterar som 
betydande för medarbetarnas välmående är en god arbetsmiljö och ett fungerande livspussel.  
 
I intervjuerna beskriver ledarna att distansarbetet har skapat utmaningar för ledare att säkerställa 
en god arbetsmiljö för sina medarbetare. 

“Hur ser vi till att de har en god arbetsmiljö hemma? Den är inte lätt.” - Ledare 6 

“… mycket logistik kring det här med att låna ut skärmar eller låna ut stolar, att se till så att 
folk hade en ergonomiskt bra arbetsplats.” – Ledare 2 

Dessa citat tolkar vi som att ledarna upplever att de möter större utmaningar med att tillhandahålla 
en god arbetsmiljö för medarbetarna under distansarbete än vid arbete på en fysisk arbetsplats. 
Sinclair et al. (2021) menar att säkerställande av en god arbetsmiljö för medarbetarna ligger under 
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ledarnas ansvar och för att lyckas med det krävs individanpassade lösningar. En anledning till att 
ledarna upplever att det är större utmaningar med arbetsmiljön kan vara av den orsak att de har 
mindre kontroll över de enskilda individerna när de arbetar hemifrån. När medarbetarna arbetar 
geografiskt skilt från ledaren har ledaren inte samma möjlighet att se medarbetaren och dess 
arbetsplats. Därmed har ledarna inte samma möjlighet att säkerställa att de enskilda medarbetarna 
exempelvis har ergonomiskt anpassade arbetsredskap under distansarbete som när de arbetar på 
en fysisk arbetsplats. Således har ledarna mindre möjlighet att utforma individanpassade 
lösningar, vilket kan vara en anledning till att ledarna har upplevelser och erfarenheter av att 
distansarbetet medför utmaningar i att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna. 

Å andra sidan går det att identifiera att ledarna även anser att distansarbetet har förbättrat 
arbetsmiljön för deras medarbetare, vilket åskådliggörs i citatet nedan. 

“Jag kan ha varit på ett hembesök nära hem, då kan jag avsluta min arbetsdag där. Då kan jag 
öka arbetsmiljön för de medarbetarna där det ger den känslan.” - Ledare 4 

Ledaren beskriver i citatet hur distansarbete kan ge en del medarbetare en känsla av flexibilitet 
genom att de kan avsluta sina arbetsdagar i sina hem och således enklare pussla ihop sitt privatliv 
och arbetsliv och därmed uppleva att arbetsmiljön är bättre. Att ledaren upplever att distansarbetet 
medför en flexibilitet kan liknas vid det Grant, Wallace och Spurgeon (2013) presenterar om 
work-life balance i relation till distansarbete. De menar att distansarbete ökar flexibiliteten för 
medarbetaren genom att de kan välja när, var och hur de utför sina arbetsuppgifter. 
 

“Vi har ju också gett våra medarbetare en möjlighet att se att det finns en helt annan möjlighet 
att få ihop livspusslet. Och så tar jag och fixar med tvätten och städningen. Så man har ju fått 
en helt annan balans i livet.” - Ledare 2  

“... och de får en bättre känsla av att de kan kombinera yrkesliv och privatliv på ett bättre sätt 
och få bättre trivsel.” - Ledare 4 

Citaten ovan visar hur ledarna belyser att medarbetarna på arbetstid under distansarbete kan välja 
att utföra hushållssysslor eller andra ärenden som vanligtvis associeras med privatlivet. Ledarnas 
upplevelser av att man kan utföra ärenden som förknippas med privatlivet tolkas som att de anser 
att denna flexibilitet är positiv för medarbetarna och att den ökar deras trivsel. Vidare menar de 
att flexibiliteten leder till tidsvinster eftersom de under distansarbete inte behöver förflytta sig i 
samma utsträckning som vid arbete på en fysisk arbetsplats. 

 
“Positiva är ju att det har varit tidsvinster i det. Man ska inte fara och flyga på samma sätt som 
man gjort innan.” - Ledare 5 

 
Vidare åskådliggörs det i det insamlade materialet att trots fördelarna med flexibiliteten och den 
geografiskt oberoende arbetsplatsen upplever ledarna att distansarbetet också utgör hinder för 
välmående.  

 
“Och jag tror också att alla blir mycket tröttare. Dels så bombar man in fler möte slag i slag, 
annars har du ju alltid: Men det tar mig 10 minuter, en kvart att förflytta mig. Men det gör det 
inte nu utan då bara släcker man och så tänder man nästa möte.” - Ledare 6 
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Ledarna menar att eftersom de inte är beroende av att förflytta sig under distansarbete kan de boka 
möte, efter möte, efter möte. Citatet ovan tolkas som att ledaren upplever att man även kan bli 
tröttare av flexibiliteten som distansarbetet kommer med. Att ledarna upplever att flexibiliteten 
kan medföra trötthet kan liknas med ett annat perspektiv Grant, Wallace och Spurgeon (2013) 
framför om work-life balance. Forskarna menar att trots att de finns positiva aspekter av work-
life balance i relation till distansarbete så finns de även negativa. Det går att boka in fler möten 
per dag under distansarbete eftersom pendlingstiden försvinner, vilket kan leda till överbokning 
av schemat och i stället skapa stress och minska tiden för att ta raster.  
 
Att ha en ökad flexibilitet och att överboka sitt schema innebär en till utmaning för ledarna vid 
distansarbete. De menade att det finns svårigheter i att upptäcka de medarbetare som överarbetar 
eller arbetar under tillfällen när de borde varit sjukanmälda. 
 

“En sak som kan vara problematiskt är att de vobbar eller sjobbar. Jag har ju bara lite lätt 
feber, eller jag är ju bara lite förkyld eller så. Det är fortfarande tillåtet att vara hemma sjuk i 
sängen. Och att man får arbeta mycket hårdare med det nu. För har man dem på plats och så 
ser man att någon är hängig så säger man nej, men snälla, gå hem med dig. Och så går hon 
hem och lägger sig.” - Ledare 6  
 
”… och då diskuterar vi ju det. Men absolut det är mycket lättare att upptäcka sådant när man 
är på plats.” - Ledare 5 

 
Ledarna menar att medarbetare som arbetar på en fysisk arbetsplats stannar hemma vid sjukdom, 
men att de under distansarbete antar att de kan arbeta trots sjukdom eftersom arbetsplatsen ofta är 
placerad i hemmet. Enligt citatet ovan går det se att ledarna upplever att de måste arbeta hårdare 
med att upptäcka medarbetare som arbetar när de inte bör, och att ledarna behöver påminna om 
att det fortfarande är okej att vara hemma och vara sjuk.   
 
4.2.1 Sammanfattning  
I det insamlade materialet går det att identifiera att ledarna har upplevelser och erfarenheter av att 
ledarskapet möts av nya frågeställningar när det kommer till medarbetarnas arbetsmiljö under 
distansarbete. Ledarna reflekterar över såväl negativa som positiva aspekter av arbetsmiljön som 
distansarbetet medfört. De menar att de positiva aspekterna är att distansarbetet ger medarbetarna 
en flexibilitet och genom denne kan de enklare få ihop sitt livspussel. Ledarnas negativa 
upplevelser av distansarbete fokuserar på en annan aspekt av livspusslet. De menar att 
flexibiliteten kan resultera i överarbete och således skapa ohälsa. Något som belyses är också att 
medarbetare arbetar även om de borde vara sjukanmälda och ledarna får en större utmaning i att 
fånga upp sådana tillfällen för att se till att medarbetarna inte överarbetar. Aspekten om att fånga 
upp och identifiera tas övergripande upp som en utmaning i att säkerställa medarbetares 
välmående eftersom ledarna upplever att de inte kan kontrollera eller bidra till medarbetarnas 
välmående på samma vis under distansarbete som på en fysisk arbetsplats.  
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4.3 Ledarskapet 
Samtliga ledare reflekterar övergripande om erfarenheter av ledarskapet under distansarbete och 
vilka utmaningar distansarbetet medför för ledarskapet. Stor fokus ligger vid tillgänglighet och 
det framtida distansledarskapet där positiva och negativa följder av distansarbetet diskuteras.  
 
Under fotoeliciteringen när bilden på det digitala mötet visades reflekterade ledarna över att det 
finns utmaningar i hur de är en närvarande ledare under distansarbete, vilket åskådliggörs nedan.  
 

“Det är såhär jag driver att vara en närvarande ledare idag. Men jag tycker att det blir ett 
ledarskap som håller en större distans till mina medarbetare samtidigt som jag själv blir 
mycket tröttare. Det är hela tiden så många bollar i luften för det är input från så många olika 
håll. Det är mejl, telefon, sms, teams. [...] Jag tycker att trots att man ger mer energi så blir 
resultatet sämre än vad det var tidigare.” - Ledare 7 
 
“Alla vill ju bli sedda av sin chef, så är det ju. Och är man då inte på plats, ja men de tycker 
ju redan nu att hur ska vi kunna ha lönesamtal, du har ju inte sett oss? Så redan nu är det 
svårt.” - Ledare 5 

 
Citaten tolkas som att ledarna upplever att den geografiska distansen får betydelse för hur 
närvarande de känner sig som ledare och huruvida medarbetarna känner sig sedda. Avolio och 
Kahai (2003) menar att medarbetarna upplever sig mindre sedda av distansledare än fysiska ledare 
och att detta blir problematiskt eftersom medarbetare vill känna sig sedda av sina ledare. Att 
ledarna upplever att de behöver vara mer närvarande under distansarbete kan därmed bero på att 
det krävs att de arbetar mer med att göra medarbetarna sedda under distansarbete. Ur det första 
citatet ovan går det även att förstå att upplevelsen av att vara en närvarande ledare under 
distansarbete bidrar till att ledarna har mindre energi eftersom de förväntas vara mer tillgängliga. 
Att ledarna förväntas vara mer tillgängliga under distansarbete än vid arbete på en fysisk 
arbetsplats är även något som ytterligare en ledare poängterar. 
 

“Man förväntas vara så mycket mer tillgänglig när man jobbar på distans än när man var 
fysiskt på plats.” - Ledare 2  

Ur citatet ovan tolkar vi att flexibiliteten som kommer med distansarbete medför att ledarna 
enklare kan vara tillgängliga oberoende av tid och rum. Att vara tillgänglig oberoende av tid och 
rum kan ses som en positiv aspekt av distansarbetet, men också en negativ aspekt eftersom 
gränserna mellan privatliv och arbetsliv kan flyta ihop (Grant, Wallace & Spurgeon 2013). 
Ledarna upplever att medarbetarna ser att deras ledare är upptagna i ett möte när de arbetar på en 
fysisk arbetsplats, vilket inte syns i samma utsträckning under distansarbete. Ledarna upplever 
därför att de förväntas vara mer tillgängliga hela tiden eftersom medarbetarna kan kontakta dem 
oberoende om ledaren befinner sig i ett möte eller inte. 
 

“Det handlar om att hitta en balans. Jobba mycket med att försöka lägga över eget ansvar på 
medarbetarna för jag kan inte vara tillgänglig 24/7 när jag är i tjänst. Jag har ju som sagt möte 
hela tiden. Så att jag har fått lägga tillbaka lite på dem. Kan ni finna stöd hos varandra, 
kollegor sinsemellan, ring upp och fråga en kollega först om de kan hjälpa er och sen så tar vi 
steget vidare till mig.” - Ledare 7 
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En del ledare menar att den ökade tillgängligheten är problematisk och att de under distansarbete 
behöver lägga ett större ansvar på medarbetarna att finna stöd hos varandra.  
 
Ledarna beskriver även att det vid distansarbete är svårare att säkerställa att projekt eller en uppgift 
går som planerat och att de som ledare behöver lägga mer aktiv tid på att boka in avstämningar 
för något som vid en fysisk arbetsplats kunde tagits i förbifarten.  
 

“Som chef tycker jag ibland att det är svårare. Jag tycker det är svårare att få en bild av ja 
men: Hur går den här projektet? Det gäller ju verkligen att jag försöker ha avstämningar. [...] 
Ja men att boka in och försöka hålla i en: Vad händer här?” - Ledare 3 

 
Ledaren vittnar om att hen får lägga ökad tid och energi på att säkerställa att projekt går enligt 
planen genom att boka in och genomföra avstämningar. Ledaren menar att hen vid den fysiska 
arbetsplatsen kunde diskutera sådant i förbifarten när hen mötte sin medarbetare på kontoret. 
Neufeld, Wan och Fang (2008) beskriver att distansledare behöver lägga mer tid och energi på att 
förklara och samla in information som i vanliga fall hade kunnat delas enkelt genom en social 
situation i fysisk närvaro, vilket återspeglar upplevelsen som ledaren i citatet ovan hade.  
 
Även om ledarna vittnar om en problematik i att alltid vara tillgänglig menar de även att det finns 
positiva aspekter med att kunna arbeta hemifrån.  
 

“Jag tycker det är bra att man kan jobba hemma ibland. [...] Men vissa arbetsuppgifter är bra 
att man kan sitta hemma och inte blir störd. För när man sitter på kontoret då blir man störd 
hela tiden.” - Ledare 5 

 
Ur citatet ovan tolkar vi att distansarbetet medför en flexibilitet, vilket även Grant, Wallace och 
Spurgeon (2013) har beskrivit att distansarbetet gör. Ledaren beskriver i citatet att hen blir mindre 
störd under distansarbete, vilket kan tolkas som att hen upplever att det går att arbeta mer effektivt 
under distansarbete. I det insamlade materialet går det att identifiera upplevelser från ledarna om 
att de i framtiden vill behålla de positiva aspekterna av distansarbete, det vill säga att arbeta på 
distans när det anses vara fördelaktigt. Ett exempel på sådant som är fördelaktigt är att man slipper 
pendla och färdas en längre sträcka (Roos et al. 2020). Ledarna menar däremot att de vill behålla 
de fysiska mötena när sådana anses vara fördelaktiga.  
 
Att ledarna vill behålla en del av distansarbetet är även något som diskuterades under 
fotoeliciteringen när bilden på ett digitalt möte visades. Ledarna menar att de i framtiden vill 
främja en balans mellan distansarbete och fysiskt arbete. De berättar om att ledare behöver 
acceptera distansarbetet vid tillfällen där behovet finns och även visa att distansarbetet är 
accepterat för sina medarbetare och omvärlden. 
 

“Hade man landat i en balans där man hade kunnat ha distansarbete men göra det valfritt när 
behov finns. Att det blir accepterat, att det är okej att jobba på distans om du har det behovet. 
Men sen vara på plats är det behövs, då hade det varit jättebra.” - Ledare 7 
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“Så att när man får träffas fysiskt för då kan jag ha de typerna av möte fysiskt, men man får 
också vara på distans för då kan vi utnyttja, det blir lite: The best of both worlds.” - Ledare 4 

 
Som citatet ovan nämner vill ledarna i framtiden främja att finna en balans mellan distansarbete 
och fysiskt arbete för att kunna ta vara på det bästa av båda världar. Ledarna menar att det är av 
vikt att främja ett så kallat hybridarbete för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Hunsaker 
och Hunsaker (2008) menar att vi alla i framtiden kommer möta distansarbete och att det därför 
är av vikt att finna nya metoder för att leda på distans.  
 
4.3.1 Sammanfattning  
Ledarna vittnar dels om distansarbetets möjligheter för ledarskapet och dels om distansarbetets 
utmaningar för ledarskapet. Att arbeta hemifrån innebär att man i en del frågor kan arbeta mer 
effektivt och ostört men att det även bidrar till att ledarna förväntas vara tillgängliga i större 
utsträckning. Ledarna upplever att de har svårt att tro att man helt och hållet går tillbaka till enbart 
fysiskt arbete. I framtiden vill de i stället finna en form av balans mellan distansarbete och fysiskt 
arbete för att kunna ta vara på fördelarna av de båda arbetssätten och på det vis vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 

5 Diskussion  
 
Studiens syfte var att söka en förståelse för vilka upplevelser och erfarenheter ledare har av 
ledarskap under distansarbete. Vi har kunnat identifiera att distansarbetet dels har resulterat i nya 
möjligheter för ledarskapet och dels nya utmaningar för ledarskapet. 
 
Tidigare forskning indikerar att ledare behöver bygga relationer för att uppnå ett effektivt 
ledarskap (Avolio & Kahai 2003). Resultatet av vår studie visar att ledarna har upplevelser och 
erfarenheter av att distansarbetet bidrar till utmaningar i relationsbyggandet. De menar att de 
behöver ägna mer tid åt att bygga relationer eftersom det tar längre tid att bygga sådana under 
distansarbete. Utmaningarna i att bygga relationer under distansarbete kan hindra ledarna att 
uppnå ett effektivt ledarskap eftersom väluppbyggda relationer är en förutsättning för ett effektivt 
ledarskap (Avolio & Kahai 2003). Således kan ledarnas upplevda utmaningar grunda sig i 
svårigheter i relationsbyggande och att svårigheterna bidrar till att ledarskapet blir mindre 
effektivt under distansarbete. Däremot speglar ledarna en bild av att relationen inte är väsentlig 
vid alla tillfällen. Ledarna menar att det inte är av vikt att mötesdeltagare i ett möte som behandlar 
en specifik fråga har en väl uppbyggd relation för att mötet ska bli lyckat. Således behöver ledare 
inte spendera tid på att främja relationsskapande mellan medarbetare som enbart kommunicerar 
när de handlar om specifika frågor. Att ha ett digitalt möte när det handlar om en specifik fråga 
kan ses som en fördel för ledarskapet eftersom det är tidseffektivt då fler möten kan genomföras 
inom en kortare tid.  
 
En annan aspekt som har visat sig i tidigare forskning om distansarbete är att den geografiska 
distansen mellan medarbetare och ledare inte har någon inverkan på effektiviteten i 
kommunikationen (Neufeld, Wan & Fang 2008). Vår studie har ett resultat som avviker från denna 
tidigare forskning. Resultatet av vår studie visar att ledarna har upplevelser och erfarenheter av 
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att de möter utmaningar i kommunikationen under distansarbete. Kommunikationen via digitala 
plattformar blir av monologisk kvalité med risk för avbrott på grund av tekniska svårigheter. 
Resultatet av vår studie visar således att distansarbetet kan anses ha påverkat effektiviteten i 
kommunikationen eftersom det ökar risken för avbrott och störningar i samtalet och för att 
samtalet inte blir av dialogisk kvalité. Att kommunikationen under distansarbete inte blir av 
dialogisk kvalitet menar ledarna medför att det finns större risk för att missförstånd uppstår. Att 
kommunikation via digitala plattformar ökar risken för missförstånd och egna tolkningar är även 
något som visat sig i tidigare forskning (Avolio & Kahai 2003). Vårt resultat visar att ledarna 
under distansarbete arbetar mer aktivt med att uppmuntra till dialog för att kunna säkerställa att 
innebörden av ett budskap eller beslut når fram till medarbetarna och således minskas risken för 
att missförstånd eller feltolkningar uppstår. 
 
Ledarna betonar även att de under distansarbete behöver arbeta mer aktivt med att främja en dialog 
för att kunna ta del av medarbetarnas åsikter och perspektiv. Tidigare studier indikerar att det är 
av vikt att ledaren förstår medarbetarnas behov under distansarbete (Sinclair et al. 2021), vilket 
speglar vår studies resultat. Distansarbetet har medfört en flexibilitet som gör att medarbetarna 
kan anpassa sitt privatliv och arbetsliv efter deras preferenser. Resultatet av studien visar att denna 
flexibilitet bidrar till tudelade upplevelser hos medarbetarna. För somliga kan flexibiliteten bidra 
till överarbete medan flexibiliteten för andra kan bidra till välmående. Ledarnas aktiva arbete med 
att främja en dialog kan anses bidra till att ledarna förstår medarbetarnas behov och deras reaktion 
på flexibiliteten och således kan ledarna anpassa arbetet för att främja medarbetarnas välmående. 
 
Vidare visar studiens resultat att distansarbetet kräver fler individanpassade lösningar. Att det 
krävs fler individanpassade lösningar, specifikt för att tillgodose en god arbetsmiljö för 
medarbetarna, har också visats i tidigare forskning (Sinclair et al. 2021). Vår studies resultat visar 
att distansarbetet medför utmaningar i att säkerställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö. När 
medarbetare och ledare befinner sig på två geografiskt skilda arbetsplatser kan det uppstå 
svårigheter för ledarna att identifiera vad medarbetarna saknar för att ha en god arbetsmiljö. Att 
upprätthålla en god arbetsmiljö för medarbetarna ligger under ledarens ansvar (Sinclair et al. 
2021). Ledarnas utmaningar i att upprätthålla en god arbetsmiljö för medarbetarna kan förstås 
genom att distansarbetet medför att ledarna inte kan individanpassa arbetsmiljön, vilket bidrar till 
svårigheter i att uppfylla det ansvar som finns inom ramen för ledarskapet. 
 
Tidigare studier har visat att ledare under distansarbete behöver spendera mer tid på att 
upprätthålla de sociala interaktionerna genom att schemalägga digitala tillfällen för medarbetarna 
att prata om icke-arbetsrelaterade ämnen (Kelley & Kelloway 2012). Vår studie visar att det inte 
enbart är inbokning av fler samtal som ledarna behöver arbeta mer aktivt med under distansarbete, 
utan det är flera olika moment som kräver mer tid för att upprätthålla ett ledarskap likt det fysiska 
ledarskapet. Resultatet visar att ledarna behöver spendera mer tid på att uppmuntra till dialog och 
att säkerställa att medarbetarna har en lämplig arbetsmiljö i sina hem. Resultatet visar därmed att 
det inte enbart är kommunikationen som kan anses bli mindre effektiv under distansarbete, utan 
effektiviteten av ledarskapet i sin helhet kan anses minska eftersom ledarna behöver spendera mer 
tid på flera moment för att under distansarbete upprätthålla ett ledarskap likt det fysiska 
ledarskapet.  
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Studiens resultat visar även ett annat perspektiv av effektiviteten. Distansarbetet har för en del 
ledare medfört en ökad effektivitet i ledarskapet eftersom flexibiliteten bidrar till att de kan boka 
in fler möten under en dag. Däremot visar studien att en del ledare upplever att flexibiliteten bidrar 
till att de behöver vara mer tillgängliga och att de behöver arbeta aktivt med att identifiera hur en 
enskild medarbetare reagerar på flexibiliteten. Tidigare studier har indikerat att flexibiliteten som 
distansarbetet medför kan bidra till både utmaningar och möjligheter beroende på individers 
preferenser och förutsättningar (Grant, Wallace & Spurgeon 2013). Ledarnas skilda perspektiv på 
hur distansarbetet har medfört en ökad eller minskad effektivitet kan grunda sig i att ledarna har 
olika förutsättningar eller preferenser för att arbeta och leda på distans.  
 
Tidigare studier indikerar att distansarbetet kräver nya former av ledarskap (Kelley & Kelloway 
2012). Vår studie visar att ledarna under distansarbete har förändrat sitt ledarskap för att försöka 
upprätthålla ett ledarskap likt det fysiska ledarskapet. Att de mött distansarbetets utmaningar 
genom att arbeta mer aktivt med de moment som kräver mer tid under distansarbete indikerar att 
ledarna förändrar sitt ledarskap utifrån vad situationen kräver. Detta liknas vid tidigare forskning 
om att ett ledarskap inte är möjligt att applicera i alla kontexter och på alla medarbetare, utan det 
krävs att man anpassar ledarskapet efter medarbetaren och den kontext hen befinner sig i för att 
uppnå ett effektivt ledarskap (Hersey & Blanchard 1996).  
 

6 Slutsats 
 
Utifrån studiens resultat kan man fastslå att ledarna har upplevelser och erfarenheter av att 
förutsättningarna för ledarskapet har förändrats av distansarbetet. Å ena sidan menar ledarna att 
distansarbetet medför utmaningar för ledarskapet, å andra sidan att distansarbetet medför 
möjligheter för ledarskapet. Övergripande grundar sig utmaningarna i att ledarskapet anses bli 
mindre effektivt under distansarbete eftersom det krävs mer tid och aktivt arbete för att 
upprätthålla sociala interaktioner och en fungerande kommunikation under distansarbete. Att 
under distansarbete förstå medarbetarnas behov och individanpassa arbetet utifrån dessa 
identifieras också som en utmaning för ledarskapet. De möjligheter som distansarbetet medför är 
en ökad flexibilitet för både medarbetare och ledare. Trots att de övervägande upplevelserna och 
erfarenheterna grundar sig i att distansarbetet har resulterat i utmaningar för ledarskapet visar 
studien att det finns önskemål om att i framtiden kombinera distansarbetet och arbetet på en fysisk 
arbetsplats för att kunna ta vara på möjligheterna som de båda arbetssätten erbjuder.  
 
6.1 Studiens kunskapsbidrag & förslag till framtida forskning 
Tidigare studier inom ledarskapsområdet i relation till distansarbetet har intagit ett deduktivt 
angreppssätt för att undersöka hur redan befintliga ledarskapsteorier är implementerbara i en 
digital kontext. Det induktiva angreppssätt som vår studie intagit har bidragit till en ny dimension 
av forskningen genom att vi har kunnat identifiera ledares egna upplevelser och erfarenheter av 
ledarskap under distansarbete. Genom detta har vi kunnat belysa vilka utmaningar och möjligheter 
distansarbetet medför ledarskapet. Studien har därmed gjort det möjligt för organisationer att bli 
uppmärksammade på vilka utmaningar och möjligheter deras ledare möter eller kan komma att 
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möta vid ett framtida distansarbete. Således har organisationer möjligheter att anpassa arbetet för 
att möta dessa utmaningar och ta vara på möjligheterna.  
 
Förslag till framtida forskning är att söka en förståelse för vilka orsaker som kan ligga till grund 
för de utmaningar som ledarskapet möter under distansarbete. Genom sådana studier kan 
organisationer skapa sig en djupare förståelse för vad i distansarbetet eller ledarskapet som bör 
utvecklas för ett förbättrat distansledarskap.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 
 

Referenslista 
 
Augustinsson, S., Ericsson, U. & Rakar, F. (2018). Organisation ur gamla och nya perspektiv: 

ett kollage. Lund: Studentlitteratur 
 
Arbetsmarknadsutskottet (2017). Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran. 

Stockholm: Riksdagsförvaltningen. https://www.riksdagen.se/globalassets/06.-
utskotten--eu-namnden/arbetsmarknadsutskottet/au-forskningsfragor/rapport-
arbetsmarknad-arbetsliv-digitala-eran.pdf 
 
 

Avolio, B.J. & Kahai, S.S. (2003). Adding the “E” to E-leadership: How it May Impact Your 
Leadership. Organizational dynamics, 31(4), ss. 325-338. doi:10.1016/S0090-
2616(02)00133-X 

 
Bass, B.M. & Bass, R. (2008). The Bass handbook of leadership: theory, research and 

managerial applications. 4 uppl., New York: Free Press 
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3 uppl., Stockholm: Liber 
 
Chafi, M.B., Hultberg, A. & Yams, N.B. (2021;2022). Post-pandemic office work: Perceived 

challenges and opportunities for a sustainable work environment. Sustainability, 
14(1), Artikel 294. doi:10.3390/su14010294 

 
Dingel J.I. (2020). How many jobs can be done at home? Journal of Public Economics, 189, 

Artikel 104235. doi:10.1016/j.jpubeco.2020.104235 
 
Distansarbetsutredningen (1998). Distansarbete (SOU 1998:115). Stockholm: 

Arbetsmarknadsdepartementet. 
 
Finansdepartementet (2021). Uppdraget till myndigheterna för att fler ska arbeta hemma 

förlängs över sommaren [pressmeddelande], 12 maj. 
 
Golden, T.D. & Fromen, A. (2011). Does it matter where your manager works? Comparing 

managerial work mode (traditional, telework, virtual) across subordinate work 
experiences and outcomes. Human Relations, 64(11), ss. 1451-1475. 
doi:10.1177/0018726711418387 

Grant, C.A., Wallace, L.M. & Spurgeon, P.C. (2013). An exploration of the psychological 
factors affecting remote-worker’s job effectiveness, well-being and work-life 
balance. Employee Relations, 35(5), ss. 527-546. doi:10.1108/ER-08-2012-0059 

 
Hersey, P. & Blanchard, K. (1996). Revisiting the life-cycle theory of leadership. Training & 

Development, 50(1), ss. 42–47 

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
Malmö̈: Gleerups Utbildning 

Howell, J.M. & Hall-Merenda, K.E. (1999). The Ties That Bind: The Impact of Leader-Member 
Exchange, Transformational and Transactional Leadership, and Distance on 



 26 
 

Predicting Follower Performance. Journal of applied psychology, 84(5), ss. 680-
694. doi:10.1037/0021-9010.84.5.680 

 
Hunsaker, P.L. & Hunsaker, J.S. (2008). Virtual teams: a leader's guide. Team performance 

management, 14(1/2), ss 86-101. doi:10.1108/13527590810860221 
 
Kelley, E. & Kevin Kelloway, E. (2012). Context Matters: Testing a Model of Remote 

Leadership. Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(4), ss. 437-449. 
doi:10.1177/1548051812454173 

 
Krisinformation (2020). Folkhälsomyndigheten om distansarbete. 

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/folkhalsomyndigheten-
uppmanar-till-distansarbete [2022-01-27] 

 
Kullberg, F. (2019). Distansarbete ökar mest - i storstäder. Chef, 3 december. 

https://chef.se/distansarbete-okar-mest-storstader/ 
 
Lacinai, A. & Darmell, M. (2020). Digitala möten: hur du leder människor i möten på distans. 

Reviderad upplaga. Stockholm: Books on Demand - BoD 
 
Markusson, S. (2020). Nio av tio vill fortsätta distansarbeta i framtiden. Arbetsplatsvärlden, 24 

november. https://www.arbetsvarlden.se/nio-av-tio-vill-fortsatta-distansarbeta-i-
framtiden/ 

 
Musinguzi, C., Namale, L., Rutebemberwa, E., Dahal, A., Nahirya-Ntege, P. & Kekitiinwa, A. 

(2018). The relationship between leadership style and health worker motivation, 
job satisfaction and teamwork in Uganda. Journal of Healthcare Leadership, 3, ss. 
21-32. doi:10.2147/JHL.S147885 

 
Neufeld, D.J., Wan, Z. & Fang, Y. (2008). Remote Leadership, Communication Effectiveness 

and Leader Performance. Group Decision and Negotiation, 19(3), ss. 227-246. 
doi:10.1007/s10726-008-9142-x 

 
Northouse, P.G. (2019). Leadership: theory and practice. 8 uppl., Thousand Oaks: SAGE 

Publications  
 
Paais, M. & Pattiruhu, J.R. (2020). Effect of Motivation, Leadership and Organizational Culture 

on Satisfaction and Employee Performance. The Journal of Asian Finance, 
Economics, and Business, 7(8), ss. 577-588. doi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no8.577 

 
Post- och telestyrelsen (2021). Digital omställning till följd av covid-19 (Rapport PTS-ER-

2021:1). Stockholm: Post- och telestyrelsen. 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-
dokument/rapporter/2021/uppdrag-digital-omstallning-till-foljd-av-covid/digital-
omstallning-till-foljd-av-covid.pdf 

 
Roos, G., Oláh, J., Ingle, R., Kobayashi, R. & Feldt, M. (2020). Online conferences – towards a 

new (virtual) reality. Computational and Theoretical Chemistry, 1189, Artikel 
112975. doi:10.1016/j.comptc.2020.112975 

 



 27 
 

Sardeshmukh, S.R., Sharma, D. & Golden, T.D. (2012). Impact of telework on exhaustion and 
job engagement: A job demands and job resources model. New Technology, Work, 
and Employment, 27(3), ss. 193-207. doi:10.1111/j.1468-005X.2012.00284.x 

 
Schuetz, A. (2017). Effective leadership and its impact on an Organisation’s success. Journal of 

Corporate Responsibility and Leadership, 3(3), ss. 73-90. 
doi:10.12775/JCRL.2016.01 

 
Shipman, K., Burrell, D.N., & Huff Mac Pherson, A. (2021). An organizational analysis of how 

managers must understand the mental health impact of teleworking during 
COVID-19 on employees. International Journal of Organizational Analysis, 
Artikel 1934-8835. doi:10.1108/IJOA-03-2021-2685 

 
Sinclair, M.A., Stephens, K., Whiteman, K., Swanson-Biearman, B. & Clark, J. (2021). 

Managing and Motivating the Remote Employee Using the Transformational 
Leadership Model. Nurse leader, 19(3), ss. 294–299. 
doi:10.1016/j.mnl.2021.01.001 

 
Statistiska Centralbyrån (SCB) (2021). Allt fler arbetar hemifrån [pressmeddelande], 20 maj. 
 
Sveningsson, S. & Sörgärde, N. (2015). Organisationsförändring: hur, vad och varför? Lund: 

Studentlitteratur 

Tillväxtverket (2021a). Distansarbete. https://tillvaxtverket.se/medarbetarsidor/min-
anstallning/arbetstid-och-pension/distansarbete.html [2022-01-27] 

 
Tillväxtverket (2021b). Ökad digitalisering och mer distansarbete hos företagen. 

https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fvov-2020/2021-04-
23-okad---digitalisering---och-mer-distansarbete---hos-foretagen.html [2022-02-
02] 

 
Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i praktiken. 

Lund: Studentlitteratur 
 
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/ 
God-forskningssed_VR_2017.pdf 

 
Yukl, G.A. (2012). Ledarskap i organisationer. Bearbetning av Matti Kaulio. Harlow: Prentice 

Hall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 28 
 

Bilagor 
 
 
Bilaga 1 - Mindmap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
 

 

 

Intervjumall  
 
 
Innan intervjun  

Ɣ Berätta om studien  
ż Syfte: Att undersöka chefers upplevelser av att leda på distans  
ż Frivillighet - Okej att avbryta eller välja att inte besvara någon specifik fråga 

Ɣ Godkänner informanten ljudinspelning? 
Ɣ Konfidentialitet  
Ɣ Gå igenom samtyckesformulär ± Underskrift och bifoga tillbaka till oss 

 
Begreppsdefinition 

Ɣ Distansarbete ± Arbete med fysiskt avstånd från medarbetare där kommunikationen 
sker via digitala plattformar (email, videomöten, telefon och chatt) 

Ɣ Medarbetare ± De som du är ledare för  
 
Inledande frågor 

Ɣ Berätta om din arbetsroll  
 
Innan distansarbete 

Ɣ Fotoelicitering ± Fysisk interaktion  
 
Under distansarbete 

Ɣ Fotoelicitering ± Digitalt möte 
Ɣ Berätta om dina övergripande upplevelser av att leda på distans 

 
Att leda under distansarbete 

Ɣ Hur kommunicerar du med dina medarbetare?  
Ɣ Hur leder du dina medarbetare under distansarbete? 

 
Sammanfatta 

Ɣ Positiva aspekter med att leda på distans 
Ɣ Negativa aspekter med att leda på distans 

 
Avslutning 

Ɣ Finns det något mer du vill tillägga? 
Ɣ Tack för din medverkan!  

Bilaga 2 – Intervjumall  
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Till dig som arbetar som chef inom offentlig sektor  

  
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på 
+|JVNRODQ� .ULVWLDQVWDG�� -XVW� QX� OlVHU� YL� NXUVHQ� ³H[DPHQVDUEHWH� L� SHUVRQDO- och 
DUEHWVOLYVYHWHQVNDS�Sn�NDQGLGDWQLYn´�GlU�YL�KDU�L�XSSGUDJ�DWW�VNULYD�HQ�NDQGLGDWXSSVDWV��,�GHn 
tid vi befinner oss i nu är ett ökat distansarbete ett faktum, och därför kommer vår uppsats 
inrikta sig på chefers upplevelser av att leda på distans. Eftersom den offentliga sektorn har 
omfattats av riktlinjer om distansarbete under den senaste tiden, är det just chefer inom den 
offentliga sektorn vi har eftersökt till att delta i vår studie. Syftet med vår studie blir således att 
undersöka hur chefer inom den offentliga sektorn upplever ledarskap via digitala kanaler. 
 
Efter tidigare kontakt med dig sänder vi härmed ett informationsbrev om intervjun och studien. 
Intervjun kommer pågå i cirka 40 minuter och tid för intervju finns bokad i det mejl som detta 
brev är bifogat i. Deltagandet i intervjun är självklart frivilligt, och du har när som helst under 
intervjun möjlighet att avbryta eller välja att inte besvara en specifik fråga. Vidare kommer 
största möjliga konfidentialitet eftersträvas genom att förvara materialet så att det endast är 
åtkomligt för studenterna som skriver denna kandidatuppsats, och således delges inte det 
insamlade materialet till obehöriga. Den insamlade datan sammanställes sedan i en rapport i 
form av en examensuppsats, där det insamlade materialet avidentifieras för att säkerställa att 
ingen information kan härledas till dig personligen.  
 
Vi är tacksamma för att just du vill delta och på så sätt bidra med värdefull information till vår 
studie. 
 
Vi ser fram emot att ta del av dina tankar och upplevelser kring att leda under distansarbete! 
Matilda Gustafsson och Nathalie Håkansson 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via mejladresserna i brevets inledning. 
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Till deltagare i kandidatuppsats ́ $WW�XQGHUV|ND�KXU�FKHIHU�LQRP�GHQ�RIIHQWOLJD�VHNWRUQ�XSSOHYHU�
OHGDUVNDS�YLD�GLJLWDOD�NDQDOHU´�� 
 

Samtyckesformulär 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om kandidatuppsatsen och har haft möjlighet till 
att ställa frågor till studenterna som genomför uppsatsen. Vidare är jag medveten om att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag, utan att ange något skäl, kan avbryta mitt deltagande när som 
helst eller välja att inte besvara specifika frågor. 
 
Genom att skriva under nedan samtycker jag det ovan beskrivna och att studenterna behandlar 
de uppgifter som samlas in på det vis som beskrivs i informationsbrevet och enligt gällande 
dataskyddslagstiftning.   
 

 

 

 

 

Underskrift deltagare   Datum (år/mån/dag) 

 

   

Underskrift student    Underskrift student 
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