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Sammanfattning
Distansarbete är en arbetsform som stora delar av Sveriges befolkning behövt möta på grund av
Covid-19. Trots den snabba omställningen rapporterar medarbetare flera positiva fördelar med att
arbeta på distans, bland annat en högre arbetsprestation, en ökad livskvalitet samt en önskan om att
fortsätta arbeta på distans efter pandemin. Samtidigt finns det svårigheter med att arbeta på distans.
Tidigare forskning visar att medarbetare upplever en högre arbetsbelastning och svårigheter med att
skilja arbete från privatliv. För att ta vara på medarbetarnas positiva upplevelser av att arbeta på distans
krävs ett fungerande ledarskap för att förse medarbetarna med stöttning. Ett sätt att skapa ett
fungerande distansledarskap är genom att upprätthålla välfungerande relationer mellan chef och
medarbetare. Syftet med denna studie är därför att undersöka mellanchefers upplevelser av att leda på
distans. Studien fokuserar på deras upplevda arbetsrelation till medarbetarna. För att undersöka detta
har en kvalitativ metod använts i form av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att
den informella kommunikationen tillsammans med spontan feedback och återkoppling behöver planeras
in och förekommer inte lika naturligt i relationerna längre. Mellancheferna upplever informations- och
kommunikationstekniken som bristfällig när det kommer till att skapa nya relationer eller föra svårare
samtal på distans. I resultatet framgår det även att synligheten och tillgängligheten förändrats på distans
och hur mellancheferna i sitt ledarskap försöker hantera detta. Slutligen visar resultatet även att det
skett en ökad mötesfrekvens mellan chef och medarbetare och att de därför hörs av oftare på distans.
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1. Inledning

Distansarbetet framhävdes redan på 1980-talet i Sverige när denna arbetsform användes i

syfte att bevara glesbygden (Distansarbetsutredningen, 1998). Arbetsformen blev

ytterligare uppmärksammad i Januari 2020 när det första fallet av Covid-19 bekräftades i

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2020). Den fortsatta smittspridningen ledde till att

människors livsvillkor förändrades på olika sätt. Musiker fick ställa in konserter,

fotbollsspelare fick spela för tomma läktare, reseledare fick återvända hem och åtskilliga

organisationer fick beordra sina medarbetare att arbeta hemifrån. Ett stort antal fick byta

ut kontorslandskapet mot olika lösningar för ett hemmakontor. Nilsson (2021) har

illustrerat hur distansarbetet kan se ut i sin bok Hemmakontor. I boken skildras

fotografier av personer som suttit och arbetat i källarförråd, garderober och i barnrum.

Trots hemmakontorets förhållande har flera studier påvisat positiva effekter av

distansarbetet. Personer som arbetat hemifrån uppger sig ha ett högre arbetsengagemang

och en upplev ökad livskvalité (de Klerk, Mandi & Mosca, 2021). Andra fördelar med

distansarbetet har varit ökad flexibilitet, ett mer självstyrt arbete samt ökad bekvämlighet

(Allvin, 2001; Mehta, 2021). Flera studier påvisar även en önskan om att få fortsätta

arbeta på distans efter pandemin (Mehta, 2021; de Klerk et al. 2021). Däremot finns det

en baksida av att arbeta på distans nämligen att sätta gränser för sitt eget arbete. Tidigare

studier redogör för att personer som arbetar på distans tenderar att i högre grad även

arbeta efter schemalagd arbetstid, vilket kan leda till konflikter mellan arbets- och

familjeliv (Andrade & Lousã, 2021). Därtill visar liknande studier hur det upplevs svårt

att skilja på arbete och hushållsarbete vid distansarbete och därför tenderar personer som

arbetar hemifrån generellt att arbeta mer (Coban, 2020; Diamond, 2002).

Det finns en önskan om att få fortsätta arbeta på distans men utan ramar och direktiv för

hur distansarbetet ska utföras kan denna arbetsmiljö bli ohälsosam för anställda (Huršidić

Radulović, 2021; Coban, 2020; Diamond, 2002). För att hantera detta krävs det att chefer

på olika sätt verkar för en god arbetsmiljö i sitt ledarskap på distans. Ett sätt att

åstadkomma detta är genom väletablerade relationer där det finns en tillit som gör det

möjligt för medarbetare att våga kommunicera med sin chef om distansarbetet upplevs
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påfrestande (Neufeld, Wan & Fang 2008; Child, 2001). Därmed är det intressant att

studera chefers och medarbetares relation vid distansarbete utifrån att skapa ett sunt

distansarbete. Att studera mellanchefernas upplevelser kan dessutom till viss del bidra till

en djupare förståelse för hur chefers arbetsliv ser ut idag.

1.1 Syfte

Studien är explorativ och syftar till att undersöka mellanchefers upplevelser av

arbetsrelationer på distans. Studien fokuserar inte på upplevelser till följd av pandemin

utan informanternas generella upplevelser av distansledarskap. Mellanchefer har valts på

grund av deras generella position i organisationen, att de oftast befinner sig mellan

ledning och medarbetare vilket gör att de har nära kontakt med både chefer och

medarbetare (Keys & Bell, 1982). Arbetsrelationen mellan chef och medarbetare har visat

sig vara betydelsefull för att skapa en god arbetsmiljö på distans (Neufeld, Wan & Fang

2008; Child, 2001). Mot bakgrund av detta syftar studien till att undersöka mellanchefers

upplevelser av att leda på distans där studien fokuserar på mellanchefernas upplevelser

kring relationen till sina medarbetare.

1.2 Uppsatsens disposition

Uppsatsens första kapitel syftar till att skapa en förståelse för studiens valda

problemområde. Därefter kommer det presenteras litteratur av ämnena distansarbete,

distansledarskap och arbetsrelationer på distans. Kapitlet lyfter dessutom två teorier där

det psykologiska kontraktet och Leader Member exchange theory presenteras. Teorierna

växte fram vid framställningen av studiens analys. Den tidigare forskningen upplevdes

inte kunna förklara och tolka vissa delar av studiens empiri. Den tidigare forskningen

upplevdes beskriva mer än att tillgodose med relevanta verktyg för att förstå händelser i

relationer. Utifrån detta utforskades ett antal teorier och studien valde att avgränsa sig till

psykologiska kontraktet och leader member exchange theory utifrån att de ansågs vara

mest relevanta utifrån studiens syfte. Teorina utgår från att relationerna är fysiska och

detta tas hänsyn till vid tilldelningen av dem. I nästa del redogör uppsatsen för vilken

metod som används i insamlandet av material, studiens tillvägagångssätt och val av
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informanter, materialets bearbetning, studiens trovärdighet, pålitlighet och bekräftelse

samt vilka etiska aspekter som beaktats. Till följd av detta redogörs en resultatdel där

studiens insamlade material presenteras. Vidare presenteras ett analys- och

diskussionsavsnitt, avsnittet är uppdelat i en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I

resultatdiskussionen tolkas det insamlade materialet för att sedan besvara studiens syfte

utifrån den framtagna litteraturgenomgången och teoretiska referensramen. Därtill

sammanfattas studiens huvudsakliga resultat och slutsatser. I metoddiskussionen

diskuteras studiens tillvägagångssätt och valet av metod. Denna uppsats avslutas med

några avslutande ord som kort sammanfattar studiens resonemang, det redogörs även för

vad som är intressant att studera i framtida forskning.

2. Litteratur & teori

2.1 Distansarbete

Begreppet distansarbete innebär att det ordinarie arbetet utförs under schemalagda

arbetstider på en annan plats än vad arbetsgivaren ställer till sitt förfogande.

Distansarbete är således inte enhetligt med flexibelt arbete och fria arbetstider, det är

snarare reglerat av det ordinarie arbetets ramar i enlighet med organisationens

föreskrifter. Att organisationer väljer att arbeta på distans är bland annat på grund av en

önskan om effektivitet och minskade kostnader (Allvin, 2001). Vid arbete på distans

använder sig parterna av internet och informations- och kommunikationsteknik, det vill

säga bland annat mail, telefon och videokonferenser, vilket går under förkortningen IKT

(Vilhelmson & Thulin, 2016).

2.2 Distansledarskap

En del forskning skiljer på ledarskap och chefskap. Ledarskap associeras med

förändrings- och utvecklingsarbete, att förmedla visioner och strategier samt inspirera.

Där tillkommer även ett fokus på människan och kommunikationen, till skillnad från

chefskapet som associeras med en uttalad roll som verkar inom områden såsom

planering, organisering, övervakning och kontroll (Kotter, 1999). Det kan däremot finnas
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svårigheter med att urskilja ledarskapet och chefskapet från varandra då de ofta i

praktiken är integrerade (Sveningsson & Alvesson, 2010). Distansarbetet ställer andra

krav på ledarskapet och ledarens fokus bör därför omprioriteras för att anpassas mot de

förändrade förhållandena. Att utöva ett distansledarskap innebär att tillgodose

medarbetarnas behov och tillhandahålla dem med rätt resurser i syfte att leda dem mot

uppsatta mål. Ett exempel på en sådan omorientering är att kunna bistå medarbetare med

stöttning i sitt mer självständiga distansarbete. I samband med att medarbetare har en

högre självständighet vid arbete på distans, blir ledarens förmåga att bistå de anställda

med rätt stöttning allt viktigare. Detaljstyrning och övervakning i ledarskapet blir på så

vis mindre relevant (Allvin, 2001).

2.3 Arbetsrelationer och dess påverkan av distansarbetet

I detta kapitel kommer central tidigare forskning presenteras utifrån vad för forskning

som finns idag inom ämnesområdet arbetsrelationer på distans.

2.3.1 Relationers påverkan av informations- och kommunikationsteknik

Distansarbetet påverkar arbetsrelationer genom att det fysiska avståndet försvårar

möjligheterna till att etablera och upprätthålla arbetsrelationer. Emellertid kan det

upplevda avståndet minska med hjälp av olika informations- och

kommunikationstekniker som underlättas av snabb uppkoppling och medför ökad

tillgänglighet (Norman et al., 2019; Torre & Sarti, 2020). Vilken typ av

kommunikationsteknik ledaren använder sig av anses vara viktigt för upprätthållandet av

arbetsrelationer. Videokonferenser har visat sig underlätta och stödja interaktionen mellan

chef och medarbetare på distans (Braun et al,. 2019). Samtidigt är en stor del av den

informations- och kommunikationstekniken som används idag begränsande för

användarnas kommunikation då den används för att informera snarare än att föra en

tvåvägskommunikation mellan dessa (Cardon, Huang & Power, 2019). Chefens

kompetens i att hantera informations- och kommunikationsteknik är därmed betydelsefull

för arbetets kvalité då en chef som besitter god kompetens inom området lättare kan

skapa tillit hos sina medarbetare (Norman et al., 2019; Antonakis & Atwater, 2002).
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2.3.2 Relationers påverkan av kommunikation

Vid distansarbete möts människor endast vid planerade tillfällen. Därför minskar den

informella kommunikationen och även den spontana återkopplingen och feedbacken

(Golden & Fromen 2011; Strid, 1999). Enligt Falkheimer och Heide (2008) kan informell

kommunikation definieras som vardagliga samtal. Den informella kommunikationen är

varken beroende av tid och rum vilket formell kommunikation är beroende av

(Falkheimer & Heide, 2003). Till skillnad från de formella samtalen är informella samtal

frivilliga, oplanerade och språket är mer vardagligt (Marnon, 2012). Tidigare forskning

redogör för att informell kommunikation och interaktion har fått en allt viktigare roll i

organisationer då den stärker arbetsrelationer (Falkheimer & Heide, 2003; Strid, 1999).

Den informella kommunikationen och interaktionen bidrar till att upprätthålla relationer.

Nilsson och Waldemarson (2016, s.27) menar att småpratet är “ett sätt att smörja

samspelsmaskinen” mellan människor. Studier visar ett samband mellan distansarbete

samt minskad uppskattning och uppmuntran mellan chef och medarbetare (Braun et al,.

2019). Braun med flera (2019) menar att chefer bör uppmärksamma hur de

kommunicerar och reflektera kring missförstånden som kan uppstå vid distansarbete. Vid

svåra samtal, såsom rehabilitering eller uppsägning, bör chefer vara extra uppmärksam på

de begränsningar som informations- och kommunikationstekniken medför (Darics 2020;

Braun et al,. 2019). Tidigare studier hävdar att det inte är distansen som påverkar

arbetsrelationen utan det är den minskade interaktionen mellan parterna. På så sätt visar

studier att chefer som i högre grad har kontakt med sina medarbetare har en större

sannolikhet att skapa närmare relationer (Neufeld, Wan & Fang 2008; Golden & Fromen,

2011; Antonakis & Atwaters 2002).

2.3.3 Relationer på distans i anknytning till tillit och kontroll

Tillit är en faktor som kan minska den upplevda distansen vid distansarbete (Child, 2001;

Jarvenpaa et al,. 1998). Chefer som visar tillit till sina medarbetare tenderar att få en

medarbetare som är mer motiverad att möta förväntningarna som ställs på dem samt att

de har ett högre välmående. I längden kan visad tillit från chefer därför gynna

organisationen i sin helthet. Tillit kan visas i att medarbetarna inte i lika hög grad

kontrolleras (Bringselius, 2021). Studier visar ett samband mellan väletablerade
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arbetsrelationer och hög tillit (Neufeld, Wan & Fang, 2008). Tilliten mellan medarbetare

och chef är något som frodas mellan dem när de arbetat tillsammans, på samma

arbetsplats, under en längre tid (Bringselius, 2021). Däremot är tillit något som varierar

beroende på hur chef och medarbetare agerar gentemot varandra, ett exempel på detta är

om en chef ger ut tomma löften till sina medarbetare vilket kan minska medarbetarnas

tillit till chefen. Bringselius (2021) diskuterar tillitens betydelse för att organisationer ska

klara sitt uppdrag, det handlar om en balansgång mellan tillit och kontroll där

kärnuppdragets behov bör styra vilken typ av tillit och styrning verksamheten ska utöva

(Bringselius, 2021). Att arbeta på distans kan medföra bristande kontroll, detta då

faktorer såsom synlighet och närvaro försvinner (Felstead, Jewson & Walters, 2003).

Tidigare forskning visar att det kan finnas ett samband mellan förlorad kontroll och

minskad tillit vid distansarbetet (Brown, Smith, Arduengo & Taylor, 2016). En chef som

detaljstyr sina medarbetare är ett tecken på bristande tillit. Genom att detaljstyra sina

medarbetare riskerar det att minska medarbetarnas känsla av mening samt deras inre

motivation (Bringselius, 2021). Golden och Fromen (2011) redogör för att chefer

anordnar fler möten och avstämningar på distans i syfte att upprätta kontroll.

Chefers behov av kontroll och styrning förekommer bland annat i insatta

regleringsinstrument, det vill säga åtgärder som sätts in i medarbetarnas arbete i syfte att

styra dem (Allvin, 2001). Syftet med regleringsinstrumenten är att stabilisera, strukturera

och disciplinera arbetet och relationerna till och inom organisationen. Tillräckligt mycket

regleringsinstrument bör leda till att arbetet på distans inte förändras och därmed inte

heller relationerna. Ett vanligt förekommande regleringsinstrument är chefers fysiska

närvaro som kontrollerar och styr medarbetarnas arbete. Närvaron kan användas för att

säkerställa att medarbetarnas arbete förblir effektivt. Historiskt förekom

regleringsinstrument redan i början på 1900-talet när Taylor (1911, refererad i Aronsson

et al,. 2012) redogjorde för direkt övervakning. Traditionella regleringsinstrument kan

därför bli problematiskt när medarbetare inte befinner sig på en fysisk arbetsplats. När

den fysiska närvaron försvinner är det därför intressant att studera vilka

regleringsinstrument chefer tillsätter i distansarbetet för att ersätta den fysiska närvaron.

Allvin (2001) redogjorde för detta redan på tidigt 2000-tal och talade om kulturstyrning
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som ett regleringsinstrument för att påverka medarbetarnas agerande genom att ankra

värderingar och normer i organisationen. Allvin (2001) talar även om kravet på

tillgänglighet som ett sätt att styra och kontrollera sina medarbetare på distans. Det bör

tas hänsyn till att Allvins (2001) studie är genomförd för mer än 20 år sedan och att

digitaliseringen kan antas lett till fler och andra typer av regleringsinstrument på distans.

2.4 Det psykologiska kontraktet mellan chef och medarbetare
Det psykologiska kontraktet tillämpas för att kunna förklara olika händelser i

arbetsrelationer. Den tidigare forskningen kring arbetsrelationer och dess påverkan av

distansarbete belyser till stor del olika aspekter som påverkar arbetsrelationer på distans

snarare än att besvara varför. I avsnittet redogörs det bland annat för att informations- och

kommunikationsteknik, kommunikation samt tillit och kontroll vilket är faktorer som

påverkar hur distansrelationer kommer till uttryck. Teorin används som ett verktyg i

studiens analys och diskussion för att gestalta de aspekter som påverkar relationen i

anknytning till informanternas upplevelser.

Det psykologiska kontraktet berör det tvåvägsutbytet av åtaganden och löften som chef

och anställd upplever sinsemellan (Guest & Conway, 2002). Teorin redogör för det

psykologiska kontraktet som ett outtalat kontrakt som skildrar förväntningar, upplevelser

och tolkningar i relationen. På så vis skiljer sig detta kontrakt mot det formella

anställningskontraktet som inte påverkas av relationers föränderlighet och kontext

(Isaksson & Bellaagh, 2005). Det formella anställningskontraktet är ofta skriftligt och

dessutom signerat av båda parterna. Därför är det mindre komplicerat att förstå vad som

är definierat i dessa. I det psykologiska kontraktet kan parterna ha olika uppfattningar om

vad för löften eller åtaganden som fattats och därför upplever organisationer det

problematiskt att definiera kontrakten (Guest, 1998). Att psykologiska kontrakt inte är

preciserade bidrar till större sannolikhet att kontraktsbrott uppstår. Kontraktsbrott uppstår

när en part bryter mot de åtagandena, förväntningarna eller tolkningarna som utformats i

relationen (Robinson & Rousseau, 1994). Vid ett kontraktsbrott kan reaktioner från parten

eller parterna uppstå. Kontraktsbrottets intensitet och omfattning beror på hur

betydelsefull den brutna överenskommelsen varit för parternas relation (Aronsson et al.,
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2012). Ett kontraktsbrott orsakat av ett brutet förtroende kan leda till att parternas relation

försvagas och en upplevd känsla av svek i relationen (Robinson & Rousseau, 1994). I

praktiken kan det psykologiska kontraktet gestaltas i medvetna och omedvetna handlingar

i parternas relation. Därav kan det psykologiska kontraktet reflektera parternas agerande

(Isaksson & Bellaagh, 2005)

2.5 Leader Member Exchange Theory
Teorin har en nära anknytning till studiens tidigare forskning då aspekterna lyfter olika

orsaker till varför en relation utvecklas och denna teorin kan användas för att påvisa

denna process. Teorin bidrar med att kunna tolka och förstå olika aspekter av

distansrelationer utifrån relationernas utvecklingsgrad. Teorin används som ett verktyg

för att gestalta de aspekter som påverkar relationen i anknytning till informanternas

upplevelser

Teorin belyser Leader Member Exchange, även förkortat som LMX, inriktar sig på den

tvåpartsrelationen som förekommer mellan ledare och följare (Graen & Uhl-Bien, 1995).

Teorin redogör för hög- och lågkvalitativ LMX. Utifrån teorin går det att dela in

relationers utvecklingsgrad i tre steg främlingar, bekanta och partnerskap. Desto längre

parterna har utvecklat en relation desto högre LMX har relationen. Vid etableringen av en

ny relation inleds parterna som främlingar för att sedan utvecklas och möjligtvis tillslut

nå ett parterskap. Utvecklingen av att gå från främling till partnerskap innebär en

förändring av parternas fokus, från fokus på egna intressen till ett gemensamt fokus på

samma intresse.

Vid en högkvalitativ LMX och ett partnerskap tillkommer fördelar såsom att viss

strukturell makt mellan parterna försvinner. Relationen blir upplevd som en

vänskapsrelation snarare än en över- och underordnad relation (Graen & Uhl-Bien, 1995).

Parterna i relationen upplever sitt arbete som meningsfullt och har ett större

organisatoriskt engagemang. Det leder även till en minskad personalomsättning och en

högre arbetsprestation (Rockstuhl et al,. 2012). I relationen kan även följaren få mer

intressanta arbetsuppgifter, högre förståelse för sin roll samt mer stöttning i sitt arbete
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(Hanse, 2015). Trots dessa fördelar kan högkvalitativa LMX relationer alstra en känsla av

skyldigheter hos följarna vilket i sin tur kan orsaka stress (Van Breukelen et al,. 2006).

3. Metod

3.1 Anpassning till syftet

Mot bakgrund av studiens syfte i att undersöka mellanchefers upplevelser har en

kvalitativ ansats tillämpats då denna metod ger tillgång till att undersöka människors

tankar och upplevelser. Vid en kvalitativ studie undersöks människor som befinner sig i

olika kontexter och därför utgår studien från att betrakta människan som en social och

formbar varelse mot sin omgivning (Agar, 2013). Studien är explorativ och det är därför

fördelaktigt att använda sig av kvalitativ metod då djupare tolkningar kan utarbetas av

materialet (Hjerm et al,. 2014). För att undersöka syftet har därför ett anpassningsbart

förhållningssätt tillämpats som bidrar till att teori och empiri kan vägas mot varandra

under studiens genomförande (Tjora, 2012). Med hjälp av detta förhållningssätt har

studien anpassat teorin utefter empiriska fynd som studiens teoriavsnitt tidigare inte lyft.

En hermeneutisk ansats har valts då studien vill studera, tolka och förstå mellanchefers

upplevelser. Den teoretiska ansatsen kan därmed beskrivas som ett tolkande

förhållningssätt. Utifrån detta blir forskarens tolkningar centrala i studien. Detta

förhållningssätt förespråkar att tolkningar växer fram i kontinuerlig växling mellan

forskarens tidigare och nya kunskaper (Hjerm et al,. 2014).

3.2 Insamling av material

I insamlingen av material användes halvstrukturerade intervjuer eftersom de både tillför

en viss struktur men även ger utrymme för flexibilitet (Hjerm et al,. 2014). Inför

intervjuerna konstruerades en semistrukturerad intervjuguide som byggde på fyra teman

“ledarskap”, “arbetsrelationer mellan chef och medarbetare” “tillit” och “feedback,

uppföljning och uppmärksammande av prestationer”. De formulerade temana fungerade

som en vägledning under intervjuerna. Det fanns ett antal förberedda frågor under varje
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tema men de förberedda frågorna användes framför allt som en checklista till om

informanten lyft funderingen i sig. Intervjuerna öppnades upp med frågan “Hur ser en

normal arbetsdag ut för dig?” och utifrån den frågan utgick sedan intervjun. Det

viktigaste med intervjuerna var att undersöka varje informants berättelse inom området

och att förhålla sig till en detaljerad intervjuguide kan begränsa forskarens frågeteknik

(Hjerm et al,. 2014).

3.3 Genomförande och val av informanter

Informanterna blev kontaktade över mail och då även informerade om studiens syfte,

tillvägagångssätt, sekretess och etiska överväganden. Intervjuerna genomfördes digitalt

via Teams eller Zoom (verktyg för videokonferenser). Totalt genomfördes sex

semistrukturerade intervjuer, detta under vecka 4, 5 och 6. Av dessa sex informanterna

valde fem att delta med både ljud och kamera, varav en valde att endast delta med ljud.

Samtliga intervjuer varade mellan 45-60 minuter.

Innan intervjun startade välkomnades informanten och studiens syfte, genomförande och

etiska överväganden presenterades. Informanten tillfrågades om samtycke till

ljudinspelning och samtliga informanter samtycke till detta. Intervjuerna genomfördes

med stöd från den konstruerade intervjuguiden och när intervjun avslutades tillfrågades

informanten om de ville tillägga något utanför ljudinspelningen.

Initialt valdes tre informanter ut strategiskt och kontaktades via mail. Att välja

informanter strategiskt kan skapa variation i det insamlade materialet då deltagarna kan

väljas utifrån olika grunder (Hjerm et al,. 2014). De tre strategiskt valda informanterna

skickade sedan vidare informationsbrevet till andra möjliga informanter av studien.

Utifrån det valdes ytterligare fyra informanter. Det finns en risk med att göra ett så kallat

snöbollsurval där informanterna kontaktar andra informanter, detta då personerna kan

dela liknande uppfattningar. Att en viss del av studiens informanter är strategiskt utvalda

försäkrar studien om en viss variation bland informanterna. På grund av sjukdom blev det

slutliga antalet informanter sex.
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Kriterierna för att delta i studien var att informanten nyligen eller för närvarande arbetar

och leder andra på distans. Informanterna ska även besitta rollen som mellanchef och att

studien specificerar sig på mellanchefer är på grund av deras generella roll i

organisationer där de verkar mellan ledning och medarbetare, vilket gör att de har nära

kontakt med både chef och medarbetare (Keys & Bell, 1982). Samtliga har arbetat i sin

nuvarande roll i minst fyra år. Endast en av informanterna hade tidigare erfarenheter av

att leda på distans innan Covid-19.

3.4 Bearbetning
Inför bearbetningen av materialet transkriberades alla intervjuer. Materialet bearbetades

sedan utifrån Hjerm med fleras (2014) trestegsmodell där de redogör för tre nivåer och

dessa nivåer benämns som kodning, tematisering och summering. Vid kodningen

organiseras materialet grovt för att sedan bearbetas noggrannare i tematiseringen och till

sist användas detta som utgångspunkter i summeringen för analys och slutsatser. Nedan, i

tabell 1, presenteras fyra exempel från denna bearbetningsprocess. Den första rubriken

kod presenterar citat tagna ur intervjuerna som sedan i tematiseringen kategoriserats och i

summeringen har dessa kategorier resumeras i teman. Hjerm med flera (2014) redogör för

att kodningen och tematiseringen används för att kunna dra relevanta slutsatser mot

studien syfte. Aspekter som inte varit relevanta för studiens syfte har inte beaktats i

bearbetningsprocessen.
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Kod Kategori Tema

“Sen kan jag tycka att när
man har digitala möten

tenderar de att bli
monologer istället för

dialoger”

Digitala möten &
Envägskommunikation

Olika former för
kommunikation

“Min kalender är helt
öppen och alla kan boka

in möten i den”

Tillgänglighet &
Transparens

Att vara närvarande i en
distansrelation

“Sen är det mer mail,
sms, och chattar än vad

det var innan”

Digitala hjälpmedel Olika former för
kommunikation

“Det har absolut blivit
fler möten, ja”

Ökad mötesfrekvens,
Tillgänglighet & Tillit

Att vara närvarande i en
distansrelation

Tabell 1.

3.5 Trovärdighet, pålitlighet & bekräftelse

Lincoln och Guba (1985, refererad i Cope, 2014) redogör för fyra kriterier som är

framtagna efter vad som gör en kvalitativ studie tillförlitlig. Dessa kriterier är

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelse och överföring. Av dessa fyra har tre kriterier

beaktats och dessa är trovärdighet, pålitlighet och bekräftelse. Studien tar inte hänsyn till

kriteriet överförbarhet då det inte är relevant eftersom studien inte strävar efter att

generalisera resultatet (Cope, 2014).

Att en studie är trovärdig innebär att studiens metodavsnitt ska framställas så pass tydligt

att en likadan studie ska kunna utföras igen och få samma utfall (Tjora, 2012; Cope,

2014). Studien har tagit hänsyn till detta i framställningen och utformandet av

metodavsnittet men kan inte garantera att utfallet blir detsamma.

12



För att en studie ska anses vara pålitlig krävs det att resultatet ställs mot tidigare

forskning (Tjora, 2012; Cope, 2014). Studien syftar till att förklara, tolka och förstå

informanternas berättelser snarare än att bekräfta eller förkasta den mot tidigare

forskning. Samtidigt kan resultatet anses pålitligt då alla tolkningar görs i förhållande till

den framtagna litteraturgenomgången och teoretiska referensramen.

Kriteriet bekräftelse innebär att studiens resultat ska representera empirin, således ska

resultatet motsvara deltagarnas berättelse. Detta utan att forskarens eventuella fördomar

påverkar och syns i resultatet. I redogörelsen för hur resultatet är framtaget har detta

beaktats samt att resultatet bekräftas med citat från intervjuerna (Cope, 2014).

3.6 Etiska aspekter

Denna studie är gjort i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer angående god

forskningssed. Alla informanter fick ta del av ett informationsbrev angående studien där

dessa etiska aspekter presenterades. Informanterna fick även muntligt presenterat för sig

innan intervjun kring de etiska aspekterna av studien. Etiska överväganden som har tagits

i beaktning är att alla informanter som deltagit i denna studie fått information om att

intervjun är frivillig, att de när som helst har rätt att avbryta och att informanternas

deltagande anonymiseras för utomstående. Informanterna fick vetskap kring studiens

syfte och att allt material kommer hanteras konfidentiellt. Efter att rapporten är

sammanställd kommer allt material i form av ljudinspelningar och anteckningar att

förstöras. Alla informanter tillfrågades kring ljudinspelning innan intervjun startade. Efter

intervjun, när ljudinspelningen stoppats, tillfrågades deltagarna hur intervjun upplevts

samt om det vill tillägga något när de inte spelas in.

4. Resultat
I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Resultatet är uppdelat i

två större teman och dessa är olika former för kommunikation och närvaro i en

distansrelation. Vidare är varje tema indelat i underrubriker för att lyfta fram väsentliga

delar ur dessa. Framtagna citat används för att stärka resultatet och då studien inte syftar

till att genomföra en samtals- eller diskursanalys har vissa citat korrigerats för
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läsvänlighetens skull. Korrigeringen har reducerat utfyllnadsord såsom “eh” och “mm”

och har inte påverkat innehållet.

4.1 Olika former för kommunikation
I intervjuerna framgick det att informanterna talade om kommunikation som en

påverkande faktor till deras relation med medarbetarna. Informanterna upplevde att de

informella samtalen, tillsammans med spontan feedback och uppföljning, sker under

andra former på distans. Samtliga informanter redogjorde för hur fysiska träffar i viss

grad, vid distansarbete, underlättar för skapandet och etableringen av arbetsrelationer.

4.1.1 Informella samtal mellan chef och medarbetare

Informanterna redogjorde för att oplanerade träffar inte sker vid distansarbete. Sådana

oplanerade träffar kunde tidigare exempelvis vara kafferaster, att stöta på varandra i

korridorer eller spontana luncher. När informanterna endast mötte sina medarbetare vid

planerade tillfällen försvann de informella samtalen och majoriteten av alla samtal på

distans blev arbetsrelaterade. Informanterna beskrev distansarbetet som mer effektivt och

resultatinriktat till följd av att den informella interaktionen och kommunikationen har

minskat.

“[...] det här “chittret” som finns i en organisation, att man sitter ner och dricker en kopp kaffe med

varandra, pratar lite om “hur är det” eller att äta lunch tillsammans som man tidigare gjort, det

finns inte på samma sätt”

Informanterna redogjorde för att de har börjat planera in den informella

kommunikationen i formella möten i förhoppning om att inte förlora den informella

interaktionen helt. Detta då den anses vara viktig för relationsbyggandet. En informant

lyfter ett exempel för detta och berättade hur dem har schemalagt tid i början av möten

för att skapa utrymme för småprat i form av vad medarbetarna har gjort under helgen

eller hur dem mår, sådant som tidigare skett naturligt.
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4.1.2 Feedback och återkoppling vid distansarbete

En stor del av informanterna redogjorde för att den feedback och återkoppling som sker i

distansarbetet är planerad och att den spontana feedbacken och återkopplingen har

minskat. Sådan återkoppling som fysiskt förekom spontant i korridoren eller på

kafferasten minskar. Informanterna upplevde därmed feedback och återkoppling som

onaturligt och framtvingat i digitala möten. Några informanter har därför börjat använda

chattar och sms som ett hjälpmedel till att förmedla sina synpunkter. Däremot är den

sortens feedbacken och återkopplingen till mestadels positiv då informanterna föredrar att

framföra svårare synpunkter fysiskt. Informanterna menar att det upplevs svårt att läsa av

stämningen på distans, att det enklare uppstår missförstånd samt att det finns en

problematik med att försäkra sig om att både mellanchef och medarbetare lämnar mötet

med samma uppfattningar kring feedbacken eller återkopplingen.

“Det är ibland svårt att känna av en sinnesstämning över det digitala, jag tror att det kräver rätt

mycket av alla deltagare för att det ska gå igenom och för att man ska upptäcka saker som inte

tillhör en persons, så att säga, normala känsloliv. Om någon skulle vara med om något tufft eller

verkligen gå igenom något svårare, då räcker nog inte det digitala till”

4.1.3 Fysiska samtal vid distansarbete

Informanterna värderade fysiska träffar högt trots distansarbetet. De menade att det fanns

stora fördelar med att kunna träffas fysiskt vid svåra samtal och vid etableringen av nya

relationer.

Vid svårare samtal har informanterna träffat sina medarbetare fysiskt, detta då

informations- och kommunikationstekniken upplevdes otillräcklig. De menade att svårare

samtal exempelvis kan vara personärenden och att svåra samtal ofta upplevas som

känsloladdade. Informanterna redogjorde för att de digitala förhållandena inte var

tillräckliga när de behövde trösta eller visa empati för sina medarbetare.
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“[...] de är svårt att omfamna någon som blivit ledsen över telefon. Det är liksom svårt

överhuvudtaget, även fast man inte kramas så kan man omfamnas i verkligheten på ett helt annat

sätt [...]”

En av informanterna menade att svårare samtal kunde genomföras digitalt med

förutsättningen att de hade en väletablerad relation samt att de kort därefter genomförde

en uppföljning kring deras upplevelser av samtalet. I denna uppföljning ska mellanchef

och medarbetare reflektera kring samtalet, om de har upplevt samma sak och förstått

varandras berättelser. Informanterna redogjorde för att sådana samtal är särskilt viktiga

när arbete sker digitalt för att undvika missförstånd.

Informanterna beskriver problematiken med att etablera nya relationer på distans. För att

lära känna sina nyrekryterade har informanterna valt att träffa dem fysiskt. De redogjorde

för att mötena digitalt blir opersonliga. Det upplevdes enklare att påbörja samtal i en

fysisk miljö med personer de inte har en tidigare relation till. Flera informanter har

använt sig av walk-and-talks vilket är när personer som har någon slags arbetsrelation går

på promenad. Dessa anordnade promenader har varit ett stående koncept för samtliga i

organisationen där alla varit välkomna för att bland annat lära känna nyrekryterade. En

informant redogjorde för att walk-and-talks övergick till ett behovsstyrt koncept när

chefen och de nyrekryterade medarbetarna lärt känna varandra. Informanterna beskrev

dessa promenader som tidskrävande men behövliga för att få en korrekt bild av de

nyrekryterade. Informanterna beskrev sina tidigare relationer som oförändrade och

upplevde därför inget behov av att träffa dem fysiskt.

“[...] fanns den nyrekryterade på plats under våra walk-and-talks så passa jag på att prata med den.

Jag behöver inte lägga tid på att prata med någon jag redan känt i fem år. Man blir ju ännu mer

medveten om det och tänker i dem bitarna”

4.2 Att vara närvarande i en distansrelation
Närvaron i distansrelationer är något informanterna talade om på olika sätt och detta

gjorde de utifrån synlighet, tillgänglighet och mötesfrekvens. Informanterna upplevde sig
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mindre synliga men mer tillgängliga för sina medarbetare. Antalet möten mellan dem och

medarbetarna hade ökat och detta upplevdes bero på ett ökat behov av stöttning.

4.2.1 Synlighet och tillgänglighet

I distansarbetet upplevde informanterna sig som mindre synliga för sina medarbetare då

de inte träffades spontant i lika hög grad. Alla spontana träffar i exempelvis fikarum eller

i korridorer försvann. Informanterna beskrev ett missnöje med att medarbetarna inte såg

deras arbetsinsats och därför har de på olika sätt försökt finna lösningar i distansarbetet

för att synliggöra sitt arbete för medarbetarna. Ett par informanter talade om att de använt

sig av månadsbrev och öppna kalendrar. En informant menar att månadsbrevet syftar till

att informera medarbetarna om vad de har arbetat med samt försöka synliggöra och

uppmärksamma medarbetarna genom att berömma deras arbetsinsats. I den öppna

kalendern har medarbetarna kunnat se vad informanten har arbetat med under dagen.

Informanterna redogjorde för att de är mer tillgängliga i relationen till sina medarbetare.

Flera informanter berättade om hur de är tillgängliga för sina medarbetare stora delar av

dygnet. En orsak till detta beskrivs vara de minskade transportsträckorna och den

minskade pendling vilket har lett till att mer tid har frigjorts för att kunna vara tillgänglig.

På grund av den ökade mängden användning av digitala möten har medarbetarna haft

större möjlighet att komma i kontakt och boka in möten med sin chef.

“[...] tidigare skulle man ta reda på vart personen var någonstans och då var det restid för att ta sig

till olika platser. Nu är man bara ett klick bort så är man tillgänglig”

4.2.2 Mötesfrekvensen mellan chef och medarbetare

Informanterna har haft fler möten och avstämningar med sina medarbetare på distans

jämfört med den fysiska arbetsplatsen. Däremot är det kortare möten och informanterna

menade att de kortare tillfällena är skapta för att fånga upp sådant som i vanliga fall hade

fångats upp i informella sammanhang på arbetsplatsen. Informanterna redogjorde för att

den ökade mötesfrekvensen inte syftade till att kontrollera medarbetarna utan snarare var

den till för att stötta dem i sitt arbete. En informant berättade att de har infört

incheckningsmöten varje morgon för att fånga upp frågor inför dagen.
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“[...] innan vid fysiska möten visste man kanske att en person skulle vara där. Då kunde man ta en

minut att växla ett par ord, man kunde synka sig på så sätt. Men digitalt är det inte på samma sätt

utan här måste man planera in mer samtal för att hålla samma brus i fråga. Därför blir det fler

möten men de blir kortare i tid. Det är tätare möten med högre tempo”

5. Analys & diskussion

5.1 Resultatdiskussion
Syftet med studien är att undersöka mellanchefers upplevelser av att leda på distans.

Studien har fokuserat på mellanchefernas upplevelser kring deras relation till

medarbetarna. För att besvara studiens syfte kommer inledningsvis olika former av

kommunikation att diskuteras. Den informella kommunikationen lyfts fram och resultatet

indikerar på skillnader gällande kommunikationen i verkligheten och på distans. Därefter

diskuteras närvaro i en distansrelation och i detta lyfts avstämningarnas frekvens och

betydelse fram. Tolkningarna och diskussionen görs i relation till uppsatsens

litteraturgenomgång och teoretiska referensram.

5.1.1 Olika former av kommunikation

Resultatet indikerar på att mellanchefer i högre grad är medvetna kring deras och

medarbetarnas kommunikation. Detta då samtal såsom icke arbetsrelaterade

konversationer, spontan feedback och återkoppling behöver planeras in i formella

sammanhang. Detta kan förklaras med att den informella kommunikationen försvinner på

distans (Golden & Fromens, 2011). Trots att den informella kommunikationen blir

inplanerad i olika sammanhang försvinner den, detta då informell kommunikation som

planeras blir formell (Marnon, 2012). Att informanterna väljer att aktivt planera in den

informella kommunikationen kan förklaras utifrån det psykologiska kontraktet där det

kan antas finnas en förväntan mellan chef och medarbetare att en viss mängd informell

interaktion ska förekomma. Chefernas försök att planera in informella samtal i sina

möten kan därför ses som ett försök till att upprätthålla det psykologiska kontraktet och

inte begå ett kontraktsbrott (Robinson & Rousseau, 1994).
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I distansarbetet förmedlades den positiva feedbacken och återkopplingen digitalt via

chattar och sms samtidigt som negativ feedback och återkoppling framfördes fysiskt.

Detta handlingsmönster kan antas leda till att chefen långsiktigt uppfattas som något

negativt i relationen till deras medarbetare. Detta då de mestadels träffar sin chef fysiskt i

anknytning till negativa tillfällen. Med tanke på de brister som finns i informations- och

kommunikationstekniken kan den positiva feedbacken och återkopplingen upplevas som

mindre betydelsefull än den som förmedlas fysiskt (Cardon, Huang & Power, 2019). Att

cheferna upplever det påfrestande att framföra svårare samtal och synpunkter på distans

kan tyda på att organisationens informations- och kommunikationsteknik är otillräcklig

för att kunna ha en arbetsrelation till fullo på distans. Att informations- och

kommunikationstekniken upplevs som otillräcklig kan kopplas till att den är gjord för en

envägskommunikation på distans. Vid svårare samtal och framföranden av feedback och

återkoppling är det fördelaktigt med en tvåvägskommunikation där parnetana kan föra en

dialog (Cardon, Huang & Power, 2019). Ett sätt att underlätta detta skulle kunna vara

genom väletablerade relationer, som en informant talar om underlättar svårare samtal på

distans. Samtidigt nämner denna informant att svårare samtal på distans med

väletablerade relationer fortfarande kräver en ökad mängd tanke och uppföljning för att

undvika problematik. Informanterna har till viss del anpassat sitt ledarskap till de

förändrade förhållandena samtidigt som de håller kvar vid fysiska träffar vid vissa

tillfällen. Det kan antas att chefer med god teknisk kunskap och en förbättrad

informations- och kommunikationsteknik hade haft andra förutsättningar för att

genomföra svåra samtal på distans. Detta då chefer som besitter den sortens kunskap

lättare kan skapa tillit hos sina medarbetare och denna tillit kan antas vara fördelaktig vid

svårare samtal på distans (Norman et al., 2019; Antonakis & Atwater, 2002).

Distansarbetet kan påverka relationer kvalitetsmässigt, dock upplevde informanterna inte

att deras redan etablerade relationer har försämrats kvalitetsmässigt utan beskriver dem

som oförändrade (Golden & Fromens, 2011). Informanternas upplevelser kan förklaras

utifrån att de har verkställt en tillräcklig mängd regleringsinstrument, såsom

incheckningar och fler avstämningar då detta kan resultera i att relationerna inte förändras

på distans (Allvin, 2001). Informanternas resonemang skiljer sig däremot när de talar om
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sina relationer till nyrekryterade medarbetare och menar att distansarbetet begränsar

utvecklingen av dessa relationer. Denna skillnad går bland annat att förklara utifrån att

det fysiska avståndet försvårar möjligheten till att etablera arbetsrelationer (Norman et

al., 2019; Torre & Sarti, 2020). Det kan även förklaras utifrån att nyetablerade relationer

inte har någon uppbyggd tillit till varandra då tillit byggs upp över tid och därav kan den

fysiska distansen även upplevas som stor (Bringselius, 2021; Child, 2001; Jarvenpaa et

al,. 1998). I resultatet framgår det att cheferna träffar sina nyrekryterade medarbetare

fysiskt. Detta kan förklaras utifrån LMX-teorin som menar att nya relationer har

lågkvalitativ LMX och parterna har därmed skilda intressen. För att försöka nå en

högkvalitativ LMX där parterna har gemensamma intressen beslutade cheferna att träffa

sina nyrekryterade regelbundet i början av relationen, bland annat i walk-and-talks. Att

cheferna inte såg något direkt behov av att träffa sina redan etablerade relationer fysiskt

kan förklaras utifrån att det redan finns ett partnerskap. Strävan efter ett partnerskap och

gemensamma intressen kan förklaras utifrån att medarbetaren får en ökad arbetsprestation

och ett ökat organisatoriskt engagemang (Graen & Uhl-Bien, 1995). Det organisatoriska

engagemanget kan bland annat leda till att nyrekryterade tar del av organisationskulturen

på arbetsplatsen. Chefer kan sedan använda detta som ett regleringsinstrument i form av

kulturstyrning för att styra och kontrollera medarbetare på distans (Allvin, 2001).

Informanterna beskrev fördelar med att arbeta på distans, bland annat att relationerna blir

mer arbetsfokuserade, resultatinriktade och effektivare. Eftersom den informella

interaktionen till stor del försvann förekom huvudsakligen arbetsrelaterade samtal och

därmed minskade det sociala samspelet på distans (Nilsson & Waldemarson, 2016). I

distansledarskapet är det därför en utmaning att samverka mellan det fördelaktiga

arbetsfokus som tillkommer i en distansrelation och samtidigt försöka skapa ett socialt

samspel. Om relationerna endast blir arbetsfokuserade löper de risk att i längden skapa en

saknad av viss emotionell kontakt och därmed att relationerna försvagas (Falkheimer &

Heide, 2003; Strid, 1999). Att hitta denna balans kan anses vara chefens uppgift då de

utövar ett distansledarskap vilket bör anpassas mot förändrade förhållanden och att

tillgodose medarbetarnas behov. Det går att anta att det finns ett behov av viss informell

kommunikation och interaktion hos medarbetare för att skapa en balans mellan arbetet
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och det sociala samspelet. Detta då den informella kommunikationen och interaktionen

bidrar till att stärka samt skapa ett samspel i relationer (Nilsson och Waldemarson, 2016;

Falkheimer & Heide, 2003; Strid, 1999). Om cheferna inte tillfredsställer detta behov

finns det en risk att ett kontraktsbrott uppstår mellan chef och medarbetare (Robinson &

Rousseau, 1994).

5.1.2 Närvaro i en distansrelation

Informantens och medarbetarnas synlighet har förändrats i distansarbetet. I

mellanchefernas ledarskap arbetade de i högre grad med att försöka synliggöra deras och

medarbetarnas arbete för varandra. Medarbetarnas arbete synliggjordes genom fler

avstämningar och informanterna redogjorde för hur de bland annat använt sig av

månadsbrev och öppna kalendrar i syfte att synliggöra sitt arbete för medarbetarna. På en

fysisk arbetsplats kan ett sådant behov, att se vad den andra partnern arbetar med,

uppfyllas omedvetet genom att exempelvis se den andra parten gå in i ett möte eller tala i

telefon. Att informanterna var mindre synliga och mer tillgängliga kan ses som ett försök

att bevisa för sina medarbetare att de utför sitt arbete. Kravet på tillgänglighet beskrivs

vara ett regleringsinstrument chefer sätter in för att styra och kontrollera sina

medarbetare, denna studie visade däremot att informanterna ställer detta krav även på sig

själva (Allvin, 2001). Detta resonemang kan förklaras utifrån det psykologiska kontraktet

då det kan antas finnas en förväntan mellan chef och medarbetare att de ska tillföra in en

viss mängd arbete till organisationen. För att inte begå ett kontraktsbrott försöker

informanterna i sitt ledarskap synliggöra både sitt och medarbetarnas arbete för varandra

(Robinson & Rousseau, 1994).

I distansarbetet upplevde informanterna sig vara mer tillgängliga i relationen till deras

medarbetare. De beskrev att de oftare hörs av samt att medarbetarna har en större

möjlighet i att själva kunna boka in sig i informanternas kalendrar för avstämning.

Informanterna redogjorde för att de har fler korta avstämningar, men att syftet med

avstämningarna är stöttning snarare än kontroll. Att informanterna inte tycks ha ett behov

av att kontrollera medarbetarnas arbete kan tyda på att informanterna har tillit till dem

(Bringselius, 2021). Intentionen av att införa ett krav på medverkan i fler avstämningar
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kan vara ett försök till att stabilisera och strukturera relationer samtidigt som det ur ett

annat perspektiv kan vara ett försök till att upprätthålla en viss förlorad kontroll (Allvin,

2001; Felstead, Jewson & Walters, 2003). Ofta är fler möten på distans ett verktyg för

chefer att upprätthålla en viss kontroll men kan även relateras till ett försök för

informanterna att få en uppfattning kring medarbetarnas arbete på distans, det som på den

fysiska arbetsplatsen hade samlats upp i den informella interaktionen (Allvin, 2001;

Golden & Fromen, 2011). Chefer bör vara uppmärksamma på hur medarbetare kan

uppleva mötesfrekvensen. Trots chefers intention av att fler möten har tillsatts för att

stötta medarbetarna i deras arbete kan det leda till en minskad känsla av mening och

minskad inre motivation hos medarbetarna gällande deras arbete (Bringselius, 2021).

5.1.3 Sammanfattande resultatdiskussion och slutsatser

Studien har syftat till att undersöka mellanchefers upplevelser av att leda på distans med

fokus på deras upplevelser kring arbetsrelationen med sina medarbetare. Resultatet

redogjorde för att ledarskap på distans medför ett annat fokus där informell

kommunikation, feedback och återkoppling planeras in i formella sammanhang.

Informell kommunikation planerades in för att undvika ett kontraktsbrott i relationen

mellan chef och medarbetare. Under distansarbetet förmedlades den positiva feedbacken

digitalt samtidigt som den negativa framfördes fysiskt. Detta kan ha grundat sig i att

informations- och kommunikationstekniken som används vid svårare samtal inte varit

tillräcklig för en tvåvägskommunikation. Det kan därför tolkas vara problematiskt att ha

en distansrelation helt utan fysiska träffar. Informanterna upplevde sina redan etablerade

relationer till stor del oförändrade samtidigt som de upplevde det svårt att etablera nya

relationer på distans. Deras upplevelser kan bland annat tolkas utifrån att nya relationer

har en lågkvalitativ LMX vilket tyder på att deras intressen är skilda. Distansrelationer

upplevdes effektivare och mer arbetsfokuserade, detta då den informella

kommunikationen och interaktionen försvann. Chefens förmåga i att hitta en balans

mellan det fördelaktiga arbetsfokuset och samtidigt skapa ett socialt samspel anses

betydelsefullt för att möta medarbetarnas behov på distans.
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I resultatet framgick det att mellancheferna upplevde skillnader i sin synlighet och

tillgänglighet på distans. Informanterna och medarbetarnas arbete var mindre synligt för

varandra och detta kompenserades genom månadsbrev och fler avstämningar. Chefernas

strävan efter att synliggöra deras och medarbetarnas arbete för varandra tolkas vara ett

försök till att inte begå ett kontraktsbrott. Detta då de förväntar sig att båda ska tillför en

viss mängd arbete till organisationen. Det har skett en ökad mötesfrekvens i relationen

mellan chef och medarbetare och detta kan tolkas vara chefers försök till att tillmötesgå

ett ökat behov av stöttning, men även upprätthålla en viss kontroll.

Det psykologiska kontraktet och LMX-teorin har använts för att tolka och förstå empirin.

Studiens resultat påvisar en dimension mellan chef och medarbetare som till viss del

försvinner vid tillämpningen av teorierna. Teorierna tar inte hänsyn till den

mellanmänskliga interaktionen så kallad intersubjektivitet. Därför försvinner vissa

värdefulla aspekter av vad som händer i det ständiga mellanrummet mellan människor

såsom såsom kultur, identitet och makt (Augustinsson, 2018). Andra faktorer som går

förlorade vid användandet av teorierna är att förstå att människor ständigt är i förändring

och i relation till sin omgivning. Att använda sig av teorier kan därför beskrivas vara en

förenkling av verkligheten då de inte fångar verklighetens dynamik. Det finns en

medvetenhet kring teoriernas brister samtidigt som de har använts som ett verktyg i att

tolka och förstå upplevelser som bedömdes vara väsentligt för studien.

5.2 Metoddiskussion
Det finns både för- och nackdelar med kvalitativ och kvantitativ metod. En studie bör

välja metod utefter syftet. Kvalitativ metod syftar till att förstå människors upplevelser

och erfarenheter i olika kontexter. Kvantitativ metod syftar till att undersöka ett problem

utifrån variabler, siffror och statistik för att sedan generalisera resultatet mot en större

population. I en kvantitativ studie försöker forskaren även finna samband eller testa

hypoteser. Studien har inget intresse av att generalisera, finna samband eller testa

hypoteser. Därav valdes, utifrån studiens syfte, en kvalitativ metod. Denna metod bidrar

även till att få en djupare förståelse kring informanternas tankar och upplevelser (Hjerm

et al,. 2014)

23



En hermeneutisk ansats har tillämpats utifrån studiens syfte, nämligen att tolka och förstå

mellanchefernas upplevelser. Att en ansats såsom positivism inte valt är på grund av dess

förhållningssätt att finna logiska förklaringar och generalisera resultat. Det blir på så sätt

inte relevant vid denna studie där det varken finns intresse eller förutsättningar för att

kvantifiera informanternas upplevelser. Vid en hermeneutisk ansats är forskarens

tolkningar centrala och detta beskrivs ibland som en nackdel. På så vis hade annorlunda

tolkningar hade kunnat göras av andra forskare. Vid ett positivistisk förhållningssätt

minskar forskarens inflytande (Hjerm et al,. 2014). Utifrån erkännandet av att människan

både är social, formbar och påverkar sin omgivning anses det samtidigt omöjligt att

forskaren inte skulle påverka studien. En studie anses trovärdig om den kan utföras av

andra forskare och få samma resultat (Cope, 2014). Studien hade kunnat genomföras med

liknande förutsättningar igen men det kan inte försäkras om att utfallet blir detsamma.

Detta då studiens utfall är beroende av forskarens tolkningar eftersom en hermeneutisk

teoretisk ansats använts. Samtidigt höjs studiens pålitlighet då alla tolkningar är gjorda

utifrån tidigare forskning (Tjora, 2012; Cope, 2014).

Att ha en framtagen intervjuguide, som är formulerad utifrån tidigare forskning inom

ämnesområdet, kan begränsa informanternas utrymme för att utforska andra områden.

Det finns således en risk att forskarens förförståelse kan leda in informanterna på vissa

ämnen och bort från andra. För att ta hänsyn till denna problematik och höja studiens

trovärdighet utformades en semistrukturerad intervjuguide där det fanns möjlighet att gå

utanför de förbestämda temana (Hjerm et al,. 2014; Tjora, 2012). Detta gjordes genom

inledande öppna frågor där informanternas berättelse styrde intervjun. För att få en högre

försäkran om att intervjuguiden och forskarnas förförståelse inte påverkat informanterna

hade en ostrukturerad intervju istället kunnat genomföras (Hjerm et al,. 2014). Samtidigt

användes intervjuguiden som en slags checklista för att fånga upp vissa aspekter som

skulle kunna tänkas vara betydelsefulla för studien. Andra kvalitativa metoder såsom

fokusgruppsintervjuer och observationer hade kunnat vara relevanta för att undersöka

problemet men utifrån syftet är kvalitativa intervjuer mest användbara på grund av dess
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förmåga att gå djupare in på individuella berättelser. Vid fokusgruppsintervjuer och

observationer hade andra överväganden behövt göras under studiens genomförande.

Initialt var planen att genomföra sju intervjuer men på grund av sjukdom blev en av

intervjuerna inställda. Att ha ett mindre antal informanter i en studie kan vara

problematiskt då det kan vara svårt att dra några generella slutsatser. Samtidigt syftar inte

denna studie till att dra några genrella slutstaser och därför har studien tagit avstånd från

Lincoln och Guba (1985, refererad i Cope, 2014) kriterium om överförbarhet. Antal

informanter i relation till studiens omfattning anses tillräcklig, detta för att allt material

noggrant har kunnat bearbetas. Emellertid hade ett större antal informanter kunnat tänkas

stärka studiens resultat och resultatet hade möjligen kunnat nå fler dimensioner.

Informanterna kontaktades inledningsvis strategiskt och personerna som valde att ställa

upp förmedlade vidare informationsbrevet till andra informanter. Nackdelen med att

använda sig av ett sådant urval är att informanternas bakgrund kan vara lika varandra och

därmed även deras upplevelser. Samtidigt skapades en säkerhet om variation bland

informanter i det initiala strategiska valet av informanter. Alla informanterna uppfyllde de

kriterier som fanns för att medverka. Kriterierna var formulerade utefter studiens syfte.

Vidare fanns det fler kriterier som hade kunnat formuleras men utifrån syftet var detta

inte relevant.

Trots försäkran om att informanterna är anonyma och att materialet behandlas

konfidentiellt finns de en risk med att deltagarna försöker framställa sig eller

organisationen på ett visst sätt. För att möta denna problematik presenterades studiens

etiska överväganden dels skriftligt i ett informationsbrev, dels muntligt i intervjuerna.

Andra sätt att möta detta hade kunnat vara genom att informanterna varken hade behövt

uppge sitt eller organisationens riktiga namn. Samtidigt anses inte studiens ämne vara så

pass känsligt att ett sådant övervägande hade behövt göras.

Studien tar avstånd från objektivitet då det kan tänkas vara otänkbart att uppnå i studier

kring människor (Agar, 2013). Som forskare anses det omöjligt att inte ha påverkat
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studien på något vis. Samtidigt har ett försök till ett neutralt ställningstagande mot

informanternas berättelser gjorts. Således har intervjuerna inte försökt leda in

informanterna mot några specifika svar. Bearbetningen av materialet gjordes utifrån

Hjerm med fleras (2014) modeller kring bearbetning av kvalitativt material. Utifrån detta

finns det ett tydligt samband mellan informanternas berättelse och resultatet och därav

har studien även uppnått bekräftelse kriteriet (Cope, 2014). Alla tolkningar som gjorts är

dessutom gjorda utifrån tidigare forskning vilket tyder på att studien är pålitlig (Tjora,

2012; Cope, 2014).

6. Avslutande ord
Studien har redogjort för att ledarskapet har förändrats och hur det behöver tillgodose

andra behov i relationer på distans. Studiens resultat uppmärksammar framför allt

kommunikationen och närvaron som förändrad i distansrelationer. I detta blev informell

kommunikation, tillgänglighet och synlighet några centrala begrepp för vad som framgår

i informanternas upplevelser. Avslutningsvis utsätts chefer för nya utmaningar i sitt

ledarskap och arbete på distans. Det kan därmed antas att chefer behöver ytterligare

stöttning för att hantera dessa utmaningar.

Denna studie har gett en inblick i hur mellanchefers upplevelse kring distansledarskap

och distansrelationer ser ut idag. Resultatet kan vara aktuellt för att skapa diskussion i

organisationer som arbetar eller planerar att arbeta på distans. Studien visar även, till viss

del, skillnader på att leda på plats och leda på distans med fokus på arbetsrelationer. Trots

att denna studie inte har fokuserat på upplevelser av pandemin har alla informanternas

distansarbete påverkas av den och därför är det en intressant aspekt av studien. I framtida

forskning är det intressant att studera ytterligare kring arbetsrelationers påverkan av

distansarbete från andra perspektiv. Ett sådant perspektiv, som denna studie inte djupare

berört, skulle kunna vara tillit och kontroll. Denna forskning kan komma att bli viktig för

det framtida arbetslivet där många organisationer kan antas fortsätta eller övergå till

distansarbete.
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9. Bilagor

Bilaga 1. Informationsbrev
Informationsbrev

Hej! Vill ni vara med och bidra till ett spännande examensarbete?

Vi heter Miciel och Johanna och vi kommer från Högskolan Kristianstad. Vi har efter tre
år på högskolan börjat närma oss vårt examensarbete i personal- och arbetslivsvetenskap.
Vi kommer genomföra en studie som syftar till att undersöka mellanchefers upplevelser
av att leda under distansarbete med fokus på arbetsrelationen till medarbetarna. Vi vänder
oss därför till er, vi tror att just ni kan bidra till att undersöka detta genom kvalitativa
intervjuer.

Vem: Vi söker mellanchefer som arbetar eller har arbetat på distans.

När: Det kommer finnas tillfälle att genomföra intervjuerna under vecka 4, 5 & 6,
måndag- fredag mellan 8.00-17.00.

Var: Vi önskar helst få utföra intervjuerna i verkligheten men det finns även möjlighet att
genomföra dem digitalt. En intervju beräknas ta mellan 45-60 minuter.

Genom att delta i denna studie får ni möjlighet till reflektion men även uppföljning av
vårt arbete. Den uppsats som senare tas fram beräknas vara klar i slutet av mars.

Studien är frivillig och du som deltagare kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. Du som
deltar kommer anonymiseras för utomstående. Allt material kommer hanteras
konfidentiellt. Alla anteckningar och eventuella ljudinspelningar kommer att förstöras när
uppsatsen är sammanställd.

Om ni väljer att delta eller har fler frågor får ni gärna svara på detta mail eller ringa upp
någon av oss.

Kontaktuppgifter:
Miciel Vennström, micielwennstrom@hotmail.com, 070 576 40 16
Johanna Wiklander, johanna.wiklander@hotmail.com, 070 741 99 59
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10. Tabell
Kod Kategori Tema

“Sen kan jag tycka att när
man har digitala möten

tenderar de att bli
monologer istället för

dialoger”

Digitala möten &
Envägskommunikation

Olika former för
kommunikation

“Min kalender är helt
öppen och alla kan boka

in möten i den”

Tillgänglighet &
Transparens

Att vara närvarande i en
distansrelation

“Sen är det mer mail,
sms, och chattar än vad

det var innan”

Digitala hjälpmedel Olika former för
kommunikation

“Det har absolut blivit fler
möten, ja”

Ökad mötesfrekvens,
Tillgänglighet & Tillit

Att vara närvarande i en
distansrelation

Tabell 1.
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