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Abstract 

The aim of the study is to further the understanding and increase the knowledge of the work that is 

performed remotely. The study investigates how those who work remotely in leading roles are 

experiencing leadership performed remotely. The theoretical background to this study is Mats Alvesson 

och Peter Sveningsson theories about leadership, Baumans theories about globalisation and Goffman's 

theory about impression management. Qualitative “semi structured” interviews were used as the method. 

Four important themes emerged through thematisation: leadership, globalisation, professional role, and 
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with remote work and prefer a combination of remote work and work in the office. Remote work is more 
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brought a change in policy. Many offices had to introduce an exclusive work-from-home policy and 
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1. Inledning 

Att arbeta på distans blir alltmer normaliserat i samhället. Det digitala mötet är något som 

har blivit mer vanligt förekommande för att kunna ha tät kontakt med anställda som 

annars skulle ha svårt att befinna sig fysiskt på plats för att delta i ett möte. Den tekniska 

utvecklingen gör det möjlig att arbeta hemifrån eller från andra platser som är 

distanserade från kontoret. Det flexibla arbetet skapar nya möjligheter men också nya 

utmaningar. Den ökade globaliseringen innebär att fler arbetar på distans och det gäller 

även de som har ledande positioner i organisationer och företag. Dessa ledare stod inför 

utmaningen att leda personalen på distans när coronapandemin bröt ut. Att arbeta på 

distans är inget nytt fenomen, men coronapandemin 2020 påskyndade utvecklingen och 

tvingade många att ställa om sitt arbete och flytta hem kontoret omedelbart. Den plötsliga 

omställningen har lett till många förändringar och nya utmaningar för alla inblandade. 

Inte minst för de i ledande positioner som både själva stod inför en stor förändring och 

samtidigt skulle leda sina medarbetare genom denna förändringsprocess de inte hade 

någon utarbetad plan för. Detta innebar att ledarna fick lära sig efterhand, anpassa sig 

under tiden och upptäcka vilka nya arbetssätt som behövdes när de inte längre hade 

medarbetarna i rummet bredvid eller i samma byggnad. Reglerna var inte utarbetade för 

hur distansarbete skulle gå till, samtidigt som det saknades tydliga rutiner och 

erfarenheter på området. Detta utgjorde en risk för hur väl arbetet blev utfört. Zygmunt 

Bauman (2000) menar att globaliseringen orsakar osäkerhet, ovisshet och otrygghet för 

människorna som upplever den. Globaliseringen är ingenting som människor kan välja 

att stå utanför utan den påverkar alla som lever i världen på ett eller annat sätt. Erving 

Goffmans (2009) teori om dramaturgisk intrycksstyrning utgår från rollen en individ tar 

sig an när den ”står på scenen” jämfört med den roll som infinner sig när den ”kliver av” 

scenen. Det är därför intressant att undersöka hur de som ska leda en verksamhet på 

distans upplever att beslutsfattandet påverkas av den nya verkligheten när online-mötet 

är det vanligaste sättet att interagera på med sina medarbetare.  

Den här studien undersöker hur det är att leda på distans och vilka utmaningar det medför, 

studiens centrala fokus rör personer med ledande roller i den privata sektorn inom 

Retailbranschen och Tjänstebranschen och deras upplevelser av att leda på distans, samt 

vilka konsekvenser som följer av distansarbetet. De här branscherna hade tidigare inte 

arbetat enbart på distans och ledare därifrån hade därför inte alltid erfarenhet av arbete 
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både på en fast arbetsplats och av distansarbete. Under de senaste tre åren har arbetssättet 

genomgått en snabb förändring för ledare inom Retailbranschen och Tjänstebranschen. 

Därför är just deras erfarenheter särskilt intressanta. Vi valde att undersöka dessa 

branscher av intresse för ledarnas upplevelser av förändringen och undersökte därför inte 

en bransch som har lång erfarenhet av distansarbete såsom exempelvis It-branschen.  

Syftet med studien är att öka förståelsen och kunskapen för ledarskapsarbete som utförs 

på distans utifrån utvecklade sociologiska teorier om ledarskap, globalisering och 

intrycksstyrning vid distansarbete. Vi formulerade studiens forskningsfrågor utifrån ett 

organisationssociologiskt ledarskapsperspektiv med hjälp av Zygmunt Baumans teorier 

om globaliseringen och yrkesrollen genom Erving Goffmans teori om intrycksstyrning. 

För att skapa en djupare kunskap och förståelse för något behöver det ofta ses och 

analyseras ur olika vinklar och perspektiv, något som dessa teoretiska utgångspunkter 

samt vårt val av metod försöker besvara. 

Frågeställningarna vi vill besvara är: 

• Hur upplever intervjupersonerna (ledare inom den privata tjänstemannasektorn) 

konsekvenserna av att leda på distans?  

• Hur upplever de att deras arbete som ledare på distans påverkas av 

globaliseringen? 

• Hur upplever intervjupersonerna sin arbetsroll vid distansarbete och hur används 

intrycksstyrning? 

 

Vi anser att det är sociologiskt intressanta och aktuella frågor eftersom den tekniska 

utrustningen redan finns och nyttjas i allt högre grad med den snabba förändring 

coronapandemin inneburit. Ledarna i den här studien syftar till tio intervjupersoner som 

har en ledande befattning på den organisation eller företag inom retailbranschen och 

tjänstebranschen där de verkar. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Globaliseringsbegreppet 

Globaliseringen har dragit till sig stort intresse bland allmänheten och inte minst 

samhällsteoretiker. Det stora akademiska intresset tros bero på den enorma påverkan som 

globaliseringen har på mänskligheten, samt den oro som den bidrar till att skapa. 

Globalisering är ett stort begrepp som behöver delas upp för att vara möjlig att överblicka. 

Enligt George Ritzer & Jeffrey Stepnisky (2015) så ses globalisering som spridningen av: 

“världsomfattande praktiker, relationer, medvetandeformer och sätt att organisera det 

sociala livet”. Vidare menar Ritzer & Stepnisky att mer eller mindre alla länder och stora 

delar av världens befolkning omskapas genom globaliseringen. Analyser av 

globaliseringen görs vanligen kulturellt, politiskt, ekonomiskt eller institutionellt. I den 

analys som görs så finns det ett intresse i sig för att spåra en ökad homogenitet eller en 

ökad heterogenitet (Ritzer & Stepnisky, 2015, ss.468–469). Den här studien koncentrerar 

sig kring Baumans teorier om globalisering och de konsekvenser som han menar drabbar 

människor. 

De senaste decennierna har samhällsutvecklingen gått i snabb takt mot en alltmer 

globaliserad värld. Samtidigt har mänskligheten fått uppleva internets uppkomst och 

utveckling. På nittiotalet kom den första smarta telefonen och våra möjligheter att vara 

en aktiv del av sammanhang utanför vår fysiska sfär blev snabbt tillgängligt för de allra 

flesta. Olika tekniska hjälpmedel som har inneburit en ökad mänsklig mobilitet och är 

oberoende av den fysiska förflyttningen har utvecklats (Bauman, 2000, s.18). Som en 

följd av denna utveckling möjliggörs också distansarbete. 

Digitaliseringen som är en följd av den tekniska utvecklingen och globaliseringen är 

båda faktorer som har bidragit till en stor förändring. Denna förändring accelererades år 

2020 i samband med coronapandemin som gjorde fysisk kontakt med andra människor 

till en potentiell fara (Oldekop el al, 2020). Folkhälsomyndigheten och regeringen satte 

upp ramar som innebar att alla som kunde arbeta hemifrån skulle göra det (FHM, 2022). 

Skrivbordet byttes ut mot köksbordet, morgonfikan med kollegorna blev digital i stället 

för fysisk och de spontana samtalen och den direkta tillgången till fysiska samtal med 

kollegor och chefer försvann. Detta innebar en stor förändring för många och de som hade 

som uppgift att leda andra människor stod inför en situation när de skulle leda andra 
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genom en ny, stor förändringsfas. Samtidigt gick de själva igenom en stor förändring i 

sitt arbete och ledarskap. 

2.2 Nya krav 

Kraven på digital kommunikation och samarbete på distans ställde nya krav på 

ledarskapet. Förutsättningarna att hantera sina ansvarsområden som ledare ändrades. 

Långt ifrån alla ledare är utbildade inom förändringsledning eller hur det är att leda på 

distans och situationen som uppstod var ovan för många. Förändringsarbete kräver ofta 

ett långsiktigt arbete. Ett arbete som är kopplat till kunskap och kompetens om 

förändringsarbete (Winroth, 2018, s.108). Ett faktum som helt naturligt ställde ledarna 

inför en mycket svår uppgift i den situation som uppstod med rekommendationerna om 

hemarbete som det dessutom endast gavs några dagars mån att ställa om till. 

Förflyttningen av arbetsplatsen från ett gemensamt kontor till sitt hem skapade en 

situation där avsaknaden av kollegor och tillgången till sin chef i vissa fall skapade 

osäkerhet. Det kan även orsaka en känsla av avsaknad av sammanhang och skapa 

svårigheter för samarbetet och kommunikationen (Friberg von Sydow, 2021). Pandemins 

varaktighet på över två år skapade underlag för kontinuerliga beteendeförändringar hos 

såväl medarbetare som ledare (Oldekop et al. 2020). Med detta som underlag uppstod 

vårt intresse för att undersöka hur ledare inom tjänstemannasektorn, som tidigare enbart 

lett sin personal från en fysisk arbetsplats och nu tvingats att hantera ett ledarskap på 

distans, upplever att det har påverkat dem i deras arbete och deras ledarskap. 

2.3 Utveckling 

I en studie av Oldekop et al (2020) kan vi läsa om hur coronapandemin gav upphov till 

en utveckling som sträckte sig till en global omfattning. Västvärlden hade inte alla svaren 

utan det behövdes ett lärande och en förändring mot mer hållbara strategier (Oldekop et 

al. 2020). Oldekop et al. visar i studien att ledarskapet har påverkats av den digitala 

verklighet som coronapandemin förde med sig. En ledare behöver kunna ge ledning, svar 

och möta frågor från medarbetare, eftersom pandemin kom utan förvarning behövdes 

utveckling och kunskapsinhämtning ske snabbt. 

Globaliseringen och pandemin ställde krav på nya arbetssätt då folkhälsomyndigheten i 

Sverige krävde att alla som kunde arbeta hemifrån skulle göra det (FHM, 2022). Detta 

ställde i sin tur krav på såväl anställda som ledare och chefer som delar av mer eller 
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mindre flexibla organisationer. Alla organisationer var inte anpassade eller rustade för ett 

digitalt arbetssätt och detta ställde nya krav på såväl medarbetarskap som ledarskap. Detta 

kan leda till att chefer och ledare får svårare att anpassa sig till den nya digitala 

verkligheten då ledarskapsrollen kan upplevas som mer komplex än vid en traditionell 

”on-site” vardag (Parker et al. 2020). 

2.4 Motivationsfaktorer  

Att hålla motivationen uppe kan vara svårare vid distansarbete då samarbetet med 

kollegor stannar vid verbal kommunikation då ett problem uppstår. Den sociala samvaron 

blir påverkad vid avsaknaden av fysiska möten och en följd kan bli minskad arbetslust, 

något som i förlängningen kan påverka effektiviteten. Här blir ledarens roll under 

distansarbetet viktigt och det som sker är att ledarens roll utvecklas till en mer coachande 

roll där det egna handlandet måste anpassas till de anställdas behov i större utsträckning. 

Det innebär också att en ledare som vill arbeta effektivt på distans måste se när behov av 

delegering till övriga medarbetare i det virtuella arbetsrummet behövs (Kayworth & 

Leidner, 2002). 

Vilken typ av ledarskap och hur det förändras av en distansrelation till sina medarbetare 

var av intresse för vår studie, detta tas upp i en tidigare studie av Kelly och Kelloway 

(2012) som behandlar det transformativa ledarskapet och ledarskap på distans. Det 

transformativa ledarskapet är ett ledarskap som bygger på tillit och engagemang och ger 

medarbetaren en känsla av möjligheten att kontrollera sin arbetssituation och känna sig 

tillfredsställd av sitt arbete. Ett ledarskap som är relationsbaserat ställer krav på god 

kommunikation.  

Syftet med Kelley och Kelloways studie var att undersöka om kontextuella 

medarbetaregenskaper påverkade resultatet hos individuella medarbetare under ett givet 

ledarskap. Resultatet visade att det visserligen är fullt möjligt att skapa en god relation 

och utföra ett transformativt ledarskap under formen distansarbete men att det kräver 

oerhört mycket mer arbete när relationen saknar fysisk kontakt, det ställer också krav på 

kommunikationen och hur fria medarbetarna känner sig i sina möjligheter att skapa 

kontakt med sin ledare via de digitala kanalerna. 
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2.5 Kommunikation 

Kommunikationen vid distansarbete bör ske kontinuerligt med medarbetarna och ledaren 

bör avsätta tid för behov av oplanerad kommunikation. Tydliga processer stärker 

medarbetarna och ger en känsla av kontroll. Hur det transformativa ledarskapet upplevs 

påverkas av kontexten och att förflytta arbetet från den fysiska arbetsplatsen till en 

distansarbetsplats som ställer nya krav på ledarskapet. Ledaren måste underhålla 

relationen till sina medarbetare och ha förmågan att anpassa sig till sammanhanget 

(Kelley & Kelloway, 2012). 

I En studie av Antonakis och Atwater (2002) så argumenteras det för att ett ledarskap på 

distans kan skapa ett mer effektivt ledarskap men att det ställer högre krav på 

kommunikationen som är mycket viktig. Enligt Antonakis och Atwater (2002) kan för 

lite kommunikation och avstämningar ge upphov till missförstånd och ge sken av att 

ledaren är inaktiv, medan en allt för frekvent kommunikation kan orsaka en känsla av att 

vara övervakad hos de anställda. En väl avvägd kommunikation som föregåtts av en god 

planering och baserad på behov samt situations–anpassas kan bidra till känslan av 

delaktighet hos personalen (Antonatis & Atwater, 2002). 

En annan aspekt som Antonakis och Atwater (2002) lyfter är att arbete på distans även 

ökar den sociala distansen och att de möten som sker endast avhandlar sakfrågan i mötet. 

Även om det effektiviserar själva mötet så upplever ledarna att det orsakar en förlust i 

möjligheten att kommunicera med sina medarbetare om annat än själva ämnet som mötet 

avhandlar. Småprat som kan bidra till ökad tillit, sammanhållning och trivsel försvinner. 

Oönskade konsekvenser av detta kan bli ett ökat avstånd även i relationen mellan ledaren 

och medarbetarna vilket kan leda till att relationen försvagas. Detta kan även påverka 

sammanhållningen på gruppnivå i negativ riktning (Antonatis & Atwater, 2002). 

2.6 Interaktion 

Intrycksstyrning handlar om det mänskliga beteendet i interaktion med andra människor. 

Intrycksstyrning syftar till att ge ett visst intryck för att få en önskad reaktion hos 

mottagaren. Detta sker i olika grad i alla kontakter människor emellan (Al-Shatti & 

Ohana, 2021).  

I en litteraturstudie utförd av Esraa Al-Shatti och Marc Ohana (2021) undersöktes hur 

olika typer av intrycksstyrning enligt Goffmans teori används och påverkar olika 
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arbetsrelaterade sammanhang. Den interaktion som sker när människor möts ansikte mot 

ansikte är väl undersökt och dokumenterad medan online interaktioner bara representeras 

av ett fåtal studier (Al-Shatti & Ohana, 2021). Detta motiverade oss ytterligare att studera 

hur intrycksstyrning används av ledare på distans. Detta sätt att interagera med sina 

medarbetare blev mycket mer allmänt förekommande under 2020 och därefter. I de 

studier som finns gjorda inom ämnet går det att konstatera att ledarna använder sig av 

intrycksstyrning i kontakten med medarbetare (Al-Shatti & Ohana, 2021). Hur ledarna 

kan använda sig av intrycksstyrning i sina medarbetarkontakter vid distansarbete skiljer 

sig åt jämfört med tidigare arbete på kontor. Denna omställning blev en utmaning för alla 

som fick övergå till distansarbete. Detta gäller ledare, medarbetare och inte minst de som 

fick ha rekryteringsprocessen på distans och sedan lära känna nya medarbetare helt utan 

någon fysisk kontakt utan endast via virtuella möten och kontakter (Al-Shatti & Ohana, 

2021). 

 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Ledarskap 

Det finns ett antal olika förklaringar och begrepp av definitionen från flera olika teoretiker 

om begreppet ledarskap. I boken Organisationer, ledning och processer av Alvesson & 

Sveningsson (2019) kan vi ta del av Bennis (1959) perspektiv som säger att ledarskap är 

”processen genom vilken en agent får en underordnad att bete sig i önskad riktning”. 

Olika ledarskapsstilar påverkar en förändringsfas på olika sätt. Det var av vikt att förstå 

ledarskapsstilar för att avgöra relevanta frågeställningar till respondenterna i denna 

studie. Ledarskapsstilen respondenterna praktiserar kan påverka utfallet av deras 

ledarskap.  

Mertons (1969) perspektiv beskriver att ledarskap är ”en interpersonell relation i vilken 

andra lyder eftersom de vill det, inte på grund av att de måste det.” 
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Bass (1985) perspektiv säger att ledarskap är att ”transformera efterföljare, skapa visioner 

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

målen.”  

Roach & Behlings (1984) perspektiv som definierar ledarskap som ”den 

inflytandeprocess genom vilken man får en organiserad grupp att uppnå sitt mål” 

(Alvesson & Sveningsson, 2019, s. 250). 

Tabellen nedan beskriver olika typer av ledarskapsstilar (Alvesson & Sveningsson, 2019, 

ss. 251-253). 

 

Ledarskapsstil Fokus Resultat 

Ordinärt 

ledarskap 

Här är ledarskapet 

genomsnittligt och 

ordinärt, samt balanserar 

medarbetarnas behov och 

effektivitet. 

Ett begränsat 

medarbetarengagemang. Det görs 

inte mer än vad som absolut är 

tvunget. 

Auktoritärt 

ledarskap 

Kontroll, regelverk och 

procedurer som leder till 

resultat. Betydelsen av 

relationer och informella 

nätverk tonas ned. 

Ett ensidigt ledarskap som är 

orienterat mot genomförandet av 

arbetsuppgifterna. 

Klent ledarskap Lågt fokus på ledarskap, 

snarare en avsaknad av 

ledarskap. En ”låt gå” stil. 

Ett bristande engagemang och 

åtagande från medarbetarna. Detta 

medför negativa resultat för både 

effektivitet och arbetsglädje. 

Lagbaserat 

ledarskap 

Ett ledarskap som gör det 

möjligt för medarbetare att 

själva delta i planeringen 

av sitt arbete. 

Inflytande och deltagande ger både 

högre effektivitet och större 

arbetsglädje. 

Trivsamma 

ledarskapet 

Att ha roligt och trevligt på 

arbetet. Det viktigaste är 

att känna sig bekväm. 

Medarbetarnas emotionella hälsa och 

trivsel prioriteras. 
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För att särskilja de olika ledarskapsstilarna på ett tydligt sätt kan vi skilja det 

transformativa ledarskapet från det transaktionella. Det transformativa ledarskapet skiljer 

sig från chefskapet där tonvikten ligger på det administrativa arbetet såsom till exempel 

budget och planering. Det transformativa ledarskapet bygger till stora delar på ett 

karismatiskt ledarskap baserat på relationsbyggande. Medan det transaktionella 

ledarskapet bygger på lydnad och materiella villkor, så baseras det transformativa 

ledarskapet på att få medarbetarna att identifiera sig med organisationen och skapa 

engagemang, visioner och en företagskultur som baseras på samarbete. Denna typ av 

ledarskap ställer höga krav på en god kommunikation, särskilt i tider då ett 

förändringsorienterat ledarskap behövs. Denna ledarskapsstil syftar också till att få 

medarbetarna att gå utanför ramarna för det traditionella anställningsförhållandet genom 

att identifiera sig med inte bara organisationen och dess kultur utan även med ledarskapet 

(Alvesson & Sveningsson, 2019, s. 253). 

Vilken typ av ledarskap en ledare har kan påverka hur väl det fungerar att leda och fatta 

beslut på distans. Ett relationsbaserat ledarskap såsom det transformativa ledarskapet som 

till stor del bygger på ett utbyte mellan ledare och arbetstagare kan försvagas då relationen 

övergår från en fysisk samvaro i vardagen till en relation på distans. Kommunikation är 

en grundpelare i ledarskap och när vi befinner oss på fysisk distans så innebär det 

utmaningar. Kommunikationen är också av vikt för tilliten mellan ledare och arbetstagare. 

Digital kommunikation begränsar möjligheterna att läsa kroppsspråk och tonalitet i 

förhållande till ett fysiskt samtal vilket kan påverka kommunikationen. Vilka kanaler 

kommunikationen ska ske i, vad som förväntas i form av tid och rum för 

kommunikationen och kunskapen att välja rätt kanal vid rätt tillfälle är faktorer som 

behövs tas hänsyn till. I tillägg till detta bör ytterligare faktorer såsom medarbetarnas 

olika behov, attityder, yttre störningar, stress och tidsplanering läggas till. Tid och 

kompetens att skapa kommunikationsstrategier som underlättar arbetet och samarbetet 

kan vara av stor betydelse (Nordengren & Olsen, 2006, ss.107-112). 

Nordengren och Olsen (2006) menar att det som ledare finns det ett stort delansvar för att 

samarbetet i arbetsgruppen ska fungera och att de mål som är uppsatta möts. I digitala 

forum kan det upplevas svårare att hålla konstruktiva gruppmöten där alla får utrymme. 

Digitala verktyg hanterade rätt ger många fördelar såsom ökad flexibilitet och 
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kostnadseffektivitet. Vidare menar Nordengren och Olsen (2006) att flexibelt arbete inte 

är en IT-fråga, utan en ledarfråga och att det handlar om ett arbetssätt som kräver god 

planering. 

3.2 Intrycksstyrning 

Erving Goffmans teori om intrycksstyrning innebär i korthet att människor i sina olika 

roller i livet, såsom i professionella roller och relationer utanför arbetet, tar fram olika 

egenskaper och sidor hos sig själva för att ge en önskad bild och uppfylla exempelvis en 

yrkesroll. I dessa situationer spelar människor olika roller (Goffman, 2000, s.25). Att gå 

in i olika roller är något som de allra flesta gör i olika utsträckning och kan vara ett 

funktionellt sätt för att klara av en arbetssituation som en yrkesroll kan utgöra (Goffman, 

2000). Goffmans förklaring av hur människor förhåller sig till varandra och 

kommunicerar i olika sociala sammanhang utgår från ett dramaturgiskt perspektiv som 

på flera sätt kan liknas vid en teater där alla spelar olika roller. Personerna i ett visst 

sammanhang kallas för aktörer och deras handlingar liknas vid ett framträdande. De runt 

omkring aktören blir som en publik där aktören försöker styra de intryck publiken får av 

aktören (Goffman, 2000, s.28). 

Teorin om intrycksstyrning liknar livet med en teaterscen där det finns en främre del, en 

scen där teatern spelas och där det finns en bakre del, en plats bakom kulisserna där 

förberedelser sker (Goffman, 2000, s. 101). Detta är en teori som belyser samhället och 

individen i samspel och interaktion med varandra. (Goffman, 2000, s.209). Det kallas 

frontstage där teatern spelas och backstage där förberedelserna sker. Ett exempel på detta 

kan vara en restaurang där matsalen med borden och gästerna är den frontstage där 

kyparna spelar sina roller och serverar gästerna för att sedan gå in i köket där de kan pusta 

ut mellan varven och själva äta när det är dags för deras matpaus. Ett och samma rum kan 

även utgöra både backstage och frontstage vid olika tillfällen under samma dag. Så blir 

det ofta vid distansarbete där ett vardagsrum kan ändras mellan att först vara mötesrum, 

arbetsrum, fikarum sedan lekrum när barnen kommer hem och ett rum för avslappning 

framför tv:n på kvällen.  De personer som scenerna delas med påverkar också hur rollerna 

spelas. Skillnaden mellan frontstage och backstage blir som mest synbart när aktören 

byter mellan dessa två. Då blir roll-bytet vid intrycksstyrning som mest uppenbart 

(Goffman, 2000, s.109). 
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Goffman menar att alla sociala sammanhang kan studeras genom teorin om 

intrycksstyrning (Goffman, 2000, s. 207). Vi ansåg därför att Goffmans teoretiska 

perspektiv är relevant för vår studie eftersom vi med hjälp av teorins begrepp kan 

analysera hur ledarna agerar vid distansarbete. Det var Goffman som byggde grunden för 

att studera den här typen av vardagliga skeenden empiriskt (Ritzer & Stepnisky 2015, 

s.293). 

Den sociala taktkänslan är något som Goffman beskriver som en skyddande åtgärd för 

både individen och det den representerar, taktkänsla utgör en slags skyddande fasad. 

Aktörerna har olika fasader som är förutbestämda och dessa skapar också olika 

förväntningar som kan begränsa eller underlätta ett framträdande. Även inramningen och 

rekvisitan bör stämma överens med det som förväntas från publiken av aktörerna 

(Goffman, 2000, s.21). Fasaden kan beskrivas utifrån inramning och personlig fasad, där 

inramningen är den miljö som aktören befinner sig och den rekvisita som den är omgiven 

av. Den personliga fasaden är bland annat personens kläder, utseende, hållning, tal och 

ansiktsuttryck (Goffman, 2000, ss.28-30). 

Goffman beskriver två olika sätt att förstå en individs uttrycksförmåga. Han kallar dessa 

“give expression” och “give off expression”, där “give expression” handlar om de uttryck 

som individen kommunicerar med ord. “Give off expression” beskriver de uttryck som 

individen överför och kan uttryckas med till exempel kroppsspråk och känslouttryck. Om 

dessa båda uttryckssätt överensstämmer med varandra upplevs aktören som pålitlig 

(Goffman, 2000, s.13).  

Som ledare är det viktigt att övertyga sina medarbetare om att ledaren besitter de 

egenskaper som ledarrollen kräver. Att ge ett intryck av säkerhet och pålitlighet är det 

dramatiska förverkligandet av ledarrollen, då uppfyller ledaren sin roll (Goffman, 2000, 

s.36). Dramatiskt förverkligande och fasad är exempel på hur aktörerna kan styra de 

intryck de vill ge av sig själva och är olika aspekter av en aktörs framträdande (Goffman, 

2000, s.35). 

3.3 Globalisering 

Globalisering enligt Bauman (2000) är en social stratifieringsmekanism som dominerar 

samtiden. Bauman menar att globalisering är det som vissa är tvungna att göra för att bli 

lyckliga, men för de andra är globalisering källan till olycka. Oavsett position i 
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samhället så innebär globaliseringen en process som berör alla och som inte längre går 

att stoppa (Bauman, 2000, s.5). 

Vi är alla på väg att globaliseras – och att globaliserad bliva innebär 

ungefär detsamma för alla som globaliserade äro (Bauman, 2000) 

Uttrycket globalisering beskriver en paradoxal verklighet där innebörden av uttrycket 

både kan betyda förening och åtskiljande. Den mobilitet och flexibilitet som 

globaliseringen bidrar till lyckas förena människor runt jorden, samtidigt åtskiljer 

globaliseringen människor i en hierarkisk struktur där de rika blir rikare och de fattiga allt 

fattigare. Den ojämlikhet som uppstår blir problematisk för de som inte har möjlighet att 

följa med i den ständiga rörelsen som globaliseringen innebär, vilket gör att de fastnar i 

en slags lokalisering där möjligheterna att påverka samhället och de beslut som fattas 

minskar. Mobiliteten blir det önskade läget och det sensationellt eftertraktade värdet – ett 

tecken på frihet. De som inte har möjligheten att röra sig fritt degraderas och tvingas till 

att befinna sig i samhällets bottenskikt – en tydlig polariseringen uppstår (Bauman, 2000, 

ss.6-7). Ny teknologi blandat med den globala konkurrens som har uppstått ger ett 

rumsligt oberoende som inte har funnits tidigare då territoriella gränser fortfarande 

behövdes korsas rent fysiskt. Det rumsliga oberoendet som globaliseringen innebär ligger 

till grund för att beslutsfattare inte längre är knutna till platsens begränsningar (Bauman, 

2000, s.12). 

Vidare menar Bauman (2000) att anställda rekryteras mestadels från den lokala 

befolkningen. Den lokala befolkningens anknytning till platsen är fysiskt betingad av 

familjeband, husägande och annat, medan företaget kan ta ett snabbt beslut om att flytta 

verksamheten till annan plats om affärerna är mer gynnsamma där. Konsekvenserna av 

företagens handlande förblir lokalt förankrade eftersom majoriteten av de anställda är 

bundna till platsen. De som har möjligheten att lämna platsen har därmed möjligheten att 

lämna följderna bakom sig och fly konsekvenserna som flytten från platsen innebär 

(Bauman, 2000, s.13). Mobiliteten har blivit den stratifieringsfaktor som värderas högst 

och på så sätt blivit mäktigast. De sociala, ekonomiska, politiska och kulturella 

hierarkierna skapas och återskapas dagligen. Att de som befinner sig på toppen i hierarkin 

har fördelar gentemot de som befinner sig längst ner är knappast överraskande (Bauman, 

2000, s.13). Den tekniska utvecklingen har gett möjlighet att dela information till världens 
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alla platser utan att människor själva reser. Informationen har dessutom möjlighet att 

färdas betydligt snabbare än alla kända färdmedel för människor som hittills är upptäckta 

(Bauman, 2000, s.18). Det världsomspännande och internetbaserade rummet raderar både 

fysiska och tidsliga hinder och skiljer inte längre människor åt (Bauman, 2000, s.21). 

Möjligheterna som uppstår när rummet inte längre är begränsat till en plats blir således 

enorma. Vidare menar Bauman (2000) att globaliseringen som begrepp inte handlar om 

globala företag eller initiativ som ”vi önskar eller hoppas att göra”, utan handlar snarare 

om globala följder av ”det som händer med oss alla”. De gamla idéerna om en suverän 

”stat” som har kontroll över medborgarna är ett minne blott, Bauman (2000) lånar ett 

begrepp av Anthony Giddens där internet är en ”fabricerad djungel” för att beskriva 

internet som en av människor konstruerad vildmark (Bauman, 2000, s.59). De regler, 

normer och gränser som följde med den ”territoriella suveränitet” som nationalstaten 

besatt, är utsuddade och delvis borta i det internetbaserade rummet. Av de tre ben av 

militär, ekonomi och kultur som nationalstatens suveränitet bestod av och hade kontroll 

över så menar Bauman att krossandet av det ”ekonomiska benet” har varit det mest 

avgörande. Sedan det globala rummet (internet) har börjat att användas så har det enorma 

trycket från den ekonomiska marknaden, som nu är världsomspännande, tillsammans 

med kraven på fri handel och kapitalets fria rörelse inte längre någon politisk (statlig) 

kontroll (Bauman, 2000, ss.60–65). Enligt Bauman (2000) uttrycker Michael Benedikt 

(1995) det ”Själva betydelsen av geografisk lokalisering börjar på alla nivåer att 

ifrågasättas. Vi blir nomader – som alltid går att nå” (Bauman, 2000, s.75). I den 

senmoderna eller postmoderna världen är det svårt att stå still, det kan liknas vid att jaga 

något som alltid rör sig, därför blir det svårt att själv stå still. Den ständiga jakten på nya 

upplevelser, nya sensationer och möjligheter gör att det hela tiden uppstår nya frestelser 

som måste jagas. I en värld som ständigt rör sig så lockas människor av nya begär som 

när de blir tillfredsställda föder nya begär eftersom nya lockelser finns runt hörnet som 

gör att människor aldrig når fram till ett tydligt mål eller slut (Bauman, 2000, s.75). 

För de globalt mobila har rummet ingen begränsning längre, medan de lokalt förankrade 

blir kvar på den plats de är bundna till, för att de är förhindrade att röra på sig. Tidens 

flöde upphävs av rummets krympning. De som lever i den rörliga världen lever i ett 

ständig nu, ”dessa människor är ständigt upptagna och har alltid ont om tid” (Bauman, 

2000, s.84). 
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Mitt i mellan den tydliga distinktionen av toppen och botten lever den stora delen av 

befolkningen, som aldrig riktigt kan vara säkra på hur deras ställning ser ut imorgon. I 

det globaliserade vardagslivet, där alla anställningar egentligen är tillfälliga, där 

kompetenser både kan nedvärderas och överträffas av nya kompetenser, så finns en 

inneboende osäkerhet som gör att vem som helst kan ta kliv både uppåt och nedåt i den 

hierarkiska samhällsstegen. Ovissheten som uppstår i varje val som måste göras tenderar 

att bli en risk som kan vara avgörande inför framtiden, och då ger valfriheten inte samma 

njutning när inte utgången är helt given (Bauman, 2000, ss.91–92). 

3.4 Distans 

Nordengren och Olsen (2006) menar att det finns flera olika typer av distans såsom 

kulturell distans som skapar distans genom kulturella skillnader, dessa kan härstamma 

från olikheter i nationalitet, ålder eller exempelvis företagskulturella skillnader. Vidare 

kan vi tala om geografisk och tidsmässig distans där vi inte bara kan befinna oss på olika 

platser rent geografiskt men även tidsmässigt. Även inom samma tidszon går det att 

uppleva distans genom exempelvis skiftarbete då det arbetas olika tider på dygnet. Mental 

distans kan bero på faktorer som personliga uppfattningar, egenskaper och åt vilket håll 

vi väljer att lägga vårt fokus eller i vad vi förväntar oss kan skapa distans. Arbete på 

distans anses i detta sammanhang syfta till arbete på olika fysiska platser som arbete från 

hemmet eller annan geografisk plats i stället för i företagets kontorslokaler, det är denna 

typ av distans vi hänvisar till i denna studie. Vårt teoretiska antagande är att den effekt 

som globaliseringen haft i relation till distansarbete har avancerat på grund av 

coronapandemin. 

4. Metod 

4.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en relativt induktiv forskningsansats då det 

ger oss möjlighet att få en djup inblick i det ämne vi vill undersöka utan för många ramar. 

Samtidigt så utgick vi från existerande teoretiska ramverk vilket gör vår studie mer 

deduktiv. Valet av metod är även grundat i de forskningsfrågor vi valde, vår urvalsgrupp 

och det fenomen vi ville undersöka. I denna studie fokuserar vi på aktörsperspektivet det 
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vill säga ledare som aktörsgrupp och då lämpar sig den kvalitativa metoden väl (Ahrne & 

Svensson, 2015, ss.8-9). 

Med hjälp av kvalitativa metoder går det att fånga upp mer subtila delar inom 

samhällsforskning såsom inre upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015 s.10). Det går med 

hjälp av en kvalitativ metod, som i detta fall semistrukturerade intervjuer, att upptäcka 

olika fenomen som bara går att se genom att utforska hur andra människor uppfattar något 

på djupet. Detta kan skapa förståelse för och förklara mänskligt handlande och inre 

upplevelser. Detta var något som var av vikt för vår studie av ledares upplevelser av att 

leda andra människor på distans (Ahrne & Svensson, 2015, s.19).  

Vi ville undersöka och förstå deras upplevelser och reflektioner kring ledarskapet på 

distans i en globaliserad värld och i rollen som ledare vid distansarbete. Vi ville se om 

det skedde någon markant förändring i ledarskapet och i upplevelsen av ledarskapet när 

det skedde på distans. Vi ville också undersöka hur ledare använder sig av 

intrycksstyrning vid distansarbete då detta, för våra intervjupersoner, var ett helt nytt sätt 

att arbeta och leda på. Kvalitativa studier har ett mindre avstånd mellan forskaren och 

informanterna än vid kvantitativ metod, detta är något som är i linje med syftet med 

studien som var att undersöka chefers upplevelse av att leda på distans (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.17). 

Vid insamling av empiriska data valde vi att genomföra 10 kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju används frågor som kan vara uppdelade i ett 

eller flera teman för att ge en ram till intervjun där intervjupersonerna sedan har ett 

utrymme att utveckla svaren. Denna metod ger även intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor för att gå djupare inom de områden som är viktiga för studien (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.40). Nackdelar med vald metod är svårigheten att rekrytera 

representativa respondenter. Då vår målgrupp består av ledare som prioriterar sin tid högt 

kan det vara svårt för dem att hitta tid att genomföra en intervju, vilket kan utgöra ett 

hinder (Harvey, 2010). Det insamlade materialet innehåller en stor mängd information 

varav delar är irrelevanta för studien. Detta innebär att efterarbetet med transkribering 

och genomläsning kräver stor noggrannhet samt hög tidsåtgång. Analysen när resultatet 

redovisas riskerar att bli för omfångsrik. Detta kräver att forskaren kan identifiera relevant 

data (Ahrne & Svensson, 2015, ss.13–15).  
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4.2 Urval 

Av tio intervjupersoner så valde sju att göra intervjun på distans, några på grund av 

avståndet och andra på grund av enkelhet och att det sparade tid, de tre andra 

intervjupersonerna ville hellre göra intervjun öga mot öga för att det skulle vara trevligare. 

Intervjuerna som gjordes på distans gjordes med motiveringen att de inte skulle störa den 

ordinarie verksamheten på företagen i alltför hög grad. De var nödvändiga att utföras på 

det sättet då de inte hade varit möjliga att genomföra på något annat sätt. Samtliga 

intervjuade ledare arbetar för olika företag inom Retailbranschen och Tjänstebranschen. 

Samtliga respondenter har erfarenhet av att leda en eller flera andra anställda och har 

arbetat både på distans och på en fast arbetsplats på kontor. Retailbranschen och 

Tjänstebranschen hade innan pandemin inte arbetat enbart på distans. Arbetssättet för 

ledare anställda på kontor inom branscherna har genomgått en snabb förändring under de 

senaste åren. Det var därför intressant att undersöka deras erfarenheter av förändringen. 

Vi valde dessa branscher då vi ville undersöka hur ledarna upplever förändringen av 

arbetssättet och undersökte därför inte en bransch som sedan tidigare arbetat på distans 

såsom till exempel IT-branschen.  

Vi tog kontakt med olika ledare genom sociala medier, telefon eller mejl och därefter 

mejlade vi vårt informationsbrev till dem som visade intresse att delta i studien. De första 

intervjuade personerna tillhörde vår bekantskapskrets, arbetskamrater eller släktingar. 

Dessa tio intervjupersoner kom från sex olika företag. Det var inte enkelt att hitta ledare 

som kunde få in en 40 minuters intervju i sitt schema och det skulle varit näst intill 

omöjligt att hitta ledare som skulle ha kunnat hitta den tiden med kort varsel, det var 

därför fördelaktigt att vi var ute i god tid. Vi använde oss initialt av ett målstyrt urval och 

senare av snöbollsmetoden och fick genom de första tillfrågade kontakt med fler på 

samma företag (Ahrne & Svensson, 2015 s.45). Vi använde oss av snöbollsurval i det 

senare skedet då det annars hade blivit svårt att hitta respondenter. Snöbollsmetoden är 

en urvalsmetod som lämpar sig bra vid kvalitativa studier. Dock riskerar urvalet att bli 

mindre representativt om snöbollsurval är den enda urvalsmetod som används (Bryman, 

2018, s.245). Detta beror också på vad som menas med representativt. En kvalitativ studie 

är inte nödvändigtvis avsedd för att generalisera till en population utan snarare till teori, 

på så sätt blir själva representativiteten mindre ‘strikt’. Det viktigaste är att de intervjuade 

aktörernas position, ståndpunkt, kontext mm. redogörs för på ett transparent sätt.  
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Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att läsa på om intervjuer med så kallade eliter, 

det vill säga människor som arbetar på högt uppsatta positioner inom till exempel 

företagsvärlden. Något som vi tog med oss och förberedde oss på var att kunna förklara 

studien på ett lättförståeligt sätt utan akademiska termer för våra intervjupersoner, då de 

trots deras erfarenhet och maktposition, nödvändigtvis inte kommer från en eller samma 

akademiska bakgrund som vi gör (Harvey, 2010). Vi övervägde även andra aspekter av 

intervjuförfarandet för att anpassa oss till den målgrupp vi vände oss till, såsom att de 

hade pressade scheman. Vi anpassade oss till och lät dem bestämma vilken tid och plats 

som passade dem bäst (Harvey, 2010). 

4.3 Etiska överväganden 

Vi var noga med att informera alla deltagare om att det var frivilligt att delta i studien. Vi 

informerade även om att det var frivilligt att svara på frågorna som ställdes och att de 

närsomhelst under intervjuns gång kunde avbryta intervjun (Ahrne & Svensson, 2015, 

s.117). Intervjupersonerna hade också informerats om att möjligheten att vara anonym 

fanns. Denna information fick intervjupersonerna ta del av via informationsbrevet de fick 

före sitt deltagande (se bilaga 1). I början av intervjun informerade vi även 

intervjupersonerna om att de närsomhelst kunde avbryta intervjun och inte behövde svara 

på något de inte ville. 

När intervjupersonerna försa sig och avslöjade namn på företag de inte ville uppge vid 

namn, namn på medarbetare och liknande, tog vi under transkriptionen bort eller 

censurerade denna information. Vi tog på detta sätt hänsyn till etiska riktlinjer som 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kvale 

& Steiner, 2009, s.85). Frågeställningarna var inte av känslig karaktär och det bedömdes 

därför inte som risk för skada eller negativ påverkan av intervjupersonerna då deras 

anonymitet garanterades om inte något annat önskades (Kvale & Steiner, 2009, s.80). 

Samtliga av intervjupersonerna ville inte att företaget de arbetade på skulle nämnas i 

studien. Några av intervjupersonerna motiverade detta med att övergången till 

distansarbete var ett känsligt utvecklingsskede för företaget och inget de ville visa utåt 

än. De flesta av intervjupersonerna ville vara anonyma utom tre som uppgav att det inte 

spelade någon roll. De som ville vara anonyma angav att de tyckte att de pratade fritt och 

ärligt om saker som skedde inom deras yrkesroll och på företaget de arbetar på som de 

inte visste om deras VD, ledningsgrupp och chefer ville att de pratade om. 
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4.4 Utformning av intervjufrågor 

Formulerandet av intervjufrågor är en viktig process och genom valet av frågor öppnas 

möjligheten för vissa typer av svar medan andra undviks och det var här viktigt att ha i 

åtanke de upplevelser vi ville utforska. Det är även viktigt att ställa frågorna på ett sätt så 

att intervjupersonerna verkligen förstår dem (Ahrne & Svensson, 2015, ss.21-23). Vi har 

valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med delvis öppna frågor där det 

lämnas utrymme för respondenten att fritt vidareutveckla svaren (Ahrne & Svensson, 

2015 s.38). Detta ställer höga krav på oss som forskare att hålla oss neutrala och öppna 

för respondentens upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015, s.21). Med kvalitativa 

intervjuer går det att få fram material om fenomen och upplevelser som det inte går att få 

tillgång till genom exempelvis en kvantitativ undersökning i form av en 

enkätundersökning (Ahrne & Svensson, 2015, s.12). 

Vi utgick från tre olika teman och tidigare forskning i skapandet av vår intervjuguide (se 

bilaga 2). Dessa var ledarskap, globalisering och yrkesroll. Utifrån dessa teman och de 

teorier som låg till grund för dessa skapade vi frågor som anknöt till varje tema med 

följdfrågor. Något som vi hade med oss i skapandet av intervjufrågor var att ställa neutrala 

frågor och undvika ledande frågor samt att använda ett språk som våra intervjupersoner 

enkelt skulle kunna tillgodogöra sig (Kvale & Steiner, 2009, ss.87-88). 

Vi genomförde tre pilotintervjuer för att prova vår intervjuguide för att försäkra oss om 

att frågorna var lättförståeliga och för att öva på intervjuteknik. Efter pilotintervjuerna 

gjorde vi några mindre omstruktureringar både för att förtydliga frågorna och ändra 

ordningsföljden som frågorna kom i. Det var också viktigt att använda tillräckligt snäva 

ramar för våra frågeställningar för att få fram det önskade materialet. Det var även viktigt 

att knyta an intervjufrågan till både teori och frågeställning. Intervjuteknik är ett hantverk 

och ställer höga krav på utformandet av intervjufrågor men även på själva genomförandet 

av intervjuerna, hela vägen till analysen av resultaten (Kvale & Steiner, 2009, ss.97-111). 

4.5 Tillförlitlighet 

Även om frågeställningarna har besvarats och svaren verkar rimliga är det insamlade 

materialet från 10 intervjuer i sig inte tillräcklig information för att dra några 

allmängiltiga slutsatser, men genom att koppla intervjuresultat till tidigare forskning och 

litteratur kan vi förankra insamlade data. Inom ramarna för denna uppsats var 10 
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intervjuer rimligt genomförbart men det hade varit intressant att se vad som hade kommit 

fram i en större studie. Vi valde en kvalitativ forskningsansats för att besvara våra 

forskningsfrågor då de avser att undersöka vad intervjupersonerna har för upplevelse av 

distansarbete. För att kunna uppnå vårt syfte krävdes förståelse och kunskap kring 

ledarnas upplevelser och tankar och därför valdes en kvalitativ metod (Ahrne & 

Svensson, 2015 s.11). Om studien hade kunnat kompletteras med en ytterligare studie av 

hur chefernas medarbetare upplevde sin arbetssituation och yrkesroll vid arbete på distans 

skulle studien gett en möjlighet att få en djupare förståelse för upplevelsen av ledarskap 

på distans. Vi hade förväntat oss att få mer negativ respons av ledarskap på distans än vad 

vi slutligen fick från flera av våra intervjupersoner. Vi förväntade oss även en minskad 

effektivitet vid distansarbete men våra intervjupersoner beskrev istället en ökad 

effektivitet vid distansarbete jämfört med arbete på plats. 

4.6 Analys av insamlat material 

I den här studien har vi en utforskande forskningsansats vilket innebär att de teorier vi 

använder och den analys vi gör baseras på det insamlade materialet. (Ahrne & Svensson, 

2015 s.192). Analysen började redan under intervjuns gång då vi i detta tidiga skede 

kunde urskilja vissa teman eller subteman. Efter att intervjuerna genomförts 

transkriberades dessa så snart som möjligt och vi började därefter med en tematisk analys 

av det insamlade materialet. 

Vi har strävat efter att vara transparenta och reflexiva under processens gång och försökt 

att undvika att egna förförståelser och personliga värderingar skulle färga resultatet. Vi 

genomförde en semistrukturerad tematisk analys (se tabell nedan s.26). 

Den tematiska analysen handlar om vad som sägs och beskrivs i intervjuberättelsen och 

används för att identifiera, analysera och beskriva teman i det insamlade datamaterialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s.59). Vid genomgången av intervjumaterialet kunde 

olika teman identifieras som är relevanta utifrån studiens syfte. De olika temana fick vi 

genom kodning. Kodning är ett sätt att dela upp materialet under olika rubriker. Detta kan 

göras genom initial (öppen) eller fokuserad (selektiv) kodning. Först gjordes en noggrann 

läsning av hela materialet och en initial kodning gjordes och därefter kunde vi urskilja 

olika tydliga teman och vi gjorde en fokuserad kodning. På detta sätt blev materialet 

hanterbart och olika teman togs fram. Senare analyserades och tolkades dessa teman 
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(Rennstam & Wästerfors, 2015, ss.34-36). En beskrivning av vad ett tema är kan vara att 

utifrån den insamlade datan identifiera en kategori som är kopplad till forskningens fokus 

(Bryman, 2018, ss.703-705).  

Under sökningen efter teman rekommenderas det att forskarna är uppmärksamma på 

följande: repetitioner, speciella uttryck, metaforer, övergångar, likheter och skillnader, 

språkliga kopplingar, utelämnade svar och teorirelaterat material. Speciellt betonas att 

repetition är ett tydligt kriterium för att identifiera ett tema. Ännu viktigare är dock att det 

är relevant för de forskningsfrågor och det forskningsfokus undersökningen har (Bryman, 

2018, ss.705-710). 

Vi citerade delar från våra intervjuer i analysdelen och använde citat för att exemplifiera 

tendenserna. De teman, subteman och koder som framkom under analysarbetet redovisas 

nedan i en tabell och dessa går också att koppla till tidigare forskning och teori. De tydliga 

teman som hämtades från det teoretiska ramverket var: ledarskap, globalisering, yrkesroll 

och dramatiskt förverkligande. Våra subteman är förankrade i den teoretiska bakgrunden. 

Koderna härstammar från det empiriska materialet och framkom i analyserna av de svar 

som respondenterna gav på våra frågor. Koderna kopplas i analysen till teorierna och 

tidigare forskning för att få fram ett resultat. 
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Index: Koder, subtema & tema 

Koder Subtema Tema 

Kommunikation 

Samtal 

Bemötande 

Lyhördhet, förståelse, 

situationsuppfattning, 

medarbetarskap 

Ledarskap 

Avvaktande beslut 

Snabba beslut  

Välgrundade beslut 

Ledarskapsstil 

Auktoritärt ledarskap 

Effektivt ledarskap 

Beslutsfattning  

Ledarskap 

Digitalt möte, Teams, Zoom, etc. 

Det går snabbare/Sparar tid 

Digital/digitalt 

Mobil/mobilt 

Flexibel/flexibelt 

Andra länder 

Brist på sammanhang 

Brist på kollegial samvaro 

Utmaningar i yrkesrelationer 

Påverkan på yrkesrelationer 

Arbetsliv/privatliv 

Geografiskt oberoende 

Effektivitet 

Distansarbete 

Osäkerhet 

Otrygghet 

Ovisshet 

Globalisering 

Inramning/rekvisita 

Personlig fasad  

Fasad 

Intrycksstyrning 

Yrkesroll 

Verbal kommunikation 

Kroppsspråk  

Känslouttryck 

Mimik 

Give expression 

Give off expression 

Dramatiskt 

förverkligande 

 

5. Analys 

5.1 Ledarskap 

Intervjuerna påvisade att flertalet av våra respondenter hade liten erfarenhet av 

distansarbete sedan tidigare medan några hade vissa erfarenheter med sig. Att leda på 

distans var för merparten av respondenterna något nytt. Tidigare erfarenhet av projekt 

eller arbete på distans kan ej jämställas med kravet att leda på distans. Ledarskapet 

ställdes inför nya prövningar i och med den snabba omställningen till ett digitalt arbetssätt 

när coronapandemin inträffade. Här kan vi tänka oss att kravbilden på ledaren och dess 
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lyhördhet, förståelse, situationsuppfattning, och förmåga att uppmuntra till ett aktivt och 

konstruktivt medarbetarskap utökades. Samma egenskaper som behövs för ett 

framgångsrikt ledarskap på plats behövs för att ha ett framgångsrikt ledarskap på distans, 

såsom social förmåga och empati (Nordengren & Olsen, 2006, s.18). Det finns ett stort 

behov av flexibilitet och lyhördhet och även kunskap inom förändringsarbete. En 

omställning från att arbeta lite eller inte alls på distans till att arbeta helt på distans ställer 

stora krav på en ledare då denna ofta representerar stabiliteten i arbetsgruppen. 

Respondenterna angav vid upprepade tillfällen att tydlighet och kommunikativa 

färdigheter är av stor vikt för ett välfungerande och konstruktivt ledarskap. 

5.1.1 Ökade krav 

Avsaknad av direkt tillgång till ett fysiskt samtal med sin chef eller ledare, förändringar i 

gruppkonstellationer eller rädsla för förändrade anställningsförhållanden kan påverka 

medarbetarskapet i hög grad. Behovet av en trygg, stabil och närvarande ledare kan öka. 

Därmed ökar också kravet på ett kompetent ledarskap. Att som ledare vara tydlig, säker 

och handfast i sin kommunikation och sitt ledarskap samt delegera ansvar och uttala en 

tydlig mandatfördelning kan hjälpa till att forma en positiv kravställning på medarbetarna 

att ta ansvar. Ett konstruktivt förändringsorienterat ledarskap som bygger på det 

transformativa ledarskapet där kommunikation och identifikation med organisationen kan 

vara behjälpliga under stora förändringar. Att leda en organisation på distans genom 

pondus går enligt Nordengren & Olsen (2006) inte utan medarbetarnas förtroende och det 

är av vikt att krav och förutsättningar är tydligt formulerade (Nordengren & Olsen, 2006, 

s.71). 

5.1.2 Samarbete 

För att en arbetsgrupp som arbetar på distans ska fungera behöver det förekomma 

tydligare styrning till en början, detta för att få alla att arbeta i samma riktning 

(Nordengren & Olsen, 2006, s.45). Flera ledare vittnade om att de upplevde svårigheter i 

att leda välfungerande samarbeten framförallt i juniora grupperingar eller då det förekom 

nya medarbetare i gruppen. I mer seniora team förekommer det oftare medarbetare som 

har träning i att arbeta under förändringar och är trygga i att ta egna initiativ och 

beslut.  Detta kan bidra till ett större egenansvar. Det kräver dock en prestigelös ledare 

som är trygg i att delegera ansvar och som har tillit till sina medarbetare. Juniora 
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medarbetare har inte samma erfarenhet och kan uppleva större behov av ledning. Att som 

ledare få möjlighet att arbeta proaktivt tillsammans med medarbetarna minskar ofta 

behovet av direkt ledning på sikt. Intervjuperson fyra beskriver i citatet nedan hur 

proaktivitet underlättas av det fysiska rummet.  

Jo, men alltså, när man är på plats så får man en helt annan överblick över hur arbetet 

flyter på, man hör det vid fikan, man har korridorsnack och just det där informella, det 

hjälper till att kunna ingripa och påverka där och då. På distans så är det svårare att 

vara proaktiv på rätt sätt känner jag, ibland känns det som att jag missar saker och att 

det blir mer reaktivt då istället. (Intervjuperson 4) 

Ser vi till Friberg von Sydows (2021) perspektiv så kan vi även relatera till den känsla av 

brist på sammanhang som kan skapa samarbetssvårigheter. Möjligen kan en senioritet i 

arbetslivet medföra en högre grad av autonomi och självledarskap.  

 

5.1.3 Tydlighet 

I de grupperingar där ett välfungerande medarbetarskap förekom och medarbetarna hade 

tillgång till tydliga instruktioner, policys, ansvarsområden, mandat och befogenheter så 

flöt arbetet på bra trots minskade möjligheter för uppföljning. Nordengren & Olsen 

(2006) menar att det är viktigt att det finns en tydlighet att tillgå i form av policys, ramar 

och regler som backar upp ledaren och som skapar trygghet i gemensamma 

förutsättningar och arbetssätt. Fasta ramar underlättar då krav på anpassning uppstår. Från 

ett ledarskapsperspektiv så framkom tydligheten och krav på kommunikativa färdigheter 

som en viktig faktor. Lösningsfokus och helhetsperspektiv var andra viktiga variabler 

som intervjupersonerna ansåg vara värdefulla beståndsdelar i sitt arbete men som 

upplevdes svårare på distans. Att inte få mötas i det fysiska rummet kan antas bidra till 

en minskad möjlighet för en översikt och insikt i arbetsplatsens dagliga flöde. Alvesson 

och Svenningsson (2019) menar att det kan vara bra med en kombination mellan det 

inlyssnande samtalet och de teoretiska idéerna om ledarskapssamverkan. Teorin kan med 

fördel enligt författarna innehålla inslag som består av de sociala relationerna mellan 

ledare och medarbetare, den organisationskulturella kontexten som är det som utgör 

plattformen för ledarskapsrelationen och hur medarbetarna förhåller sig till och tolkar 

ledarens handlande (Alvesson & Svenningsson, 2019, s.262). 
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5.1.4 Kommunikation 

Enligt Nordengren och Olsen (2006) så är det viktigt att konstatera att i det digitala 

mötesrummet är det alltid mottagaren som bestämmer vilken information han eller hon 

vill ta del av och även när (Nordengren & Olsen, 2006, s.111). Den största utmaningen 

som flertalet respondenter gav uttryck för var just kommunikationen. Kommunikationen 

kan påverkas negativt av tekniska problem såsom ljudstörningar. Ovilja att använda 

kameran ger en avsaknad av att kunna läsa ansiktsuttryck, engagemang eller närvaro i 

mötet. Framförallt så nämnde merparten av respondenterna likt intervjuperson fyra att de 

olika dimensionerna av människan såsom kroppsspråk, dofter, subtila ljudsignaler och 

spontanitet försvinner i det digitala forumet. 

Kommunikationen blir onekligen svårare, det måste jag verkligen säga. Det blir inte lika 

spontant och det är en stor utmaning att lära sig hur alla kommunicerar digitalt. Vissa 

gillar inte alls att chatta och struntar i att svara, andra vill inte ha kameran på i 

videomöten och då får man prata med en svart bild. Vissa sätter sin status till ständigt 

upptagen och så vidare, jo det är en utmaning tycker jag. (Intervjuperson 4) 

Under intervjuerna framkom det att avvägningen av hur ofta kommunikationen med 

medarbetarna bör ske, samt vilken individanpassning som krävs vid kommunikationen 

var svår att avgöra. Finns det dessutom kulturella distanser att förhålla sig till uppstår fler 

frågeställningar som kan gälla tillgänglighet och tidsskillnader (Nordengren & Olsen, 

2006, s.54). 

Flera respondenter angav att även om effektiviteten i kommunikationen och arbetsflödet 

var en vinst i det digitala ledarskapet så saknas den personliga dimensionen och på grund 

av detta kan viktiga signaler och budskap gå förlorade. Flera ledare belyste också 

svårigheten att ge alla utrymme till att synas och höras. Det krävdes mer av den ledare 

som agerade facilitator för ett möte att se till att alla fick sitt utrymme. Lösningen på detta 

var av flera ledare likt intervjuperson fem bokade in möten i mindre grupperingar men 

även så kallade ”one-to-one” där samtalet sker mellan två personer istället för en större 

grupp. Det fysiska mötet var enligt flera respondenter att föredra vid dessa tillfällen.  

Och mina one-to-one möten, vissa möten gick jättebra, andra fungerade inte alls bra. 

Där gjorde vi som det var möjligt att några faktiskt kom in och vi tog de mötena på plats 

ändå, för att det inte blev bra på det digitala sättet. Men jag fick göra våra digitala one-

to-one mycket oftare än innan, vi har ändå kört på med en gång per månad eller var 
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tredje vecka beroende på medarbetare, annars men nu fick vi ändra till varannan vecka. 

Så det blev täta men kortare one-to-one möten under pandemin för de som jobbade helt 

digitalt då. (Intervjuperson 5) 

Winroth (2018) menar att det mellanmänskliga ställer krav på ledaren att kunna lyssna, 

ge feedback, kommunicera och hantera konflikter. Flera respondenter i vår studie gav 

uttryck för att mjuka värden såsom personliga problem, sjukdom, gruppdynamiska 

frågeställningar, medarbetarsamtal och arbetsmiljöfrågor inte ansågs lämpa sig lika väl 

för digital kommunikation. 

5.1.5 Relationsbaserat ledarskap  

Avsaknaden av social kontakt och vikten av den var enligt merparten av respondenterna 

något som var en av de största förlusterna i det digitala ledarskapet. Flera av 

respondenterna hade en ledarstil som kan relateras till det transformativa, 

relationsbaserade ledarskapet. Det transformativa ledarskapet förknippas med moraliskt 

och emotionellt engagemang, karisma och visioner (Alvesson & Svenningsson, 2019, 

s.253). Möjligheten att lära känna sina medarbetare minskar vid distansarbete. Att 

kommunicera via digitala kanaler utesluter ofta småprat och fokuserar till stora delar på 

sakfrågan. Relationsbyggande konversationer blir mindre förekommande i en digital 

relation där den fysiska distansen som intervjuperson fyra ger uttryck för, kan försvåra 

flödet. 

Det spontana samtalet är ju en del av vardagen när vi är på kontoret. Det blir ju inte lika 

spontant att ringa upp någon eller boka in ett möte, så jo, kommunikationen är bättre i 

person, det tycker jag. (Intervjuperson 4) 

I synnerhet där medarbetaren anställts under coronapandemin och företaget haft ett helt 

digitalt förhållningssätt ansågs relationen vara svårare att bygga. En ledare måste hantera 

såväl ledning som styrning ur både tekniska och mellanmänskliga perspektiv. (Winroth, 

2018, s.77). 

Att träffa personen fysiskt på ett möte ansågs vara av vikt för att knyta kontakt. I de yrken 

där ledaren arbetar med människor ansågs det också av flera respondenter att det var av 

stor vikt att vara på plats och mötas i det fysiska rummet. Vid personliga angelägenheter 

upplevs det mänskliga mötet mer djupgående då det sker i fysisk form.  
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5.1.6 Beslutsfattande 

Ledarskap på distans var i de allra flesta fall inte en faktor som försvårar beslutsfattandet 

eller beslutsprocessen som ledare enligt våra respondenter. Dock så vittnade flera likt 

intervjuperson fyra om att beslut som rör mjuka värden eller konflikter i arbetsgrupper 

som kräver efterföljande beslut kan vara svårare att fatta, då situationerna som föregått 

problemet inte upplevts på plats. Att vara bekväm i att ta svåra eller impopulära beslut är 

en del av ledarskapet (Alvesson & Svenningsson, 2019, s.341). 

När vi jobbade enbart på distans under lång tid under pandemin så var det svårare att ta 

en del beslut eftersom det som skulle beslutas om var svårare när jag inte kunde se 

situationer live, eller plocka upp signaler om hur saker och ting låg till ibland. 

(Intervjuperson 4) 

Beslut kunde också upplevas mer opersonliga. Beslut baserade på fakta ansågs 

opåverkade men beslut som behövde diskussion och reflektion var svårare att ta. Att 

arbeta som ledare innebär många beslut men oavsett utbildning eller erfarenhet så är en 

ledare människa i grunden och att ta beslut gällande mjuka värden kan möjligen upplevas 

som mer nyanserade då fysiska möten är möjliga. Flera av våra ledare upplevde sig vara 

trygga och självsäkra i sin roll som beslutsfattare, de inte tyckte att distansarbetet 

påverkade deras förmåga att fatta beslut. Flera påpekade vikten av god kommunikation 

som en grund för ett konstruktivt och smidigt beslutsfattande. Distansarbetet uppfattades 

av flera respondenter som en bidragande orsak till mindre insyn och mindre delaktighet 

samt en bidragande faktor till minskad kontroll över den fullständiga arbetssituationen 

och arbetsflödet. 

jag tror att det kräver mer av en ledare att arbeta på distans, det kräver mer mental 

närvaro och kanske tätare kontakt kanske för det är ju också det att den där delen där 

man snabbt hejar på varandra och frågar hur helgen har varit, det gör man ju inte längre 

när man sitter helt på distans. (Intervjuperson 5) 

För att ha möjlighet att grunda sina beslut på fakta krävs det en fungerande 

kommunikation vilket ställer krav på såväl ledare som medarbetare. “En ledare måste, för 

att vara effektiv i sin roll, behärska olika kommunikationssätt” (Nordengren & Olsen, 

2006, s.71). Merparten av respondenterna likt intervjuperson fem gav uttryck för att det 

krävs mer av en ledare för att leda på distans. 
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5.1.7 Medarbetarskap 

Flera av ledarna påpekar att tydligheten från ledaren är en nyckelfaktor, att det finns en 

tydlig ansvarsfördelning och att kommunikationen är god men att det också ställer krav 

på medarbetarskap. När det finns ett högt ansvarstagande hos medarbetarna och de har 

ett stort eget driv så uppfattas det digitala arbetssättet i stora drag vara oproblematiskt. 

Flera respondenter är eniga i att coronapandemin skapat en ny verklighet där ledare fått 

möjligheten att inse att arbete på distans är en möjlighet som skapar flexibilitet i 

arbetslivet, där detta arbetssätt kan vara en möjlighet för många fler än bara ledare. Så 

länge det finns en tillit till medarbetarna så kan denna frihet under ansvar vara 

konstruktiv. Det som intervjuperson tio beskriver har varit utmanande och utvecklande 

har flera intervjupersoner uttryckt. 

Jag har ställt om mig mer och mer under den här tiden. Det har ju pågått i nästan två år. 

Alla har lärt sig och företaget har helt förändrat sitt arbetssätt. Ja det är drygt två år så 

vi har ju fått lära oss. Vi har fått hänga med i förändringen och det har varit utvecklande. 

Jag har fått lära mig att kunna leda på distans. Learning by doing som någon sa, learning 

by asking and looking stupid skulle jag kanske säga. Man lär sig inget annars. 

(Intervjuperson 10) 

Flexibilitet och utveckling är viktiga parametrar i arbetslivet och framstår i denna studie 

som än viktigare i det arbetsliv som framträtt under coronapandemin. Medarbetarskap är 

en viktig faktor i arbetslivet och motivering bör ske såväl från arbetstagaren själv som 

från ledaren (Nordengren & Olsen, 2006, s.70). 

5.1.8 Framtiden 

Att som företag kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats där hållbarhet för såväl människor 

som miljö står i fokus är av vikt. Nordengren & Olsen (2006) menar att det inte längre 

bara är lönen som är en konkurrensfaktor utan att även en flexibel arbetsplats, 

utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö är viktiga beståndsdelar. När distansarbete är 

möjligt kan kompetent personal rekryteras utan krav på fysisk närvaro på en specifik plats 

vilket ger större möjligheter för såväl arbetstagare som arbetsgivare. 

Fler och fler vill jobba på distans inte minst den unga generationen efterfrågar att man 

ska kunna jobba på distans så det är väl bra. Det kan även jag tycka med lite 

distansarbete och för vissa. Det kan absolut funka om man sitter med eget arbete och så 
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där då spelar det inte så stor roll, kanske, för vissa. Men det är väl bra att vara på 

kontoret vissa dagar när det är viktiga möten och beslut och så. Så man är med i det som 

händer. Så kanske sitta hemma och jobba lite en eller två dagar i veckan. Det skulle jag 

känna var en bra modell eller medelväg. (Intervjuperson 9) 

Miljöfokus med klimatsmarta lösningar i form av digitala möten istället för flygresor, 

bilresor och andra alternativ där miljön och företagets kostnader påverkas negativt. 

Digitaliseringen ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden och därmed kraven på kompetent 

ledarskap på distans. Att det digitala arbetssättet är av godo är våra intervjupersoner eniga 

om men de flesta vill se en hybridform där möjligheten till delaktighet, relationsbyggande 

och en större möjlighet för helhetsperspektiv finns. Nya krav ställs på såväl ledare som 

medarbetare på den digitala arbetsplatsen men i kombination med det fysiska mötet ser 

respondenterna i denna studie fördelar för såväl företag som ledare och medarbetare. 

Människa och miljö tjänar på den flexibla arbetsplatsen ur ett långsiktigt perspektiv. 

Samtliga respondenter i vår studie tror likt intervjuperson nio att sannolikheten för en 

hybrid framtid på arbetsmarknaden är stor. 

5.2 Geografiskt oberoende 

Resultatet visar i undersökningen av ledarskap på distans att det går att urskilja tendenser 

och fenomen som kan härledas till globalisering. Vidare visar resultatet av intervjuerna 

att respondenterna har liknande erfarenheter och att de har hanterat situationen på ett 

snarlikt sätt. Exempelvis så hade ingen av de tillfrågade några unika lösningar, utan de 

använde sig av liknande upplägg och arbetssätt. Även sättet de organiserar sig på och 

skapar relationer liknar varandra fast de inte ingår i samma organisation. Dessa tecken på 

homogenitet av kulturen i ledarnas arbetssätt, kan ses som följder av globaliseringen 

(Ritzer & Stepnisky, 2015, ss. 468–469). 

När analysen av intervjumaterialet görs så kommer det fram fler koder (se index) än de 

som först förväntats, vilket bidrar till en mer nyanserad analys av innehållet. Ett av det 

mest framträdande fenomenen är avskiljandet från tid och rum där de som arbetar på 

distans använder sig av modern teknologi för att göra avskiljandet möjligt. Att använda 

en dator i sin kommunikation med medarbetare är inget nytt, och möjligheterna att ha 

videomöten samt mängden av olika hjälpmedel för användandet av internet som ett 

arbetsverktyg är stora. Baumans (2000) menar att den territoriella gränsen inte längre 

behöver överträdas i den globaliserade världen, resultatet blir att många organisationer 
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har medarbetare i andra länder runt om i hela världen (Bauman, 2000, s.12). Flera av 

respondenterna berättar att de har medarbetare eller kollegor i framför allt de nordiska 

länderna och Europa, som citatet nedan beskriver. 

jag är ju manager för Norden, Sverige, Norge, Finland Danmark, jag skulle inte kunna 

ha, träffa mina kollegor på samma sätt om vi skulle ha gjort det ”in person”, då hade det 

varit en gång om året kanske. (Intervjuperson 2) 

Det är inte nödvändigtvis ett korsande av territoriella gränser som präglar distansarbetet, 

dock svarar flera respondenter att de har medarbetare på andra platser i Sverige än de 

själva arbetar. Därmed går det att se att flexibiliteten och mobiliteten som globaliseringen 

för med sig, inte bara innebär ett åtskiljande av människor utan samtidigt har en förenande 

effekt på de som arbetar på distans i organisationer och företag som finns på flera olika 

geografiska platser. Det geografiska oberoendet syns även på respondenternas svar 

genom att några svarade att deras chefer i sin tur arbetade på en annan plats i Sverige, 

samt att någon hade en chef som var stationerad i ett annat europeiskt land. Åtskiljandet 

av tid och rum blir tydligt när flera respondenter har medarbetare och kollegor på andra 

orter och i andra länder. Det innebär att det syns i resultatet att respondenterna faktiskt 

har drabbats av globalisering enligt den teori om att territoriella gränser inte längre 

behöver korsas som Bauman (2000) belyser. 

5.2.1 Effektivitet 

Ett annat fenomen som går att urskilja från undersökningen är det faktum att flertalet 

respondenter anser att de sparar mycket tid när de jobbar på distans. Flera påtalar 

snabbheten i arbetssättet med digitala möten, det går snabbt att sammankalla och det går 

snabb att utföra. Några fördelar som respondenterna anger med det snabba digitala mötet, 

är att medarbetare inte behöver offra sin tid på att resa och planera om andra saker i sitt 

privata liv, för att åka till en fysisk mötesplats på ett snabbt inkallat möte som kanske 

hade påverkat livet utanför arbetet på ett negativt sätt. Det blir lättare att tacka ja till 

mötesinbjudningar för det tar inte en hel dag att resa fram och tillbaka, samt att mötet 

kanske bara är en förmiddag när personen väl är på plats. Alla respondenter är inte lika 

entusiastiska över distansarbetet även om de flesta är överens om att hemmakontoret är 

en effektiv arbetsplats. 



 

35 

när man jobbar bara digitalt så blir man mera… man blir mer effektiv och man blir 

faktiskt för effektiv… alltså sett till att man… vi har ju en diskussion nu på Företaget att 

vi måste… man får inte längre… eller får… men man ska helst inte boka entimmes 

möten… man ska boka 45 minuter. (Intervjuperson 1) 

Ett återkommande uttalande från intervjupersonerna är snabbheten att röra sig mellan 

olika möten. Det är till och med så effektivt att några har fått tänka om när de bokar sina 

möten så de inte ligger precis intill varandra i tid, för att hinna med exempelvis 

toalettbesök, kaffepaus eller andra saker som gjordes mellan möten tidigare som citatet 

ovan belyser. Den tekniska utvecklingen ger mängder av möjligheter och användandet av 

internet bidrar till effektiva möten. När resan inte längre behövs för att diskutera beslut, 

delge information, ha föreläsningar samt utbildningar, så används tiden för 

arbetsuppgifter mer effektivt. Information färdas nu i en enorm hastighet som inte är 

jämförbar med om människan själv skulle förflytta sig fysisk och spridningen är 

världsomspännande. I den digitaliserade tillvaron når information och beslut ut till alla 

berörda på några minuter runt om hela jorden (Bauman, 2000, s.18). 

5.2.2 Arbete på distans 

Distansarbete har eventuellt tidigare betraktats som en lyx för de som har kunnat och har 

haft möjligheten att arbeta hemifrån. Det är av naturliga skäl fortfarande en omöjlighet 

för många yrkesgrupper att utföra arbetet från någon annan plats än företagets eller 

organisationens lokaler. Förändringen som coronapandemin innebar gjorde att alla som 

kunde, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM, 2022), skulle arbeta hemifrån. Den 

förändringen skapade nya utmaningar för många yrkesverksamma och distansarbete blev 

ett faktum för fler än de som tidigare hade arbetat på distans. I den här undersökningen 

var det flera ledare som hade provat på distansarbete tidigare, men inte samtliga. 

Distansarbete är en utmaning för de som arbetar så, eftersom det kräver mer disciplin och 

förberedelser att jobba hemifrån och att delta i digitala möten enligt respondenterna. 

Omställningen till att arbeta på distans medförde problem för de flesta av våra 

respondenter till en början, men efter några månader så uppger de flesta att det går bra att 

ha möten och att arbeta på distans. 

hur bra som helst, det tror jag alltid jag kommer att fortsätta med, jag tycker det går 

väldigt smidigt, det finns bra portaler, internet funkar bra, det gäller att man har en bra 
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uppkoppling hemma, om man nu ska ha möten hemifrån, men det är liksom, jag tycker 

använder man videon så funkar det hur bra som helst. (Intervjuperson 2) 

Några respondenter har medarbetare och kollegor på andra orter, de uppger att möten 

hålls oftare nu än tidigare. Några menar att det är positivt, kontakten med de som arbetar 

på andra orter har blivit tätare och att det har skapat en bättre närhet med de som befinner 

sig långt från varandra. Några svarar att de upplever att det är tråkigt när det fysiska mötet 

inte hålls lika ofta, upplevelsen är att exempelvis känslor blir svårare att uppfatta i digitala 

möten i stället för fysiska möten. Vissa av respondenterna menar att när det kommer till 

kreativa uppgifter som exempelvis brainstorming, diskutera nya idéer och att bygga på 

varandras idéer, så är det en fördel att mötas fysiskt. Upplevelser av ensamhet, att det är 

sämre för sammanhållningen på arbetsplatsen finns också med i svaren. En del upplever 

att det finns distraktioner i hemmet, där personen kommer på sig själv med att diska, 

tvätta eller att göra andra hushållssysslor i stället för att arbeta. Samtidigt så upplever en 

hel del att de får mer arbetsro när de arbetar hemma, det är färre personer som kommer 

in och stör en i sitt arbete. Den digitala teknologin som internet möjliggör suddar ut de 

fysiska och tidsliga hinder som fanns tidigare, möjligheterna som har uppstått är enorma 

(Bauman, 2000). Det speglar respondenternas svar på många områden. 

…och missar jag någon fråga så det är inte säkert att man ringer upp… man bara… 

äsch… nej jag tror jag vet. (Intervjuperson 3) 

Citatet ovan speglar att ledarna behöver ha förtroende för att medarbetarna som arbetar 

på distans utför sina arbetsuppgifter. Tendenser till osäkerhet dyker upp i de upplevelser 

som respondenterna beskriver av ledarskap på distans. Om osäkerheten beror på 

fenomenet globalisering är svårt att avgöra utifrån de svar som framkommer av 

undersökningen. Utgångspunkten är att globaliseringen bidrar till att de sociala, 

ekonomiska, politiska och kulturella hierarkierna skapas och återskapas dagligen i den 

rörliga världen. Då kan osäkerheten uppstå genom att det är svårt att veta i den 

senmoderna världen om det beslut som måste tas idag orsakar konsekvenser för din egen 

anställning ser ut imorgon (Bauman 2000). Men det är osäkert om så är fallet i den här 

studien, det kan finnas andra faktorer som spelar in. Den samhällshierarki som 

globalisering innebär, riskerar att bli en ovisshet för alla som lever i den. Konsekvensen 

av varje val som måste göras, om utgången av valet inte är förutsägbart, riskerar att bli 
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avgörande för framtiden. Effekter av ett beslut kan innebära ett kliv nedåt eller uppåt i 

hierarkin på samhällsstegen (Bauman, 2000, ss.91-92). 

5.2.3 Digitala möten 

Några av intervjupersonerna svarar att det blir svårare att uppfatta signaler från 

medarbetarna när arbetet sker på distans, som exempel om någon behöver hjälp tillfälligt 

eller liknande. Uppfattningen är att medarbetare får lösa fler saker själva. Några av 

respondenterna svarade att det är svårare att läsa av personalens mående i digitala möten, 

och att ledaren med ansvar för det lagstadgade arbetsmiljöarbetet får svårare att fånga upp 

exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller liknande, men det är inte ett genomgående 

tema i svaren. Själva arbetsuppgifterna framträder som svåra att ha fullständig kontroll 

av som ledare på distans. En respondent menar att distansarbetet kan innebära att 

personen chansar lite mer när inte hela bilden av arbetet är klar och tydlig. Det digitala 

mötet har blivit mer normaliserat under de senaste två åren. Majoriteten av 

respondenterna upplevde att det var krångligt att ha digitala möten i början, men 

allteftersom tiden gick så lärde sig personerna att hantera dessa möten. Tekniken fanns 

där redan innan intervjupersonerna blev tvungna att lära sig den och använda den, men 

det var inte ett lika naturligt sätt att mötas på innan coronapandemin.  

Och nu är det ju bra, nu kan ju alla ta ett digitalt möte, förut så var det ju flygresor till 

andra ställen bara för ett förmiddagsmöte och sen skulle man tillbaka samma dag. 

Ganska absurt när man tänker på miljön och kostnaderna och tiden, ja absurt på många 

sätt faktiskt. På så sätt är digitala möten ju jättebra. (Intervjuperson 6) 

Det framkommer i studien att när kunskapen om tekniken finns, samt erfarenheten av att 

ha hanterat ett stort antal digitala möten, så uppskattar respondenterna möjligheten till 

digitala möten. Är det digitala mötet väl förberett så bidrar det till en ökad tillfredsställelse 

för deltagarna. Det framkommer i undersökningen att det upplevs som lite mindre 

personligt med digitala möten, men att effektiviteten är bra och att majoriteten av ledarna 

i undersökningen tror att de digitala mötena kommer att användas fortsättningsvis. 

Den rörliga världen medför att människor lever i ett ständigt nu. Bauman (2000) menar 

att dessa människor alltid är upptagna och alltid har fullt upp, vilken kan innebära att de 

som saknar sociala nätverk riskerar att inte bli uppmärksammade om kommunikationen 
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med arbetsplatsen minskar. Möjligen gör distansarbetet att denna sociala isolering blir 

svårare att upptäcka. 

5.2.4 Gemenskap & Flexibilitet 

Upplevelsen är att flera saknar det personliga mötet som sker vid kaffeautomaten när 

medarbetare arbetar på distans. Flera ledare berättar att de skapade virtuella kaffepauser 

för att upprätthålla den sociala kontakten. Några beskriver att distansarbetet skapade ett 

behov av att träffas och att arbetsgruppen inte känner varandra tillräckligt väl. De 

beskriver att delar av sammanhållningen skapas vid kaffeautomaten, vid gemensamma 

luncher eller resor till andra platser för att ha möten. Gemensamt för några respondenter 

är att de upplever att det blir svårare att göra nya medarbetare delaktiga i arbetsgruppen 

vid arbete på distans. Det personliga mötet är viktigt framför allt när människor ska träffa 

nya personer och lära känna varandra. 

Vi har gjort vad vi har kunnat digitalt, man jag ska säga att det är framförallt det som 

blir lite lidande när man jobbar med digitala möten i så stor utsträckning, att man lär 

inte känna varandra riktigt. (Intervjuperson 1) 

De flesta respondenter menar att det kommer att vara viktigt med ett flexibelt arbetsliv i 

framtiden. Bekvämligheten och även smidigheten att jobba hemifrån är några argument 

från respondenterna till att fortsätta med distansarbete även sen det har blivit möjligt att 

åka in till kontoret igen. Även det rumsliga oberoendet mellan arbetsliv och privatliv kan 

suddas ut genom den tekniska utvecklingen som bidrar till att människor kan färdas 

snabbt mellan två världar i sin egen vardag och verklighet. Några respondenter menar att 

balansen mellan arbetslivet och det privata livet blir betydligt bättre, bland annat så 

minskar tiden för att resa fram och tillbaka till jobbet vilket av några upplevs som positivt 

som i citatet nedan. 

Att man liksom när man slutat då har man slutat. Jag stänger av datorn och sen är jag 

ledig. Man är inte på vägen från och till jobbet. (Intervjuperson 10) 

Bauman (2000) påpekar att globalisering är en paradoxal verklighet som innebär både 

åtskiljande och förening, och att det är en process som påverkar alla. Även om Bauman 

syftar på samhället i stort så syns tendenserna att det rumsliga oberoendet som han 

beskriver finns med i den här undersökningen. 
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5:3 Yrkesroll 

Några av ledarna uppgav att omställningen till distansarbete hade påverkat deras 

yrkesroll, andra tyckte inte det. Att anta olika roller är något som de flesta gör i olika 

utsträckning och kan vara ett funktionellt sätt för att klara av den arbetssituationen som 

en yrkesroll för med sig. Det här kan vara viktigt för att hålla professionella resultat och 

prestationer skiljt från den innersta identiteten av att vara människa och av att ha ett 

människovärde. För en del av respondenterna var det i början svårt att ställa om sig till 

sin nya yrkesroll när de arbetade hemifrån. Resultaten visade att hela arbetsgruppen ofta 

behövde tid för att anpassa sig till det nya arbetssättet under en övergångsperiod innan 

det fungerade bra. För en del av respondenterna var det lätt att byta arbetssätt och de 

upplevde inte stora förändringar i sin arbetsroll, enbart i sin arbetssituation. 

I början kändes det mer konstlat och påhittat att sitta hemma och jobba, att ta på sig 

skjortan och gå till köket istället för jobbet. Mitt kök var innan en miljö där jag bara satt 

i t-shirt och mjukisbyxor och slappnade av en fredagskväll och helt plötsligt skulle jag då 

sitta där i kavaj, skjorta en måndagsmorgon och se seriös och proffsig ut, så det var 

absolut en omställning i början. Nu för att jag har vant mig och gått in i detta har jag en, 

vad ska man säga, en mer professionell relation även till mitt hem. (intervjuperson 7) 

I denna del av analysen studerar vi yrkesrollen sett ur Goffmans teori om intrycksstyrning, 

(Goffman, 2000, s. 207). Citatet ovan exemplifierar att det skedde en förändring av 

arbetsmiljön och sättet att arbeta vid omställningen till distansarbete. Trots detta upplevde 

intervjupersonerna att arbetet i arbetsgrupperna fungerade och att deras yrkesroll som 

ledare fortgick, om än på ett lite annat sätt än tidigare. Insamlade data visar att 

intervjupersonerna upplevde det olika lätt att gå in i sin yrkesroll vid omställningen till 

distansarbete. Skillnaden mellan frontstage och backstage blir som mest synbar när 

aktören byter mellan olika regioner. Då blir roll-bytet vid intrycksstyrning som mest 

uppenbart enligt Goffman (Goffman, 2000, s. 109). I själva omställningen till 

distansarbete gick respondenterna genom förändringen som innebar att det som för de 

flesta tidigare bara varit backstage, hemmet där de tidigare hade kopplat av och laddat 

batterierna, nu blev frontstage, det vill säga arbetsmiljön där de nu skulle prestera. 
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5.3.1 Inramning 

Något som samtliga respondenter uppgav var att det uppstod en förändring av 

arbetsmiljön och sättet att arbeta. De som tidigare hade arbetat något på distans och var 

insatta i tekniken hade lättare att ställa om sig till att arbeta helt på distans än de som var 

helt ovana vid detta arbetssätt. 

Det har ju varit fler möten som inletts med teknikstrul än utan, det kan man ju säga att 

det absolut har varit lite standard. Man klarar liksom av tekniken, sen hälsar man och 

frågar hur det står till och sådär. (intervjuperson 6) 

Citatet demonstrerar något som många respondenter redogör för. Datan visar att vid 

övergången till distansarbete behövs en inlärningsperiod för att lära sig hantera tekniken 

och vänja sig vid det nya arbetssättet. 

Arbetsmiljön i hemmet skiljde sig åt mellan intervjupersonerna. De av intervjupersonerna 

som hade en lugn arbetsmiljö hemma tyckte att arbetsmiljön hemma var bättre än eller 

lika bra som den på jobbet. Några av intervjupersonerna upplevde även mer kontroll över 

sin arbetsmiljö när de arbetade hemifrån som citatet nedan visar.  

Det är ganska enkelt att styra över sin arbetsmiljö vid hemarbete jämfört med på ett 

kontor där det kan vara lite mera, ja, men låt oss säga att det är en kall dag på kontoret 

och man inte har med sig en tröja, ja, då är det en kall dag och det finns inte så mycket 

man kan göra åt det. Man har mycket mer att säga till om vid hemarbete och det är också 

som sagt en ganska störningsfri miljö. (intervjuperson 7) 

Respondenternas reflektion visar att de som hade en orolig arbetsmiljö hemma föredrog 

kontorets arbetsmiljö. Av datan kommer det fram att arbetsmiljön förändras för alla 

respondenter vid övergången till distansarbete och beroende på om arbetsmiljön i hemmet 

var lugn respektive stökig så upplevde de denna som bättre eller sämre än arbetsmiljön 

på kontoret. 

Intervjupersonerna uppgav att de hade upplevt en förändring när det gällde sin personliga 

fasad beträffande hur de är klädda. 

..det bästa var väl att jag kunde sitta hemma och jobba i pyjamasbyxor.. (intervjuperson 

5) 

Vid förändringen från att arbeta på kontor till att arbeta på distans hemifrån går vi från att 

hela människan är frontstage och framträder på scenen till att överkroppen är frontstage 
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och underkroppen är backstage då endast överkroppen syns i videomöten. Datan visar likt 

citatet ovan att de är många som har gått över till att ha  pyjamasbyxor eller liknande 

under arbetsdagen eftersom de inte syns i kameran. Fasaden kan beskrivas utifrån 

inramning och personlig fasad, där inramningen är den miljö som aktören befinner sig i 

och den rekvisita som den är omgiven av. Den personliga fasaden är personens kläder, 

utseende, hållning, tal och ansiktsuttryck med mera (Goffman, 2000, ss. 28-30). 

Inramning det vill säga arbetsmiljön var för vissa respondenter ett arbetsrum avsett enbart 

för arbete och för andra ett kök. Aktörerna, i detta fall intervjupersonerna, har olika 

fasader som är förutbestämda utifrån deras arbetsroll och arbetsgrupp, dessa skapar också 

olika förväntningar som kan begränsa eller underlätta ett framträdande som i detta fall 

skulle kunna utgöras av ett teams-möte. 

Respondenterna beskriver att det vid övergången till distansarbete från hemmet behövdes 

någon typ av arbetsplats hemma. För en del fick denna arbetsplats bli köksbordet, som 

inte alltid utgjorde en helt fungerande arbetsmiljö, medan andra redan hade ett speciellt 

arbetsrum med bra kontorsmöbler som de kunde arbeta ifrån. Denna arbetsplats fick nu 

utgöra den inramning som ledarna presenterade sig själva från i digitala möten.  

Jag har byggt ett bra hemmakontor här hemma och här sitter jag bra och kan köra på 

och kan sitta ostört nästan hur länge som helst. Inte alls som på en arbetsplats där man 

blir störd och sen tar det en halvtimme att komma in i jobbet igen. Det hände att man 

tappade fokuset helt och kom kanske inte i gång igen förrän efter lunch med det man 

skulle göra. (intervjuperson 8) 

I den insamlade datan framgår att arbetsplatsen och den omgivande miljön i hemmet 

varierar. Respondenterna har inte längre någon given rekvisita som på en arbetsplats och 

detta skiljer sig åt mellan intervjupersonerna där vissa hade ett hemmakontor speciellt 

dedikerat till arbete, som intervjuperson 8 i citatet ovan, medan andra fick jobba från 

köksbordet.  

Vid övergången till distansarbete ändrades rekvisitan då individerna gick från att jobba 

på ett kontor till att jobba från sina egna hem. Goffman menar att inramningen och 

rekvisitan bör stämma överens med det som förväntas från åskådarna av aktörerna 

(Goffman, 2000, s. 21). 
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Detta utgör en del av intrycksstyrning som syftar till att ge ett visst intryck för att få en 

önskad reaktion hos mottagaren. Detta sker i alla kontakter människor emellan (Al-Shatti 

& Ohana, 2021).  

 

5:4 Dramatiskt förverkligande 

Resultatet av vår undersökning visade att de som tidigare hade arbetat tillsammans på 

kontoret tyckte att det var lättare att ställa om sig till att mötas digitalt än de som aldrig 

tidigare hade träffats. Flera av intervjupersonerna berättade om hur de fick växa in i rollen 

som ledare på distans och de uppgav att de märkte svårigheter för dem som är helt nya på 

jobbet under distansarbetet. Några uppgav att det tog tid för dem att växa in i sin ledarroll 

på distans och andra uppgav att det inte spelade någon roll om de var på distans eller på 

plats. 

 …det kan även finnas praktiska fördelar med det när man är ny på jobbet och faktiskt 

håller på att lära sig sina kollegors namn och så att när man är i ett fysiskt kontor kan 

man titta och man kan se dem och tänka att det där var Erik och faktiskt göra de 

kopplingarna. Annars är det svårare att göra de kopplingarna, inte minst som nyanställd, 

när allt är nytt för en. (intervjuperson 7) 

Datan visar att i vissa sammanhang begränsas det dramatiska förverkligandet vid det 

digitala mötet jämfört med vid det personliga mötet. Ledarna speciellt svårt upplevde det 

när det gällde nyanställda, som de inte kände sedan tidigare arbete på kontor eller genom 

annan typ av fysiska möten. De som kände varandra sedan tidigare kunde något lättare 

fånga upp det som uttrycktes genom kroppsspråk och andra mera subtila uttryck hos 

medarbetaren även på skärmen. Ledarnas upplevelse av övergången till att leda på distans 

skiljde sig åt och de upplevde förändringen olika stor.  I de studier som finns gjorda inom 

ämnet går det att konstatera att ledarna använder sig av intrycksstyrning i sina kontakter 

med sina medarbetare (Al-Shatti & Ohana, 2021). Hur ledarna kan använda sig av 

intrycksstyrning i sina medarbetarkontakter vid distansarbete skiljer sig åt jämfört med 

tidigare arbete på kontor. Denna omställning blev en utmaning för de som gick över till 

distansarbete. Detta gäller ledare, medarbetare och speciellt de som fick ha själva 

rekryteringsprocessen på distans och sedan lära känna nya medarbetare helt utan någon 

fysisk kontakt utan endast via virtuella möten och kontakter (Al-Shatti & Ohana, 2021).   
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5.4.1 Give och give off expression 

Vid digitala framträdanden upplevde många av de ledare vi intervjuade att de behövde 

vara extra tydliga i sitt sätt att möta sina medarbetare. De ansåg att det fanns större risk 

för missförstånd och att det krävdes mer av dem som ledare för att skapa trygghet och 

stabilitet i arbetsgruppen.  

…jag tror att det är av stor vikt att jag är konsekvent och tydlig och säker i min roll för 

att kunna skapa trygghet för de människor jag ska leda. (intervjuperson 6) 

Goffman beskriver två olika sätt att förstå en individs uttrycksförmåga. Han kallar dessa 

give expression och give off expression, där give expression handlar om de uttryck som 

individen kommunicerar med ord. Give off expression beskriver de uttryck som individen 

överför och kan uttryckas med till exempel kroppsspråk och känslouttryck. Om dessa 

båda uttryckssätt överensstämmer med varandra upplevs aktören som pålitlig, något som 

också uttrycktes i intervjuerna (Goffman, 2000, s. 13). Det framgår av datan att ledarna 

upplever att de behövde vara extra tydliga i sitt sätt att möta sina medarbetare eftersom 

det fanns större risk för missförstånd vid distansarbete. Det krävs även mer av dem som 

ledare för att skapa trygghet och stabilitet i arbetsgruppen.  

Intervjupersonerna ansåg allmänt att det fungerade bra att kommunicera verbalt när det 

gällde att förklara eller att redovisa något där det är naturligt att en person talar åt gången. 

Det var däremot svårare med samtal som var öppna för alla att mer spontant komma med 

synpunkter som till exempel när nya lösningar ska utformas. 

Det som är lite jobbigt är ju bland annat att man inte ska prata i munnen på varandra 

eller ja man kan inte bygga på varandras idéer och så där utan det skapar lite mer 

monologer. (intervjuperson 9) 

Citatet ovan och övriga data visar på att digitala möten upplevs enklare när en person 

talar åt gången och även kommunikation där något skall redovisas upplevs enklare 

jämfört med kommunikation där nya idéer och tankar ska diskuteras fram. Det digitala 

mötet lämnar också mindre utrymme för spontana samtal visar intervjusvaren. 

En del av respondenterna beskriver hur de samlar ihop arbetsuppgifter och frågor och 

ringer upp den anställda där det tidigare var mer naturligt att ta sådana kontakter löpande 

under dagen vid arbete på kontoret. Något som citatet nedan och flera intervjupersoner 

beskrev var vikten av att vara ordentligt förberedd inför distansmöten, då det inte gick att 
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återkomma lite senare under dagen lika lätt som om de hade suttit i samma byggnad och 

arbetat. 

…det fungerar otroligt bra informativt och om mötesföredragarna är förberedda och 

kunniga och ställer krav på dom som ska vara med på mötet… (intervjuperson 1) 

Datan visar att det krävs mer av båda parter för att ha en god verbal kommunikation vid 

distansarbete jämfört med den naturliga kommunikation som sker på plats. De upplever 

också att det är extra viktigt att vara väl förberedd för ett digitalt möte. 

Några av respondenterna berättade att de upplevde vissa begränsningar vid det digitala 

mötet jämfört med vid det personliga mötet. Speciellt svårt beskrev ledarna det var när 

det gällde nyanställda som de inte kände sedan tiden då de arbetade på kontoret. De som 

kände varandra sedan tidigare kunde något lättare fånga upp det som uttrycktes genom 

kroppsspråk och andra mera subtila uttryck hos medarbetaren. Några intervjupersoner 

upplevde också att det var svårare att ta känsliga samtal digitalt. Även när det gällde att 

uttrycka entusiasm och ge positiv respons till sina medarbetare upplevdes det som svårare 

att kommunicera.  

För en del av ledarna var det personliga mötet som hade skett tidigare på kontoret något 

viktigt som de saknade under den tid de arbetade enbart hemifrån. Det digitala mötet 

upplevdes av vissa respondenter som mer opersonligt och gav inte samma möjligheter till 

samtal av mera personlig karaktär. 

..utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, samtal där den anställda inte har presterat, alla 

sådana samtal är mycket svårare att ta digitalt. För det kan tillexempel vara så att den 

anställda har presterat väldigt bra då kan man förmedla en entusiasm, liksom en glädje 

och energi i en fysisk miljö som kanske inte riktigt går att ta in digitalt.  (intervjuperson 

7) 

Reflektionen visar att det är svårare att ta känsliga samtal digitalt och framföra dåliga 

nyheter. Detta gäller även när det kommer till att förmedla entusiasm och ge positiv 

respons till sina medarbetare. I stort sett alla de delar av arbetet där kroppsspråk och 

känslouttryck är viktiga delar för att förtydliga det som ska förmedlas upplevs fungera 

sämre vid det digitala mötet, än vid det fysiska mötet. 

Några intervjupersoner saknade de dimensioner som en fysisk träff gav till relationen och 

kroppsspråk var här något som ansågs viktigt och som gick förlorat vid digitala möten. 
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...ljud och dofter och kroppsspråk försvinner liksom på skärmen. (intervjuperson 6) 

Av datan framkommer det att för en del av ledarna var det personliga mötet som tidigare 

hade skett på kontoret något viktigt som de saknade under den tid de arbetade enbart 

hemifrån. Den visar också att en del av intervjupersonerna saknade de dimensioner som 

en fysisk träff gav till relationen såsom kroppsspråk och dofter, något som gick förlorat 

vid digitala möten. 

Den interaktion som sker när människor möts ansikte mot ansikte är väl undersökt och 

dokumenterad i tidigare forskning medan online interaktioner i arbetslivet bara 

representeras av ett fåtal studier (Al-Shatti & Ohana, 2021). 

Något som flera intervjupersoner nämnde var att de kunde uppfylla sina arbetsuppgifter 

och samtidigt ta mer hänsyn till sig själva och sina värderingar vid distansarbete. De 

beskriver hur de tycker att det är bättre för miljön med mindre resor i arbetet och de kan 

således med hjälp av distansarbete uppfylla både sin arbetsroll och sina personliga 

värderingar om att ta hand om sin hälsa och att värna om miljön. 

Jag tror att distansarbete eller iallafall delvis distansarbete är det mest hållbara för både 

människor och miljön. Tänk alla dessa arbetsresor kors och tvärs genom landet och till 

grannländerna som vi har, ja men, sparat in tack vare att vi har haft till onlinemöten 

istället. (intervjuperson 8) 

Citatet ovan och övriga data visar på att intervjupersonerna anser att de kan ta mer hänsyn 

till sina egna behov och värderingar vid distansarbete än vid arbete på plats. De redogör 

för hur det är bättre för miljön med mindre resor i arbetet och vid distansarbete kan de 

bättre uppfylla både sin arbetsroll och sina personliga värderingar. Detta ger ett, enligt 

Goffman kallat, dramatisk förverkligande i både arbetsrollen och den personliga rollen 

(Goffman, 2000, s. 36). 

 

 

6. Diskussion & slutsats 

De som intervjuades var personer i ledande roller inom den privata sektorn i 

Retailbranschen och Tjänstebranschen. Ledarna har genomgått en förändring med ökat 

distansarbete under de senaste åren och det finns inga tecken på att det kommer att ske en 
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återgång till hur det var före coronapandemin. De flesta upplevde förändringen med ökat 

distansarbete som positiv i det långa loppet. En slutsats vi kunde dra var att de flesta 

tyckte att en kombination av distansarbete och arbete på plats var bäst, alltså någon form 

av flexibelt arbete. Detta eftersom det fanns både fördelar och nackdelar med 

distansarbete. Distansarbete visade sig vara effektivt och gav bra arbetsresultat, men 

effektiviteten kunde också gå till överdrift på de inblandades bekostnad. Det kunde till 

exempel resultera i för långa möten med för kort paus till nästa möte. Vid omställningen 

till distansarbete behövdes en övergångsperiod för att anpassa sig till den nya arbetsmiljön 

och det nya sättet att arbeta.  

En annan slutsats vi kunde dra var att det krävdes mer av ledaren för att kommunicera på 

ett bra sätt med sina medarbetare vid distansarbete. Det behövdes ett noggrant 

förberedelsearbete före mötet och en hög grad av tydlighet i kommunikationen med sina 

medarbetare under mötet då risken för missförstånd var större. Det var också svårare att 

kommunicera med flera personer samtidigt som till exempel när nya idéer och tankar 

skulle förhandlas. När det handlar om kreativa uppgifter som exempelvis brainstorming, 

att diskutera nya idéer och att bygga på varandras idéer, visar studien att det är en fördel 

att mötas fysiskt. 

Distansledarskap var i de allra flesta fall inte en faktor som försvårar beslutsfattandet eller 

beslutsprocessen som ledare enligt respondenterna. Beslut baserade på fakta ansågs 

opåverkade men beslut som behövde diskussion och reflektion var något svårare att ta på 

distans än på plats. 

Ett behov av det fysiska mötet har uttryckts i relationsskapande syfte. Ledare idag arbetar 

ofta med ett ledarskap där både ledaren och medarbetaren förväntas ta sin del av ansvaret 

och praktisera ett aktivt medarbetarskap. För att detta ska fungera optimalt ser flera ledare 

att det fysiska mötet behövs. Det fysiska mötet har även betydelse för människans känsla 

av sammanhang, det är i det fysiska mötet vi lär känna varandra mer på djupet. De 

mänskliga nyanserna av människan går lätt förlorade i den digitala sfären. Flera ledare 

upplevde att det fysiska mötet var särskilt viktigt när det introducerades nya medarbetare 

eller skapades nya arbetsrelationer inom verksamheten. Det fysiska mötet upplevdes 

också som viktigt när det gällde svåra samtal. De dimensioner som till exempel 

kroppsspråk och dofter kan ge vid det fysiska mötet mellan ledaren och medarbetaren kan 

inte överbryggas i det digitala mötet. Omställningen från att arbeta på kontor till att arbeta 
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på distans för med sig en förändring i intrycksstyrningen. Tidigare, vid arbete på plats, 

var hela människan frontstage och framträdde på scenen. Vid arbete på distans blir 

överkroppen frontstage och underkroppen backstage då endast överkroppen syns i 

videomöten. Datan visar att många har gått över till att ha bekväma byxor såsom 

pyjamasbyxor under arbetsdagen eftersom detta inte syns i kameran.  

Det vardagliga samtalet som sker på kontoret ses i flera fall som en relationsskapare där 

det går att avhandla både viktiga beslut som angår arbetet och vardagslivet som 

exempelvis fritidsintressen. Avsaknaden av kaffepausen med kollegor och medarbetare 

tenderar att öka distansen inte bara fysiskt utan även psykologiskt mellan människor. Det 

geografiska oberoendet upplevdes i flera fall som positivt när det kom till effektiviteten 

det gav. Effektiviteten som uppstod till en början gjorde att ledarna fyllde dagen med 

orimligt många möten. Separationen mellan tiden och rummet innebar varierade 

upplevelser för de som arbetar som ledare på distans. Mobiliteten och flexibiliteten har 

både för- och nackdelar samt är både åtskiljande och förenande. Även i den här studien 

framträder den paradoxala verklighet som globaliseringen ger. En möjlighet till att vara 

flexibel och både jobba hemifrån och på kontoret kom fram som ett önskemål. 

Vi kan också i vår studie se andra positiva effekter av distansarbete där företaget kan 

fokusera på hållbarhet ur både miljömässiga, ekonomiska och mänskliga aspekter till 

exempel när resor för möten kan undvikas och de anställda får ökad möjlighet att påverka 

sin arbetssituation.  

Denna studie skulle med fördel kunna kompletteras med ytterligare studier till exempel 

av hur chefernas medarbetare upplever sin arbetssituation och yrkesroll vid arbete på 

distans. Fortsatta studier där specifika branscher undersöks var för sig och sedan jämförs 

i en studie hade kunnat bidra till en mer nyanserad bild av hur ledarskap på distans 

upplevs. Detta utifrån ett mer branschspecifikt perspektiv för att studera huruvida det 

föreligger likheter eller olikheter, utifrån ledarens perspektiv, beroende på 

branschtillhörighet. Det skulle även vara av intresse att genomföra en undersökning av 

hur ledarskap på distans upplevs beroende på vilken sektor som ledarna arbetar inom och 

göra en jämförande undersökning mellan privat och offentlig sektor för att se om det finns 

några skillnader där. Ytterligare studier som kunde vara intressanta att göra vore att 

undersöka ledarskap ur ett genusperspektiv och även att undersöka om det antal år som 

ledaren har arbetat har någon inverkan på ledarnas upplevelse av distansarbete. Det skulle 
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även gå att forska utförligare på globaliseringens och distansarbetets samband och hur 

det ena möjliggör det andra. Det hade även varit intressant att göra mer forskning på 

intrycksstyrning vid digitala möten och kontakter då det bara representeras av ett fåtal 

studier. Generella slutsatser kan ej dras från mindre enskilda studier, därför hade 

komparativa studier med såväl kvantitativ som kvalitativ ansats varit av intresse för att 

analysera metadata från. Detta för att få en djupare insikt i ämnet. Eftersom vi undersöker 

ett relativt nytt fenomen inom de branscher vi valt, finns det inte mycket tidigare 

forskning att bygga på. Detta var något vi saknade i vår studie och detta kan påverka 

trovärdigheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

 

Informationsbrev 

 

Ledarskap på distans 

Informationsbrev 

Hej! Vi heter Helena, Malin och Johan och läser den sjätte terminen på det 

Beteendevetenskapliga programmet på Högskolan i Kristianstad. Vi håller på̊ att göra 

en studie som kommer att ligga till grund för vårt examensarbete, där syftet är att 

undersöka hur din roll som ledare påverkas av distansarbete. 

Studien riktar sig till chefer inom privat sektor inom varuhandel och tjänsteföretag som 

har arbetat på distans från sina medarbetare. Därför är dina erfarenheter av stor vikt för 

oss. 

Detta är en kvalitativ undersökning i ämnet sociologi som genomförs i intervjuform. 

Intervjun kommer ta ungefär 45 minuter att genomföra. 

En av oss tre kommer att intervjua dig på det sättet som passar dig bäst. 

Vi kommer att ställa frågor till dig och det lämnas utrymme för att kunna berätta om 

dina upplevelser. Du kan avbryta och avsluta intervjun när du vill och behöver aldrig 

svara på något du inte vill och behöver inte ge några skäl till detta. Vi kommer att med 

ditt tillstånd spela in intervjun med dig och därefter kommer vi att skriva ner det som 

sagts under intervjun. Efter att studien är fullbordad förstörs allt material.  

Informationen som vi kommer att få under intervjun med dig kommer att användas bara 

i studiens syfte och ingen annan än vi kommer att ta del av materialet utan ditt 

medgivande. 
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Vi garanterar anonymitet om så önskas. Vi kommer i sådant fall att använda oss av ett 

annat namn än ditt riktiga för att omöjliggöra identifiering av dina personuppgifter. 

Vi kommer att förvara personuppgifter säkert och ingen utomstående kommer att ta del 

av materialet från intervjuerna utan ditt godkännande.  

  

Vi ser fram emot att intervjua dig, tack på förhand. 

Med vänlig hälsning, Helena, Malin och Johan 

Vid frågor kan du maila till oss på:  

Studenter: 

helenaaandreasson@gmail.com 

johan.heffler@gmail.com 

yramalin@hotmail.com 

Handledare: 

Tove Nyberg 

E-post: tove.nyberg@hkr.se 

Telefon: 044-2503603 

  

mailto:helenaaandreasson@gmail.com
mailto:johan.heffler@gmail.com
mailto:yramalin@hotmail.com
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Bilaga 2: 

 

Intervjuguide 

Frågor: 

1. Har du någon tidigare erfarenhet av distansarbete före de senaste tre åren? 

2. Hur upplever du att det är att arbeta på distans? 

3. Hur upplever du att det är att ha möten på distans? 

4. Upplever du att det är någon skillnad att ta beslut när du arbetar på distans 

jämfört med på kontoret? 

5. Upplever du någon skillnad i hur lätt det är att gå in i din yrkesroll när du arbetar 

hemifrån på distans jämfört med när du arbetar på en arbetsplats? 

6. Hur upplever du att distansarbete påverkar kommunikationen mellan dig och 

arbetsgruppen du leder? 

7. Upplever du att distansarbetet påverkar dina möjligheter att leda din arbetsgrupp 

till ett välfungerande samarbete? 

8. Upplever du att ditt ledarskap påverkas av distansarbete? 

9. Har du något du känner att du vill tillägga som du känner är relevant utifrån det 

vi har pratat om under intervjun? 
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