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Förord 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Digitaliseringen har medfört betydande förändringar de senaste decennierna för 

hur kommunikation sker inom organisationer. Digitala kommunikationsmedier medför att 

organisationens medlemmar inte längre begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen. En 

central komponent till organisationers och arbetslags framgång är chefens ledarskap som nu 

kan genomföras på distans, något som benämns distansledarskap. Distansledarskap är präglat 

av teoretisk negativitet i form av exempelvis lägre prestationer och mindre berikande 

kommunikation samtidigt som otaliga svenska chefer bedriver distansledarskap. Likväl påvisar 

medarbetarskap att chefens roll är oumbärlig för medarbetarnas engagemang och 

meningsfullhet vilket ytterligare är en komponent att bevaka i relationen mellan medarbetaren 

och distansledaren. Chefer måste därför möjliggöra engagemang och meningsfullhet trots de 

hinder som distansen medför. 

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur chefens distansledarskap kan främja 

medarbetarnas engagemang och meningsfullhet? 

 

Metod: Syftet med studien är att beskriva och analysera individers upplevelser och därför har 

kvalitativ undersökningsmetod använts. I relation till vår teoretiska referensram har åtta 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Majoriteten av studiens respondenter innehar en 

chefsposition men har sin primära ledarskapsstimulans på distans.  

  

Slutsatser: Engagemang och meningsfullhet hos medarbetare påverkas i synnerhet av 

bemyndigande och kontroll från chefen. Om chefen kontrollerar och inte bemyndigar 

medarbetaren att genomföra arbetsuppgifterna påverkas engagemang och meningsfullhet 

negativt. För att ytterligare kompensera för hindren som distansledarskap medför bör chefer 

lära känna medarbetarna, ge mer feedback, stöttning och uppmärksamhet. Chefen bör genom 

fysisk interaktion lära känna medarbetarna för att påskynda förtroendeingivande processen 

mellan medarbetare och chef. Efter initial fysisk interaktion kan chefen distansera sig och därav 

inte fysiskt närvara på arbetsplatsen, om så inte är nödvändigt, istället bör chefen vara 

tillgänglig via digitala medier.   

 



 

 

Nyckelord: Distansledarskap, medarbetarskap, digitalisering, kommunikation, 

medarbetarskapshjulet, engagemang, meningsfullhet  

Abstract 

Background: Digitization has led to significant changes over the past few decades for 

communication in organizations. Digital communication resources mean that organizational 

members are no longer restricted by being physically present at the workplace. A key 

component of the success of organizations and work teams is the leadership that can now be 

implemented at a distance, called remote leadership. Remote leadership is characterized by 

theoretical negativity while countless Swedish managers conduct remote leadership. 

Nevertheless, followership show that the role of the manager is indispensable for the 

employees' commitment and meaningfulness, which is another component to consider in the 

relationship between the employee and the remote leader. Managers therefore need to enable 

commitment and meaning despite the obstacles that the distance causes. 

 

Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze how the manager's remote 

leadership can promote employee involvement and meaningfulness? 

 

Method: Since the purpose of the study is to describe and analyze individual experiences, a 

qualitative survey methodology has been used. In relation to our theoretical reference 

framework eight semi-structured interviews have been conducted. The majority of the 

respondents hold a senior position but have their primary leadership stimulus at a distance. 

 

Conclusion: Commitment and meaningfulness among employees are particularly affected by 

the authorization and control of the manager. If the manager controls the employees and gives 

little authorization, commitment and meaningfulness are negatively affected. In order to further 

compensate for the obstacles caused by remote leadership, managers should get to know the 

employees, provide feedback, support and attention. The manager should, through physical 

interaction, get to know the employees to accelerate the thrust-inducing process between the 

employee and the manager. After initial physical interaction, the manager should distance 

themselves and therefore not physically attend the workplace, unless necessary, instead, the 

manager should be constantly available through digital media.  

 



 

 

Keywords: Distance leadership, followership, digitization, communication, 

medarbetarskapshjulet1 commitment, meaningfulness 

  

                                                 
1
 Swedish word has been used as there is no suitable English translation, as direct translations may have other 

meanings to what the study intends 
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1. Inledning 

__________________________________________________________________________ 

I denna inledande del av studien redogörs bakgrunden för det valda forskningsområdet, 

vidare presenteras studiens problemformulering, syfte och avgränsning.   

__________________________________________________________________________ 

1.1. Problembakgrund 

De senaste decennierna har digitalisering medfört betydande förändringar för hur information 

och kommunikation genomförs i organisationer (Aral m.fl., 2013; Hesse, 2018). Användningen 

av digitala kommunikationsmedier som exempelvis videokonferens, mail och intranät bidrar 

till att organisationers medlemmar inte begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen utan 

kan genomföra arbetsuppgifter oberoende plats och tidpunkt (Gressgard, 2011). Denna 

ständiga uppkoppling tillför bland annat större organisatorisk flexibilitet och snabbare 

marknadsrespons (Gressgard, 2011). Digitala kommunikationsmedier är dock ett tveeggat 

svärd där effektivitet och tillgänglighet förhöjer medarbetares engagemang samtidigt som det 

orsakar störningsmoment som har negativ effekt på engagemanget (Ter Hoeven m.fl., 2016). 

Däribland påvisar Mark m.fl. (2005) att störningsmoment från exempelvis mailnotifikationer 

resulterar i att en genomsnittlig anställd spenderar 25 minuter åt andra aktiviteter innan 

föregående uppgift återupptas. Det är därmed viktigt att verksamhetens digitala resurser 

anpassas till medarbetare och chefer eftersom anställda ofta anses vara organisationers 

viktigaste resurser (Bolman & Deal, 2015; Fulmer & Ployhart, 2014). Trots att den moderna 

tekniken har bidragit med många fördelar för organisationer återfinns många av de traditionella 

arbets- och ledarskapsproblemen, som exempelvis medarbetarmotivation, förtroendebyggande 

samt prestationer inom arbetslaget (Lilian, 2014). Digitaliseringen har därmed skapat nya 

utmaningar, som exempelvis försvårar förtroendebyggande och ett ökat stresspåslag till följd 

av odefinierad arbetstid, utan att lösa problem som länge funnits inom organisationer (Lilian, 

2014).  

 

En central komponent till organisationer och arbetslags framgång är chefens ledarskap som 

skapar förutsättningar för dess välmående och agerar ledsagare mot dess gemensamma mål 

(Wakefield m.fl., 2008). Detta uppnås genom att chefen exempelvis kommunicerar ut kunskap 
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eller erfarenheter som är relevant för uppgiften, vilket stödjer medarbetarna i deras arbete samt 

ger förtroende som kan bidra till arbetsgruppens effektivitet (jmf. Lee, m.fl., 2010). 

Distinktionen mellan ledare och chef bör dock inte förbises och en basal definition är att ledare 

leder människor och chefer leder saker (Jönsson & Strannegård, 2016). Mintzberg (1998) 

framhåller dock att ledarskap kan utövas av chefer, något som vidareutvecklas av Jönsson och 

Strannegård (2016) som menar att chefen till viss del måste beröra medarbetarnas emotionella 

sida genom att skapa engagemang och meningsfullhet för planerade aktiviteter. I moderna 

organisationer är därför dikotomin mellan ledarskap och chef vag (Jönsson & Strannegård, 

2016). Föreliggande studie menar att chefer kan utöva ledarskap i relation till andra 

medarbetare och samtidigt ha ett formellt ansvar för verksamheten. Chefer balanserar därmed 

formella och administrativa arbetsuppgifter med ledarskapsaktiviteter i syfte att påverka 

medarbetare i en önskvärd riktning. Relationsaspekten i detta är viktig att tillgodose då det inte 

kan existera ledarskap utan inflytande över andra (Northouse, 2016). Den relationella aspekten 

mellan medarbetare och chefer är centralt inom medarbetarskap där båda parter ansvarar över 

att önskat resultat uppnås (jmf. Velten m.fl. 2017; Tengblad 2009).  

 

Inom medarbetarskapet har en helhetsinriktad modell utvecklats benämnt 

medarbetarskapshjulet som utgör en grund för utveckling och samspel inom arbetsgrupper 

(Velten m.fl. 2017). Modellen utgår ifrån fyra huvudteman; meningsfullhet och engagemang, 

öppenhet och tillit, gemenskap och samarbete samt ansvarstagande och initiativförmåga. Av 

dessa begreppspar framträder engagemang och meningsfullhet som särskilt viktigt då 

medarbetare måste vara engagerade och känna meningsfullhet för att medarbetarskapet ska 

frodas på arbetsplatsen (Velten m.fl., 2017). De övriga begreppsparen kan inte utvecklas om 

medarbetarna saknar engagemang eller känner meningsfullhet. Engagemanget och 

meningsfullheten är själva kärnan i medarbetarskapet och det är ur detta begreppspar som 

anställda finner arbetsglädje på arbetsplatsen (Velten m.fl., 2017). Stark samhörighet kan 

exempelvis vara en källa till engagemang och meningsfullhet, vilket kan kompensera för 

monotona arbetsuppgifter (Andersson & Tengblad, 2015). Men för att bibehålla meningsfullhet 

och engagemang menar Andersson och Tengblad (2009) att chefen måste vara lyhörd till sina 

medarbetare för att vara införstådd i vad dessa anser vara meningsfullt arbete och ger 

engagemang. Det är en vanlig missuppfattning att det ultimata inom medarbetarskap innebär 

att arbetsgrupper ska vara helt självgående och utan inflytande från chefen (Tengblad, 2009). 

Chefen har en viktig roll för medarbetarskapet, även om de inte bör detaljstyra medarbetarna 

(jmf. Velten m.fl., 2017; Hällsten & Tengblad, 2002; Tengblad, 2009).  
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“Det aktiva medarbetarskapet, där var och en är delaktig och ansvarstagande, är således 

beroende av överordnade chefers agerande och i vilken grad som nya informella ledare 

(medarbetare) fyller ett eventuellt vakuum.” - Hällsten & Lindell (2006). s.179 

1.2. Problemdiskussion 

Helt självgående arbetsgrupper har visat sig inte alltid fungera som det var tänkt, där 

exempelvis kommunikationen har fallerat och chefen har därmed en viktig roll för att 

upprätthålla god kommunikation (Tengblad, 2009). Chefens kommunikativa roll är därför 

viktig för att ledarskap överhuvudtaget skall uppnås (Luthra & Dahiya, 2015). Genom 

kommunikation kan chefen bidra till de anställdas motivation och leda dem på ett 

tillfredsställande och effektivt vis (Luthra & Dahiya, 2015). Utan bra kommunikation 

förhindras chefens möjligheter till att skapa goda relationer och gott förtroende till 

medarbetarna (Luthra & Dahiya, 2015). Digitaliseringen har dock under de senaste åren 

förändrat chefers situation och betydelsen av digitala kommunikationsmedier (jmf. Wart m.fl., 

2016). Det frekventa användandet av digitala medier leder till att ledarskapet ofta utövas även 

om chefen inte är fysiskt närvarande, något som benämns som distansledarskap (Erskine, 

2012). Risker med distansledarskap kan vara att den digitala kommunikationen undanröjer 

informella samtal med bland annat skämtande och andra mer informella sociala aktiviteter som 

är nödvändiga för ett bra organisationsklimat (Wart m.fl., 2016), vilket också är en viktig del 

inom medarbetarskap (Tengblad, 2009). Då chefen inte är fysiskt närvarande minimeras 

chanserna till mer spontana informella samtal och kommunikationen blir mer rak samt formell 

genom de digitala medierna. Likväl kan chefens fysiska frånvaro, till förmån för digitala 

kommunikationskanaler, leda till att medarbetarna känner sig utlämnade, ensamma och 

upplever mindre motivation (Wart m.fl., 2016). Andra nackdelar med distansledarskap är bland 

annat; lägre förtroende för chefen (Howell & Hall-Merenda, 1999), svårigheter med att 

motivera medarbetarna (Ramage, 2017), kommunikationen blir mindre berikande och 

konstruktiv (Daim, m.fl., 2012; Hambley m.fl., 2006), mindre stöttning (Howell m.fl., 2005) 

samt sämre prestation (Howell m.fl., 2005). Distansledarskap för dock med sig vissa fördelar 

och dessa kan vara exempelvis att chefers mindre positiva egenskaper får mindre utrymme 

(Howell m.fl., 2005), att chefen kan hantera problem på ett bättre sätt och få sig bättre 

helhetsbild innan åtgärder genomförs (Howell & Hall-Merenda, 1999) samt att de digitala 

kommunikationskanalerna kan bidra till bättre fokus på uppgiften och bättre strukturerade 



 

4 

 

samtal (Hesse, 2018). Neufeld m.fl. (2008) menar också att den geografiska distansen mellan 

chefer och medarbetare inte har någon större påverkan på personalens prestation eller 

kommunikation och att vana medarbetare hittar sätt att bli effektiva även om chefen leder på 

distans. Digitala kommunikationskanaler har vidare medfört att organisationens medlemmar 

kan bedriva arbete på olika geografiska platser vilket därav möjliggör flexibilitet (Gressgard, 

2011) och i längden konkurrensfördelar (Han m.fl., 2017). Tidigare forskning om 

distansledarskap är dock övergripande negativ, samtidigt återstår realiteten att otaliga svenska 

organisationer och chefer använder digitaliseringens möjligheter för att bedriva verksamhet på 

distans (SCB, 2017). Cheferna måste därför leda samt främja engagemang och meningsfullhet 

genom att övervinna de hinder som distans medför, men frågan som kvarstår blir då; hur 

kompenserar chefer för det tomrum som uppstår? 

1.3. Avgränsning  

I avseende till forskningens (Velten m.fl. 2017; Hällsten & Tengblad, 2006; Andersson, 2018; 

Andersson & Tengblad, 2015; Jönsson & Strannegård, 2016) argumentation av engagemanget 

och meningsfullhetens angelägenhet inom medarbetarskap ämnar föreliggande studie fokusera 

på omnämnt begreppspar. De övriga begreppsparen kan inte utvecklas om medarbetare inte 

uppfattar en mening på arbetsplatsen eller visar engagemang. De bortvalda begreppsparen är 

givetvis viktiga för medarbetarskap men föreliggande studie, med stöd av tidigare forskning, 

menar att det är engagemanget och meningsfullheten som är det mest grundläggande för 

uppkomsten av en god relation som medarbetaren har till andra medarbetare, chefer och det 

egna arbetet. Det kan dock inte förbises att modellens alla begreppspar är beroende av varandra 

och det räcker således inte med att ett av dem är uppfyllda för att gott medarbetarskap ska 

uppstå (Hällsten & Tengblad, 2006).  
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1.4.  Problemformulering  

I den ovanstående inledningen har det konstaterats att digitaliseringen har förändrat hur chefer 

och medarbetare kommunicerar med varandra. Den moderna tekniken har möjliggjort att 

kommunikation kan ske mellan olika parter oavsett det geografiska avståndet och tidpunkten 

på dygnet. Förutsättningen för medarbetarskap är relationen mellan medarbetare och chef 

(Velten m.fl., 2017) och i takt med att geografiska hinder utraderats till följd av tekniska 

framsteg återstår frågetecknet kring distansledarskapets påverkan på engagemang och 

meningsfullhet, vilket är en avgörande aspekt för uppkomsten av gott medarbetarskap. 

Följande problemformulering ligger därför till grund för denna studie: 

Hur påverkas medarbetarnas engagemang och meningsfullhet av chefens distansledarskap? 

1.5.  Syftet 

Digitala kommunikationskanaler möjliggör att chefen kan utföra sitt arbete på annan 

geografisk plats än medarbetarna. Den negativa associationen till distansledarskap visar på att 

det finns otaliga svårigheter för chefen att främja ett fungerande medarbetarskap med 

engagerade medarbetare och meningsfull tillvaro på arbetsplatsen. Dock uppvisas det att 

distansledarskap är utbrett inom många svenska organisationer. Förutsätter detta att svenskt 

arbetsliv är på väg till kollaps eller tyder det på att chefer kan övervinna de negativa 

aspekterna med distansledarskap? Därmed är det av vikt att utifrån ett medarbetarperspektiv 

studera relationen mellan medarbetaren och chefen och därför ämnar föreliggande studie att 

beskriva och analysera hur chefens distansledarskap kan främja medarbetarnas engagemang 

och meningsfullhet? 
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2. Teoretisk referensram 

__________________________________________________________________________ 

Denna del av studien presenterar den tidigare forskningen inom det valda området och 

kommer fortsättningsvis ligga till grund för analysen.  

__________________________________________________________________________ 

2.1. Medarbetarskap  

Medarbetarskap är ett begrepp som funnits under längre tid i de nordiska länderna (Hällsten & 

Tengblad, 2006; Velten m.fl., 2017) och begreppet har använts sedan det sena 1800-talet 

(Velten m.fl., 2017). Under 1970-talet började medarbetarskap närma sig att bli en 

organisationsfilosofi i samband med att organisationer genomförde arbetslivsreformer. Det 

utformades ett ideal om en demokratisk arbetsplats där chefen tillsammans med medarbetarna 

ska diskutera fram arbetssätt som syftar till att nå organisationens mål. Vidare har begreppet 

utvecklats och under 2010-talet har fokus legat på organisationers förmåga till att hantera den 

globala konkurrensen och komplexiteten. Detta har lett till att verksamheter måste ha en hög 

prestationsnivå och ligga i framkant inom teknologisk utveckling (Velten m.fl. 2017).  

 

Medarbetarskap handlar om medarbetarnas relation till sin arbetsgivare och det egna arbetet 

(Hällsten & Tengblad, 2006; Velten m.fl., 2017). I relationen till det egna arbetet ingår 

omfattningen av ansvarstagande inom arbetet och graden av självbestämmande. Vidare 

inkluderas också medarbetarnas gränsdragning mellan sitt privatliv och arbete samt hur de 

förhåller sig till varandra inom en organisation (Hällsten & Tengblad, 2002). Medarbetarskap 

kan även ses som en filosofi som beskriver att de anställda bör ha en ansvarstagande och aktiv 

roll samt arbeta i en situation där medarbetare får möjlighet till utveckling, lärande, samarbete, 

gemenskap, stöd och utmaning (Tengblad, 2009). Filosofin står också för en idealbild om ett 

arbetsliv som sammanfogar effektivitet och bra resultat med välbefinnande, arbetsglädje och 

socialt ansvarstagande (Tengblad, 2009). Inom en organisation, där det finns ett gott och 

utvecklat medarbetarskap, tar medarbetare stort eget ansvar över arbetet och är måna om bra 

samarbete med kollegor vilket på så sätt bidrar till god stämning samt goda relationer på 

arbetsplatsen. Medarbetaren strävar efter att hitta balans mellan lojalitet gentemot kollegor och 

arbetsgivaren samt mot sig själv och sin familj (Hällsten & Tengblad, 2002). Medarbetarskap 
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är i huvudsak ett svenskt begrepp och den närmaste engelska översättningen anses vara 

followership eller employeeship (Hällsten & Tengblad, 2002).  

 

Samtliga anställda har ett ansvar över resultat och arbetsmiljön. Ansvaret ligger därför inte 

endast hos chefen utan hos hela arbetslaget (Velten m.fl., 2017). Medarbetare kan inte arbeta i 

verksamheten utan att vara involverade i ledarskapet och de kan inte överlåta allt ansvar till 

chefen (jmf. Velten m.fl., 2017). Vidare kan chefer som endast fokuserar på chefs- och 

ledarskapet inte lyckas eftersom denne alltid har andra att förhålla sig till (Hällsten & Tengblad, 

2006). Mellanchefer måste exempelvis anpassa sig efter sina överordnade chefer och de 

överordnade cheferna måste i sin tur ta hänsyn till företagets styrelse. En duktig chef är därför 

skicklig på både medarbetarskap och ledarskap samt förhåller sig till alla intressenter, kollegor 

och chefer inom arbetet (Hällsten & Tengblad, 2006). Likväl skall medarbetarna arbeta 

tillsammans med cheferna i syfte att uppnå organisationens mål och uppdrag (Carsten m.fl., 

2014). Framgångsrikt ledarskap inom organisationer kan inte uppnås utan medarbetares 

stöttning, engagemang och kompetens (Carsten m.fl., 2014). Denna mer aktiva roll som 

medarbetare antar inom medarbetarskapet gynnar i sin tur både chefer och organisationer i stort 

(Carsten m.fl, 2014). 

 

För att uppnå ett gott medarbetarskap måste vissa förutsättningar vara tillräckliga och dessa 

kan delas in i fyra begreppspar, förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, 

engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga (Hällsten & 

Tengblad, 2006). Dessa begreppspar bildar en modell som kallas medarbetarskapshjulet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Medarbetarskapshjulet  (Hällsten & Tengblad, 2006, s 15) 
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Förtroende och öppenhet handlar om ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare men 

likväl förtroende mellan medarbetarna (Hällsten & Tengblad, 2006). Chefer och medarbetare 

skall ha öppen och ärlig dialog angående arbetsplatsens förhållanden och det är viktigt att 

meningsskiljaktigheter respekteras av alla och uppstådda problem löses konstruktivt. Chefen 

måste också vara mån om att upprätthålla öppenhet genom dialog med medarbetarna och sträva 

efter att vidhålla förtroende (Hällsten & Tengblad, 2006). Andersson och Tengblad (2015) 

tydliggör att förtroende är något som växer fram över tid via mänsklig interaktion där empati 

genomsyrar chefernas och medarbetarnas handlingar.  

 

Gemenskap och samarbete innefattar den tillhörighet och trivsel som bör finnas i 

arbetsgemenskapen (Hällsten & Tengblad, 2006). Arbetsplatsen ska präglas av prestigelöshet 

där alla tar på sig sin del av arbetsbördan och hjälper varandra så gott det går (Andersson & 

Tengblad, 2015). Det ska inte finnas några organisatoriska hinder för samarbete, utan detta ska 

kunna ske i alla led inom verksamheten. För att uppfylla medarbetarnas sociala behov ska 

medarbetarna samarbeta över olika avdelningar och befattningar samt värdesätta samtliga 

individers kompetenser (Velten m.fl., 2017). Aktiviteter som stärker gemenskapen bland de 

anställda ska ske kontinuerligt (Hällsten & Tengblad, 2006).  

 

Engagemang och meningsfullhet handlar om att medarbetare ska känna meningsfullhet i 

arbetet, stolthet för den organisation de är verksamma inom och att de strävar efter att göra ett 

gott arbete. Det är upp till chefer att undersöka vad de enskilda medarbetarna upplever som 

engagerande och meningsfullt (Hällsten & Tengblad, 2006). Inom yrken som kräver hög 

utbildning och erfarenhet brukar arbetsuppgifterna i sig vara meningsfulla. Medarbetare inom 

sådana yrken tenderar till att bli engagerade i sitt arbete eftersom de stimuleras av sina 

arbetsuppgifter (Andersson, 2018). När arbetsuppgifter inte upplevs som meningsfulla är det 

chefens ansvar att se till att arbetet ändå blir meningsfullt. Chefen har en viktig roll i 

meningsskapande och uppkomsten av engagemang hos medarbetarna när arbetsuppgifter per 

automatik inte nödvändigtvis är meningsfulla (Andersson & Tengblad, 2015). Engagemanget 

och meningsfullheten kan uppkomma ur en stark samhörighet på arbetsplatsen (Andersson, 

2018). Samhörigheten kan vidare leda till att medarbetarna arbetar för sin arbetsplats och inte 

endast för sin egen vinning. När arbetsuppgifterna inte uppfattas som meningsfulla eller 

engagerande, kan samhörigheten bidra till att det ändå uppstår (Andersson, 2018). Samhörighet 

kan alltså skapa meningsfullhet och engagemang hos medarbetarna även om arbetsuppgifter 
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kan kännas monotona eller tråkiga. En stark organisationskultur som främjar samhörighet kan 

lyfta medarbetarna och få dem att känna engagemang och meningsfullhet (Andersson, 2018). 

Därigenom kan det få dem att uppleva mening med att utföra de till synes meningslösa 

arbetsuppgifterna vilket kompenserar för repetitivt arbete (Andersson, 2018). Även mindre 

förändringar i upplevelsen av meningsfullhet kan ge starka effekter på medarbetarnas 

motivation och arbetskvalitet (Velten m.fl., 2017). Likväl påverkas engagemanget om 

medarbetare saknar möjlighet att påverka arbetet, något som leder till passivitet och frustration 

(Velten m.fl., 2017). Meningsfullhet och engagemang är därför en förutsättning för att övriga 

begreppspar skall uppnås (Velten m.fl., 2017). Dock skall chefen vara införstådda i 

medarbetarnas individuella förutsättningar då exempelvis större ansvar inte är synonymt med 

högre meningsfullhet och engagemang (Andersson & Tengblad, 2015).  

 

Ansvarstagande och initiativförmåga är det avslutande begreppspar som beskriver 

medarbetarnas förmåga till att ta ansvar för sitt arbete och sina resultat. Medarbetaren ska ha 

initiativförmåga som kan bidra till verksamhetens utveckling (Hällsten & Tengblad, 2006; 

Andersson & Tengblad, 2015). Ansvars- och initiativförmågan hos medarbetaren ska 

balanseras med fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det är upp till chefen att undersöka i vilken 

omfattning medarbetare vill och kan ta ansvar. De ska även dela ut befogenheter till 

medarbetarna i tillräcklig utsträckning (Hällsten & Tengblad, 2006). Likväl är det väsentligt 

att medarbetarna och cheferna visar uppskattning för varandra för att detta skall vara 

meningsfullt under längre period (Velten m.fl., 2017). Därigenom är ansvarstagande och 

initiativförmåga nära relaterat till gemenskap och samarbete (Velten m.fl., 2017). 

2.1.1. Chefen och medarbetarskap 

Under 1980-talet växte begreppet organisationskultur och förgångna ledarskapsteorier, som 

placerade chefens personlighet på piedestal, åsidosattes till förmån för idéer om ledning genom 

gemensamma idéer, visioner och värderingar (Northouse, 2016). Begreppet ledarskap blev 

därmed synonymt med meningsskapande och framhävde chefens kommunikativa förmågor. 

Inom medarbetarskap läggs inte betoning på chefskap som singular utan är istället en kollektiv 

process mellan organisationens medlemmar (Andersson & Tengblad, 2015). Kommunikation 

anses essentiell för kollektivismen inom medarbetarskap som agerar, likt vävtråd, för att binda 

organisationens medlemmar tillsammans (jmf. Bennich-Björkman, 2002). Det är genom 

kommunikationen som de gemensamma värderingarna kan förmedlas och i sin tur skapa 
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samhörighet bland de anställda inom organisationen (jmf. Bennich-Björkman, 2002). Velten 

m.fl. (2017) tydliggör angelägenheten i att som chef och medarbetare föra informella dialoger, 

för att därigenom skapa förutsättningar för samspel och effektivitet. Dialog är därmed en 

väsentlig förutsättning för medarbetarskap (Velten m.fl., 2017). 

 

Enligt Tengblad (2009) behövs chefer på arbetsplatsen för att upprätthålla en god 

kommunikation och arbetsgrupper behöver stödet från chefer för att kommunikationen ska 

fungera bra. Chefen behöver vara närvarande och vara tillgänglig för stöd vid exempelvis 

beslutsprocesser (Tengblad, 2009). Självgående arbetsgrupper brukar inte ge det resultat som 

var tänkt från början då deras självständighet leder till att de inte har en central chef som kan 

ge stöttning samt bidra till god kommunikation. Detta innebär dock inte att chefer behöver vara 

med och detaljstyra sina medarbetare men de måste finnas tillgängliga för att kunna vara 

involverade och främja medarbetarskapet, där kommunikationen är en viktig del (jmf. 

Tengblad, 2009). Den fysiska distansering som digitala kommunikationsmedel medfört har 

länge diskuterats och Kerr och Jermier (1978) påvisade att distanserat ledarskap sällan 

resulterar i effektivt ledarskap. Likaså påvisar Hällsten och Tengblad (2002) att chefer bör 

fysiskt närvara för att medarbetare ska uppleva delaktighet, en viktig del inom 

medarbetarskapet. Likväl påvisar Andersson och Tengblad (2015) att vid chefens frånvaro 

tenderar kommunikationen att vara formell. Likaså riskeras medarbetarnas initiativförmåga att 

bli förbisedd till följd av minskad organisatorisk slagkraft (Andersson & Tengblad, 2015).  

Chefer bör därmed fysiskt närvara för att medarbetarskap skall rota sig inom organisationen, 

dock påvisar Kilhammar (2011) att självständighet och handlingsfrihet är vitalt för 

medarbetarskapet.  

 

Medarbetarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt, det vill säga utan chefer finns inga 

medarbetare och utan medarbetare finns det inga chefer (Simonsson, 2017; Uhl-Bien m.fl., 

2013; Velten m.fl., 2017). Chefer har en nyckelroll för att ett gott medarbetarskap ska uppstå. 

Chefen är den som har mest mandat till att initialt skapa förutsättningar för medarbetarskapets 

uppkomst och vara den som initierar att medarbetarskapet ska bli en del av organisationens 

kultur (jmf. Andersson & Tengblad, 2015; Tengblad m.fl., 2007). Om chefen inte tillåter eller 

motarbetar ett sådant samspel på arbetsplatsen riskerar medarbetarskapet att undermineras och 

relationen mellan medarbetare samt chefer kan då försämras (jmf. Bennich-Björkman, 2002). 

Eftersom god relation mellan medarbetare och chefer är en grundläggande förutsättning för 
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gott medarbetarskap, bör det vara avgörande att chefen är högst delaktig i att främja en sådan 

medarbetarskapsvänlig kultur (jmf. Andersson & Tengblad, 2015; Tengblad m.fl., 2007).   

 

Inom medarbetarskap erhålls därmed inget ledarskapsmonopol, däremot tillfaller stort ansvar 

till dess tillförordnad chef att delegera ansvar och befogenheter till medarbetarna (Tengblad, 

2003). Medarbetarskap kräver engagerat och stöttande ledarskap men det är heller inte 

villkorslöst, vilket förutsätter att chefer ställer krav (Tengblad m.fl., 2007). Irfaeya och Luis 

(2004) examensarbete påvisade att svenska medarbetare var beroende av ledarskap då deras 

personliga utveckling inte ansågs vara uppmärksammad. Medarbetarna förväntade sig därmed 

att inte ta egenansvar, något som är en förutsättning för medarbetarskap. Studien påvisade att 

svenska medarbetare förutsätter att chefen tar en aktiv roll trots medarbetarskapets 

grundförutsättning för passivt ledarskap (Irfaeya & Lui, 2004). Även Arbetsmiljöverket (2015) 

påvisar i sin rapport att var tredje medarbetare vill ha mer stöd från sin närmsta chef. Ledarskap 

och medarbetarskap bör därför utvecklas tillsammans och ska inte ses som två separata 

områden utan koppling till varandra. Likt en parrelation kan inte endast en av parterna få 

handledning när problematik uppstår, utan båda måste bidra till att lösa problemet och bli 

medvetna om hur de påverkar relationen mellan dem (Velten m.fl., 2017). Detta perspektiv 

belyser också det faktum att chefen inte alltid agerar effektivt och att medarbetare ständigt 

måste få utrymme till utveckling, vilket är något som i många fall kan ha varit en verklighet 

endast för cheferna (Uhl-Bien m.fl., 2013).  

2.2. Distansledarskap 

Begreppet distansledarskap anammades redan av Bogardus (1927) och berörde den sociala 

distans som kan uppstå mellan medarbetare och chefer. Definitionen har på senare tid berört 

flertalet olika faktorer däribland psykologiskt, funktionellt och strukturellt (Erskine, 2012). 

Psykologisk distans handlar om en avsaknad av samhörighet bland anställda och detta har sin 

grund i medarbetarnas interna faktorer. Medarbetarnas psykiska distans kan vara långt ifrån 

varandra, även om de fysiskt arbetar på samma arbetsplats. Psykologisk distans består därför 

av bristande relationer och ett litet handlingsutrymme hos anställda (Erskine, 2012). Strukturell 

distans syftar på den typ av teknologi, arbetsuppgift eller organisation som påverkar hur 

kommunikation sker inom verksamheten (Erskine, 2012). Denna distans uppstår till följd av 

yttre påverkansfaktorer som exempelvis kan vara arbetsplatsens utformning eller det 

geografiska avståndet mellan organisationens avdelningar. Inom denna typ av distans finns tre 



 

12 

 

huvudtyper av distanser, kommunikationskanaler, fysisk distans och interaktionsfrekvens 

(Erskine, 2012). Med hänsyn till den problematik som tidigare presenterats (se 1.1 

Problembakgrund) gällande fysisk distans så ämnar studien att avgränsas till denna del av 

distansledarskap där primärt kommunikationskanaler och interaktionsfrekvens mellan chef och 

medarbetare berörs.   

 

Ahltorp (2014) påvisar att det primärt finns fyra situationer där chefer och medarbetare träffas 

för att utbyta personliga samtal. Dessa innefattar situationer där medarbetare önskar få gehör 

av chefen, likväl motsatt där chefen efterfrågar samtal, återkommande utvecklingssamtal och 

avslutningsvis, den primära källan till kontaktsituationer, slumpmässiga möten. 

Slumpmässigheten förefaller primärt vid chefens närvaro på arbetsplatsen, där kontakt mellan 

medarbetare och chefen kan uppstå spontant (Ahltorp, 2014). Spontaniteten hämmas dock av 

distansledarskapet, likväl påvisar Howell m.fl. (2005) att en fysiskt frånvarande chef inte kan 

stödja medarbetarna i arbetet. Detta styrks även av Tengblad (2009) som menar att helt 

självgående grupper sällan fungerar bra och att de har behov av en chef som finns närvarande 

för stöttning. Howell m.fl. (2005) påpekar bland annat att prestationen hos personalen riskeras 

att hämmas om chefen utövar distansledarskap. Ledarskapet får därav inte samma genomslag 

på distans i jämfört med en fysiskt närvarande chef (Howell m.fl., 2005). Distansledarskapet 

medför att chefen inte kan påverka medarbetarna lika mycket, samtidigt kan detta också leda 

till att chefens svagheter inte blir lika märkbara och påtagliga för medarbetarna vilket kan ses 

som en fördel för verksamheten (Howell m.fl., 2005). Medarbetarna uppmärksammar chefens 

positiva egenskaper mer när chefen inte är lika närvarande eftersom att den mindre 

interaktionen som detta leder till, i jämfört med fysiskt närvarande ledarskap, bidrar till att de 

lägger större fokus på den lilla interaktion de faktiskt får. Chefens positiva egenskaper lyser 

starkare för medarbetarna om de har en begränsad tillgång på interaktionen med denne (Howell 

m.fl., 2005). De eventuella negativa egenskaperna hos chefen får dock samma uppmärksamhet, 

om de är tillräckligt påtagliga, när chefen inte finns fysiskt på plats (Howell m.fl., 2005). 

Medarbetarna får alltså mer nyanserad uppfattning om chefen i de verksamheter när de arbetar 

på samma plats. De anställda får mer tid och tillfällen på sig att bilda sig en uppfattning om 

chefen, vilket i sin tur gör att de får större chans till att se alla de egenskaper som denne besitter 

om chefen är på samma plats som medarbetaren (jmf. Howell m.fl., 2005).  

 

Vidare visar studier från Howell och Hall-Merenda (1999) att distansledarskap riskerar att 

minska förtroendet hos medarbetare och att chefer som arbetar på samma geografiska position 
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som sina medarbetare bygger bättre relationer. Den fysiskt närvarande chefen kan lättare se de 

anställdas behov, hjälpa till att lösa problem och bidra till en meningsfullhet på arbetsplatsen 

(Howell & Hall-Merenda, 1999). Likväl påvisar Ramage (2017) att chefer har lättare att 

motivera medarbetarna vid geografiskt närvarande ledarskap. Popper (2013) påvisar att 

ledarskap bör variera beroende på distansledarskap och ett geografiskt nära ledarskap. Chefer 

som befinner sig på distans skall leda genom att ha förtroende för medarbetarnas omdöme 

medan geografiskt närvarande chefer kan motivera genom handledning utifrån medarbetarnas 

feedback  (Popper, 2013). En nackdel med det geografiskt nära ledarskapet är dock att anställda 

kan riskera att få obefogade repressalier för eventuella problem. Chefer på nära håll kan 

upptäcka problem i tidigt skede och på så vis riskera att göra en felaktig bedömning för vem 

som bär skulden för problemet (Howell & Hall-Merenda, 1999). Detta för att chefen drar 

förhastade slutsatser kring anställdas skyldighet till problemen då det finns risk för att alla 

påverkansfaktorer till problemet inte belyses vid det initiala skedet. Distansledaren tenderar till 

att uppmärksamma och upptäcka problemen när de har kommit upp till ytan i ett senare skede 

(Howell & Hall-Merenda, 1999). Detta resulterar i att distansledaren kan skapa sig en 

helhetsbild för att därefter vidta korrekta åtgärder, något som chefer på distans oftare befinner 

sig i enligt Howell och Hall-Merenda (1999).  

2.2.1. Interaktionen mellan chefen och medarbetaren  

Kommunikation är en av människans fundamentala grundpelare och det skulle därför kunna 

tänkas att kommunikation är vedertaget av gemene man. Thayer (1968) definierar mänsklighet 

som att kommunicera- till och kommunicera- med. Kommunikation innefattar dock mer än 

sändande av meddelande för att därefter tolkas och ageras utav mottagaren (Ruben & Gigliotti, 

2016). Kommunikation är en aktiv process där sändare och mottagare tolkar meddelanden 

utefter, bland annat, tidigare erfarenheter och flertalet andra faktorer. Likt Watzlawicks m.fl. 

(1967) belägg att “one cannot not communicate” (s. 49) förutsätter att kommunikation kan ske 

utan tal och istället ickeverbalt då “one cannot not behave” (s. 48). Fysisk distansering mellan 

chef och medarbetare kan inte förutsäga ineffektivt ledarskap. Antonakis och Atwater (2002) 

påvisar att interaktionen, i sig, bör ses som vital för ledarskapets förutsättningar. Därigenom 

menar de att chefer och medarbetare som inte begränsas av fysisk separation ändå kan erhålla 

sämre interaktion än fysiskt distanserat ledarskap (Antonakis & Atwater, 2002). Vidare anses 

ledarskap av Uhl-Bien m.fl. (2007) vara ett resultat av en komplex interaktion och det är endast 

inom denna interaktion som ledarskap existerar.   
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Trots att den digitala utvecklingen har påverkat organisationer i stor utsträckning och ersatt 

mycket av den analoga interaktionen menar Hesse (2018) att chefen ändå värdesätter den 

fysiska kommunikationen. Den fysiska kommunikationen gör att chefer och medarbetare kan 

läsa av icke verbala och emotionella tecken hos varandra, vilket i sin tur bidrar till en djupare 

interaktion (jmf. Hesse, 2018). Likväl påvisar Daim m.fl. (2012) att förtroende är baserat på 

interaktion och där återkommande interaktion förstärker förtroendet. Fortsatt påvisade Daim 

m.fl. (2012) att den virtuella interaktionen är mindre berikande vilket medför långsammare 

utveckling av förtroende. Problemet med den fysiska interaktionen mellan medarbetare och 

chefer är att dessa konversationer kan fyllas med för mycket impulser samt tendera till att bli 

mindre strukturerade (Hesse, 2018). De mer personliga samtalen som uppstår i en sådan 

interaktion bidrar till att mötena blir överbelastade av interaktion som inte hör till uppgiften 

(Hesse, 2018). De digitala kommunikationskanalerna kan istället skapa mer strukturerade 

former av konversationer och interaktioner som behåller fokus på det som är relevant för 

uppgiften (Hesse, 2018). De fysiska mötena tycks bidra till mer trivsel och djupare samtal, 

medan de digitala kommunikationskanalerna i sin tur kan skapa struktur samt ett större fokus 

på det essentiella för mötena i arbetsgrupperna (jmf. Hesse, 2018).  

 

Hambley m.fl. (2006) visar på att fysisk interaktion mellan medarbetare och chefer tenderar till 

att skapa mer konstruktiva diskussioner och bra prestationer än interaktion via digitala medier.  

Bland den kommunikation som sker via digitala medier, de icke fysiska interaktionerna, så 

skiljer sig inte graden av konstruktiv interaktion och bra prestationer bland personalen i någon 

stor utsträckning mellan exempelvis videokonferenser och textbaserade chattar (Hambley 

m.fl., 2006). Mer avancerade digitala medier ger alltså inte någon nämnvärt bättre prestation 

hos de anställda och skapar inte några bättre samt mer konstruktiva diskussioner än de mindre 

avancerade digitala kanalerna, som exempelvis textbaserad chatt (Hambley m.fl., 2006). 

Sammanhållningen i team som arbetar på samma geografiska position, där alla är fysiskt 

närvarande, är inte i någon större utsträckning högre i jämförelse med de team som interagerar 

via videokonferenser. De team som interagerar via textbaserade chattar har en lägre nivå av 

sammanhållning i jämfört med de team som interagerar antingen fysiskt tillsammans eller via 

videokonferens. Textbaserad chatt-interaktion ger därför minst sammanhållning av de tre olika 

sätten att interagera på (Hambley m.fl., 2006).  
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Vidare påvisar studier från Neufeld m.fl. (2008) att chefer inte uppfattar den geografiska 

distansen som hinder för kommunikationens effektivitet, chefens prestation eller 

medarbetarnas prestation (Neufeld m.fl., 2008). Anledningen tros vara att medarbetarnas och 

chefernas erfarenheter samt anställningsår påverkar hur de kommunicerar. Vana chefer och 

medarbetare kan trots allt uppnå bra prestationer och arbeta effektivt även om de har en 

fysisk distans mellan sig (Neufeld m.fl., 2008). Anställda lär sig således att arbeta effektivt 

över tid även på distans, de lär sig att anpassa sitt beteende och sin kommunikation genom att 

lära sig av erfarenheter (Neufeld m.fl., 2008). Den fysiska distansen behöver därför inte 

nödvändigtvis utgöra hinder för effektivitet, gott ledarskap och god kommunikation (Neufeld 

m.fl., 2008). 

2.3. Sammanfattning 

Medarbetarskap handlar om relationen som medarbetaren har till arbetsgivaren, det egna 

arbetet och kollegorna (Velten m.fl., 2017; Tengblad 2009). När medarbetarskapet är väl 

utvecklat tar medarbetare stort eget ansvar och samarbetar bra med kollegorna på 

arbetsplatsen. För att medarbetarskap ska utvecklas måste fyra begreppspar vara tillräckliga, 

förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt 

ansvarstagande och initiativförmåga (Hällsten & Tengblad, 2006). Vidare är kommunikation 

grundläggande för medarbetarskapet eftersom det binder organisationen samman (jmf. 

Bennich-Björkman, 2002). Chefen har en nyckelroll för att medarbetarskapet ska frodas 

(Andersson & Tengblad, 2015; Tengblad m.fl., 2007) och bör närvara på arbetsplatsen 

(Tengblad, 2009; Kerr & Jermier, 1978; Hällsten & Tengblad, 2006; Andersson & Tengblad, 

2015). Medarbetarskap kräver också ett stöttande och engagerande ledarskap (Tengblad, 

2007). Det finns flera inriktningar inom distansledarskap och en av dem är fysisk distans som 

uppstår som en följd av yttre påverkansfaktorer (Erskine, 2012). Distansledarskap medför en 

rad svårigheter som exempelvis sämre prestationer hos personalen men också vissa fördelar 

då till exempel chefens eventuella mindre positiva egenskaper får mindre utrymme (Howell 

m.fl, 2005). Virtuell interaktion anses vara mindre berikande än den interaktion som sker 

ansikte-mot-ansikte (Daim m.fl., 2012). Fysisk interaktion ger också mer konstruktiva 

diskussioner och bättre prestationer hos medarbetarna än vad den digitala interaktionen bidrar 

med (Hambley m.fl., 2006). Samtidigt menar annan forskning att den fysiska distansen 

mellan medarbetare och chef inte behöver utgöra ett hinder för god kommunikation eller 

prestation då vana medarbetare vänjer sig vid att ha chefen på distans (Neufeld m.fl., 2008).  
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3. Metod 

__________________________________________________________________________ 

 

Initialt kommer följande avsnitt att beskriva studiens filosofiska utgångspunkt för att följas av 

val av ansats, datainsamlingsmetod, intervjuguide, val av organisation, val av respondenter 

samt val av källor för att konkluderas med metodkritik. 

__________________________________________________________________________ 

3.1. Filosofisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från att individers sociala verklighet formas i interaktion med andra 

individer. Varje individs sociala verklighet kan ses som en produkt av dess interpersonella 

interaktion. Studiens filosofiska utgångspunkt liknar det ontologiska perspektivet 

konstruktionism (Bryman & Bell, 2017). Denna studie ämnar även utgå från normativ teori 

som beskriver förhållandet till hur man bör handla (Badersten, 2006). Studien ämnar därför 

endast analysera och ge förslag på vad som anses berättigande vid distansledarskap och undgår 

kunskapsteorins burdusa uppgift att berätta vad man får ha för uppfattning. Den normativa 

teorin bistår därav oss att förstå, reflektera och problematisera verkligheten, inte att bestämma 

verkligheten (jmf. Badersten, 2006).  

3.2. Val av ansats 

Föreliggande studie utgår från den abduktiva ansatsen som utgår från växelverkan mellan 

teoretiska mönster och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2009). Den abduktiva ansatsen delar 

karaktäristiska drag från den induktiva och deduktiva metodiken men till skillnad från dessa 

renodlade ansatser utvecklas både empiriska tillämpningsmoment samt teorin under processens 

gång (Alvesson & Sköldberg, 2009). Valet av ansats förefaller med studiens 

problemformulering; Hur påverkas medarbetarnas engagemang och meningsfullhet av chefens 

distansledarskap (?), där påverkansfaktorer endast kan konkretiseras genom empiriska 

komplement till befintlig teori och studier. Likväl möjliggörs teoretiska komplement vid nya 

empiriska resultat. Genom kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri skapas förståelse 

för den eventuella koppling som finns mellan dem samt i vilken utsträckning det finns 

skillnader mellan den insamlade datan och tidigare forskning (Alvesson & Sköldberg, 2009). 
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Något som Alvehus (2013) påvisar är förenligt med studien då tolkningar oftast inte sker utan 

oberoende teoretisk förförståelse.  

3.3. Datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie har valt att genomföra respondentintervjuer och enligt Esaiasson m.fl. 

(2017) görs denna typ av intervjuer i studier som ämnar undersöka människors föreställningar 

eller uppfattningar om distansledarskapets påverkan på medarbetarskap. Att genomföra 

informantintervjuer får anses vara mindre relevant i denna studie då sådana intervjuer inte 

nödvändigtvis svarar på studiens problemformulering och syfte samt att studien ämnar 

undersöka anställdas uppfattningar och inte deras objektiva sanning. Det finns heller inte någon 

anledning till att ifrågasätta de svarandes uppfattningar eftersom att deras föreställningar ses 

som deras verklighet i föreliggande studie.  

 

Då studien ämnar undersöka hur medarbetarskapet påverkas av distansledarskap behöver data 

om individers uppfattningar samlas in. För att få fram dessa uppfattningar anses det att 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod är bäst lämpad. 

Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Alvehus (2013) att det finns några få frågor som 

intervjun utgår från. Ghauri och Grønhaug (2010) beskriver att de frågor som ställs, antalet 

intervjuer och längden på intervjuerna bestäms innan de genomförs när semistrukturerade 

intervjuer används som datainsamlingsmetod. För att undvika partiskhet under intervjutillfället 

har genomförandet planerats i förväg enligt (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

 

Med hänsyn till respondenternas begränsade tid och att de måste gå ifrån sitt arbete, tog varje 

intervju ungefär 45 minuter att genomföra. Denna omfattning ligger i linje med Ghauri och 

Grønhaugs (2010) uppfattning om att intervjun inte bör vara längre än en och en halv timme 

samt att idealet anses vara ungefär en timme. Det anses att mer tid för varje intervju inte är 

nödvändigt för att besvara studiens problemformulering.  

 

Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod bidrar enligt Ghauri och Grønhaug (2010) 

med mer djup och en mer korrekt samt tydlig bild av respondenternas uppfattningar. De öppna 

frågorna som djupintervjun bidrar med är fördelaktigt då respondenterna fritt kan svara utifrån 

egna tankebanor och inte behöva vara begränsade av svarsalternativ. Detta öppnar också upp 

för möjligheter till att ställa följdfrågor för att ytterligare utveckla svaren på komplexa och 
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känsliga frågor (Ghauri & Grønhaug, 2010). Eftersom studiens problemformulering, hur 

påverkas medarbetarnas engagemang och meningsfullhet av chefens distansledarskap, kan 

vara känsligt och komplext för respondenterna får det anses att det är av vikt att använda denna 

datainsamlingsmetod. Ett problem med denna datainsamlingsmetod kan dock vara att svaren 

från respondenterna är bundna och anpassade till den aktuella kontext som intervjun görs inom 

(Miller & Glassner, 2004). Uppfattningar som lyfts fram i dessa intervjuer är konstruerade på 

ett sätt som passar kontexten och därför kan svaren endast vara representativa för just den 

aktuella kontexten som intervjun genomförs i (Miller & Glassner, 2004).  

3.4. Intervjuguide 

Intervjuguiden har utformats från studiens val av att tematisera ett av medarbetarskapshjulets 

begreppspar; meningsfullhet och engagemang, för att därav utläsa distansledarskapets 

påverkan på medarbetarskap. Studiens syfte är därav att beskriva och analysera: hur chefens 

distansledarskap kan främja medarbetarnas engagemang och meningsfullhet? 

 Detta syfte agerar som övergripande struktur och förhindrar mekanik under intervjun (Ryen, 

2004). Intervjuguiden, bilaga 2, har utformats utifrån studiens teoretiska referensram likväl 

med avseende att besvara studiens syfte.  

3.5. Val av organisationer 

Föreliggande studie har genomfört intervjuer hos tre olika bemanningsföretag, två 

detaljhandelsföretag samt en organisation inom it-branschen. Organisationerna finns belägna 

inom både södra och mellersta Sverige. Samtliga organisationer har kontor eller butiker på flera 

ställen runt om i landet. Organisationernas sysselsättning har inte varit avgörande för att 

besvara studiens problemformulering och syfte snarare har valet av respondenter varit av 

huvudsaklig vikt (se 3.6 Val av respondenter). Majoriteten av alla respondenter ingår i 

kunskapsintensiva organisationer, likväl bedriver flertalet av respondenter distansledarskap i 

sitt dagliga arbete vilket kan förutsätta att respondenterna förväntas behandlas likvärdigt av sin 

egen chef. Dessa faktorer, kombinerat med att samtliga respondenter har en hög utbildnings- 

eller arbetslivserfarenhet, kan påverka studiens resultat då behovet av självständighet kan anses 

vara högre. Det skall också beaktas att studien undersöker distansledarskap som till stor del 

möjliggjorts av it-baserade lösningar. Därav kan organisationen som verkar inom it-branschen 

vara extra mottagliga till alternativa it-baserade lösningar till bedrivande av ledarskap. 

Samtliga organisationer är dock inte lika orienterade kring it-baserade lösningar för att bedriva 
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arbetet. Studien har diversifierat valet av organisationer för att undvika branschspecifika svar 

från respondenterna.  

3.6. Val av respondenter 

Respondenterna har valts utifrån ett strategiskt urval (Alvehus, 2013) med medarbetare inom 

organisationer vars primära chefsorientering stimuleras på distans. Valet av respondenter har 

valts ut för att få kännedom om effekten av distansledarskap, där sex av de intervjuade 

medarbetarna likväl innehar en chefsbefattning. Denna studie argumenterar för att en anställd 

kan inneha en roll som både chef och medarbetare samtidigt. Detta stödjs även av Hällsten och 

Tengblad (2006) samt Velten m.fl. (2017) som beskriver att alla individer som ingår i ett 

anställningskontrakt räknas som medarbetare, vilket innebär att även chefer på alla nivåer inom 

en organisation ses som medarbetare. Att några av respondenterna innehar en chefsbefattning 

är därför inte problematiskt då intervjuerna främst fokuserar på den relation de har till sin 

distanschef. Vidare har organisationerna tilldelat studien respondenter vilket därmed kan 

påverka studiens trovärdighet och överförbarhet. 

 

Föreliggande studie har använt sig av åtta respondenter. Detta antal anses, av studiens 

författare, som tillfredsställande för att besvara studiens frågeställning och syfte samt 

säkerställa respondenternas anonymitet. Då respondenterna erbjudits anonymitet kommer inga 

källhänvisningar eller namn förekomma. Respondenterna innehar olika befattningar och dessa 

var: konsultchef, HR businesspartner, projektledare, affärsområdeschef, säljare och inköpare, 

regionschef samt kontorschef. Samtliga respondenter har en chef som leder på distans. Det är 

övergripande kvinnlig representation hos respondenterna och endast en man har medverkat. I 

föreliggande studie har respondenternas kön inte haft någon betydelse för resultatet då 

medarbetarnas uppfattningar inte anses vara definierat av kön. Respondenterna varierade i 

åldrarna 30 till 60 år, likväl varierande antal år som distansledd mellan två månader och arton 

år.  

3.7. Val av källor 

I föreliggande studie har berättande källor tagits i beaktning för att bilda förståelse kring 

organisationen samt distansledarskapets påverkan. Dessa källor består av rapporter från 

exempelvis Arbetsmiljöverket. Studiens forskare är medvetna om att sekundärkällor påverkar 

studiens trovärdighet då eventuella subjektiva vinklingar kan frambringas (jmf. Ghauri & 
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Grønhaug, 2010). Föreliggande studie har beaktat berättande källors potential att belysa andra 

potentiella synsätt vilket därav ansågs fördelaktigt.   

 

Teorin om distansledarskap har sitt fäste i den starkt amerikaniserade chefscentrerade 

organisationskulturen och den nordiska följarcentrerade organisationskulturen kan till viss mån 

anses oberörd av chefens distans (jmf. Hällsten & Tengblad, 2006). Inom svenska företag och 

organisationer är det ovanligt att chefen detaljstyr sina medarbetare och chefen har således mer 

coachande roll (Tengblad, 2009). Den medarbetarfokuserade organisationsfilosofin är därför 

djupt förankrad i den företagskultur som råder i Sverige (Tengblad, 2009; Velten m.fl. 2017), 

vilket kan skapa viss diskrepans mellan den kontext som många av distansledarskapsstudierna 

är gjorda i och den svenska kontexten. Ardichvili och Kuchinke (2002) fann exempelvis 

skillnader mellan ledarstilar när de jämförde olika nationella kontexter. Samtidigt menar 

Ardichvili och Kuchinke (2002) att skillnader mellan exempelvis organisationer, branscher och 

professioner har större påverkan på ledarskapet än den nationella kontexten. Den kultur som 

exempelvis råder inom en organisation inverkar mer på chefen än den som finns i sin helhet 

inom nationen (jmf. Ardichvili & Kuchinke, 2002). Inom svensk kontext innehar chefen 

betydelsefulla roller, däribland påverkar ledarskapet gruppens psykosociala miljö där 

förebilder som Ingvar Kamprads “managing by walking around” påverkar gruppens välmående 

(jmf. Serrat, 2017; Ahltorp, 2014). Det är även sällsynt att chefen är anonym vid konflikter och 

medarbetare påvisar, oftare än sällan, chefen som frontfigur till negativ stämning (Ahltorp, 

2014; Bennich-Björkman, 2002). Likväl påvisas chefens oumbärliga roll inom gruppen genom 

Lindbergs (2006) studie som påvisade att medarbetare som får beröm och uppmärksamhet från 

sin chef har färre tendenser till sjukskrivning. Slutligen tar föreliggande studie hänsyn till de 

kontextuella skillnader som kan finnas mellan de insamlade studierna och fokuserar på att hitta 

en bredd av studier som kan vara förenliga med den studerade kontexten.  

3.8. Dataanalys 

Fyra av intervjuerna skedde på plats hos organisationerna och fyra genomfördes över telefon. 

Under tiden som varje intervju gjordes fanns det teknisk utrustning närvarande som spelade in 

samtalet och dessa ljudfiler transkriberades sedan vid ett senare tillfälle. Det material som 

transkriberades tematiserades sedan för att underlätta analysen. Båda författarna läste sedan 

igenom allt material för att kontrollera att en reell återgivelse av respondenternas uppfattningar 

var genomförd. Vidare kodades och kategoriseras insamlad data på ett sätt som liknar det 
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tolkningssystem som Bergström och Boréus (2012) redogör, där förutbestämda värdeord ligger 

till grund för analysen av transkriberingen. Samtidigt har en ständig jämförelse mellan 

tematisering och data gjorts i syfte att röja undan eventuella felaktigheter i tolkningen av 

respondenternas uppfattning (jmf. Bryman & Bell, 2017). Denna tematisering gjordes för att 

möjliggöra uppkomsten av enighet i uppfattningarna hos respondenterna och vidare hitta teman 

som sedan var grunden för analysen samt diskussionen. De citat som framförs i resultatdelen 

är representativa för de samstämmiga uppfattningar som uppdagades i intervjuerna.  

3.9. Metodkritik 

3.9.1. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman och Bell (2013) beskriver att studier måste uppnå en extern tillförlitlighet för att viss 

mån av överförbarhet skall uppnås. Överförbarheten säkerställer att studiens resultat kan 

appliceras vid annan miljö och generera likvärdiga resultat (Bryman & Bell, 2013). 

Föreliggande studie kan ha en god nivå av överförbarhet då studiens diversifierat valet av 

branscher vilket leder till en bred uppfattning om distansledarskapets påverkan på 

medarbetarskap (se Val av organisationer 3.5). Samtidigt bör hänsyn tas till att exempelvis 

kontext och chefens hantering av distansledarskap kan variera, därav påverkas överförbarheten 

av respondenternas föreställningar negativt. Studiens författare förbehåller sig dock att 

bakomliggande variabel, exempelvis hög form av it- och distans-baserad organisationskontext, 

kan påverka överförbarheten positivt. 

 

Föreliggande studie har även säkerställt pålitligheten, något som Bryman & Bell (2013) 

benämner som ”en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen” (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Föreliggande studie har granskats av 

studenter, handledare och examinator där allt offentligt material redovisats för att säkerställa 

pålitligheten.   

3.9.2. Forskningsetik 

Fyra etiska principer omnämns i Bryman och Bell (2013) för att beakta studiens etik, dessa 

benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt 

nyttjandekravet. För att säkerställa att informationskravet uppfylls har följebrev, se bilaga 1, 

skickats till samtliga respondenter med medföljande information om studiens syfte och 
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moment. För att säkerställa konfidentialitet- och anonymitetskravet innehöll följebrevet 

information angående anonymitet och att personuppgifter hanteras fristående för att tillförsäkra 

obehörig tillgång. Likväl innehöll följebrevet information om att respondenternas uppgifter 

endast kommer att användas i föreliggande studie, detta för att säkerställa att nyttjandekravet 

uppfylls. Repetering av föregående uppgifter genomfördes även muntligt, vid intervjutillfället, 

för att säkerställa att respondenterna är informerade.  

I samband med intervjutillfället har samtliga respondenter muntligt informerats om 

samtyckeskravet, vilket informerade respondenterna om deras frivillighet och förmåga att 

avbryta intervjun likväl bekräftades respondenternas medgivande i studien. (Jmf. Bryman & 

Bell, 2013). 
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4. Empiri 

__________________________________________________________________________ 

Inledningsvis följer en beskrivning av de organisationer som studien har gjorts inom och sedan 

presenteras den insamlade empirin från de semistrukturerade intervjuerna.  

__________________________________________________________________________ 

4.1. Presentation av organisationerna 

Studien har genomfört intervjuer med sex stycken organisationer där tre är verksamma inom 

bemanningsbranschen. Samtliga bemanningsföretag är verksamma inom Sverige och två av 

dessa har även kontor i norden och andra länder. Dessa organisationer har mellan 200 till 35 

000 anställda. Två av studiens valda organisationer är verksamma inom detaljhandeln med 

butiker inom Sverige och norden. Dessa anställer omkring 100 till 600 personer. Sista och 

avslutande organisationen har runt 7000 anställda och är verksam inom IT-branschen med 

försäljning av bokföringsprogram.      

4.2. Interaktionen och kommunikationen mellan chefen och 

medarbetaren 

Samtliga respondenter uppgav att de hade daglig kontakt med sin chef och att formen av 

kommunikation varierade. Majoriteten av alla respondenter uppgav att de förde daglig dialog 

med sin chef främst via telefon och mejl. I flera fall uppgav respondenterna att de använde 

textbaserade chatter som kommunikationskanal där de kunde skriva korta meddelanden till sin 

chef och snabbt få svar. Chatten fungerade som spontan kommunikationskanal och var 

komplement till telefonsamtal eller mejl. Denna form av kommunikation var fördelaktig när 

beslut skulle fattas eller vid avstämningar med chefen.  

 

”Sen uppskattar jag chatten för man får väldigt snabba svar och det är oftast det man 

behöver. Man behöver bara bolla någonting och så behöver man få ett svar. Oftast 

vet jag vad jag ska göra och då behöver man få ett beslut eller en avstämning, då 

funkar chatt väldigt bra. ” 

Respondent 7 
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Respondenterna uppgav att videokonferenser via exempelvis Google Hangouts eller Skype 

också var vanligt men skedde inte dagligen, utan oftast någon gång i veckan. Flera respondenter 

ansåg att denna kommunikationskanal var mer berikande än exempelvis mejl eller 

telefonsamtal. Respondenterna uppgav att dessa virtuella möten oftast handlade om att 

förmedla information till varandra. Samtidigt uttryckte vissa respondenter att det fanns viss 

problematik med att ha möten virtuellt. Tekniska brister kunde skapa störningar i 

kommunikationen och leda till svårigheter i dialogerna.  

 

”Det som sker i videokonferenser är att det händer saker hela tiden runt omkring. 

Det kan vara en chatt som kommer till exempel på någon av deltagarnas skärm … 

det blir en naturligare dialog när det sker face-mot-face. Det är ändå en teknik du 

har bakom dig, vilket gör att du får vänta in kanske, du får fördröjningen på samtalet, 

man pratar i munnen på varandra. Det är klassiskt, det bara ekar i hela rummet. ” 

Respondent 7 

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att kommunikationen inte utgjorde problem i det dagliga 

arbetet. Två av respondenterna uppgav att dagens distansledarskap utgjort mer närvarande 

ledarskap än tidigare arbetsplatser trots att de då haft fysiskt närvarande chefer. Likväl uppgav 

en respondent att chefen är mer tillgänglig när denne var på distans.  

 

”Fördelen med att ha chefen på distans är att när hen inte är här på kontoret så är 

hen ofta väldigt tillgänglig via Hangouts. Så då har chefen ju inte så hemskt mycket 

möten på andra platser i huset som hen har när hen är här. Så det är snarare tvärtom, 

att chefen är mer tillgänglig när hen inte är här medan tiden hen är här på kontoret 

är hen uppbokad av andra.” 

Respondent 8 

 

Flertalet respondenter uppgav dock att kommunikationsfrekvensen var situationsanpassat och 

uppstod oftare vid förändringsarbeten och problem. Dessa respondenter återgav att vid behov 

av rapid respons hade chefens tillgänglighet ansetts bristfällig. En respondent återgav att 

schemalagda samtal uppkommit till följd av detta då chefens tillgänglighet utgav hinder för 

daglig kommunikation.  

 



 

25 

 

”...innan kunde man jaga chefen i flera dagar för hen var på ledningsgruppsmöte och 

så var hen helt plötsligt utomlands. Men jag kände att jag behövde svar och behövde 

det nu, men när jag ringde chefen och hen ringde upp mig så satt ju jag hos en kund 

i 2 timmar. Så då införde vi att jag har min tid med hen...” 

Respondent 5 

 

I dessa fall, uppgav respondenterna, hade den fysiska distansen utgjort hinder för 

kommunikationen då chefens fysiska tillgänglighet hade förhindrat snabbare och effektivare 

kommunikation.  

 

” ...det har funnits gånger där man gärna varit på plats på kontoret och kunna fysiskt 

gå dit eller gå till den berörda personen och ta den i örat och säga att ”här är ett 

problem och hur får vi ordning på det?”. ” 

Respondent 2 

 

Samtliga respondenter träffade sin chef kontinuerligt, men hur ofta det skedde varierade. Vissa 

respondenter hade sin chef på besök endast någon gång i månaden medan andra träffades vid 

ett par tillfällen varje vecka. Det fanns också tillfällen där respondenterna besökte sina chefer 

eller andra arbetsplatser inom organisationen. De fysiska mötena var ofta planerade och syftet 

med dem kunde variera, för somliga av respondenterna handlade det om att skapa sig god 

relation till sina kollegor eller sin chef och för andra låg fokus på exempelvis mer formella 

avstämningar eller planeringsmöten. För att distansledarskapet skulle fungera uppgav samtliga 

respondenter att det var viktigt att skapa sig en god relation till chefen och lära känna varandra. 

De flesta av respondenterna kände sin chef mycket väl och de förde en kamratlig 

kommunikation mellan varandra. Samtidigt anpassade ofta respondenterna kommunikationen 

utefter situationen, på ett formellt möte fördes en formell dialog och vid informella samtal 

fördes en informell dialog. Flertalet respondenter ansåg att bekantskapen var en förutsättning 

för att uppnå god kommunikation och fungerande distansledarskap. En respondent uttryckte att 

det var särskilt viktigt att lära känna varandra och skapa en god samhörighet när chefen leder 

på distans.  

 

”Jag tror det är ännu viktigare när man är på distans, för dom mjuka bitarna måste 

vara i större fokus än var det är i vanliga fall. För du har inte utrymme till spontana 

möten, allt blir så planerat när man har ledare på distans. För det blir inte dom där 
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kaffemaskinssamtalen utan allt är väldigt, väldigt, uppstyrt när chefen är här vilket 

gör att allt måste vara planerat och då måste dom mjuka bitarna få ett större 

utrymme, helt enkelt. ” 

Respondent 7 

 

En respondent återgav att initial fysisk interaktion är essentiellt för att distansledarskap skulle 

fungera. Respondenten uppgav att fysisk interaktion möjliggör att läsa av och lära känna 

individer för att vid senare tillfälle föra en fungerande digital kommunikation.  

 

”Jag tror att man som ny chef ska försöka att börja träffa sina teammedlemmar 

ganska intensivt i början för att få en relation. För att sen underhålla den genom 

digitala kanaler är betydligt mycket enklare om man startar relationen genom fysisk 

kontakt. ...man behöver ha sett, känt och klämt lite på varandra, det tror jag fungerar 

bra och det gäller också resten av gruppmedlemmarna.” 

Respondent 8 

 

Samtliga respondenter uttryckte att chefen kunde ge erkännande, feedback, uppmärksamhet 

och bekräftelse. Respondenterna återgav att detta kunde uttryckas genom att bli sedd och få 

erkännande för bra prestationer. Flertalet respondenter uttryckte att relationen till chefen skulle 

präglas av prestigelöshet där båda parter ger feedback och bekräftelse till varandra. För vissa 

respondenter var även de kollegor som fanns fysiskt närvarande viktiga och kunde kompensera 

för att chefen ledde på distans. Respondenterna återgav att kollegorna kunde agera bollplank 

eller ge feedback samt bidra till social gemenskap. Ett par respondenter uppgav att de hade 

känt sig mer utlämnade om de hade arbetat helt ensamma på arbetsplatsen. Alla respondenter 

hade dock inte samma uppfattning, för vissa hade det inte lika stor betydelse, för en respondent 

spelade det ingen roll om det fanns kollegor fysiskt på plats eller om de endast gick att få tag i 

genom digitala medier. 

 

”Det är ju klart, jag har ju behov som alla andra att få prata med människor när jag 

behöver deras hjälp men om det är fysiskt eller om det är digitalt det spelar ingen 

roll. ” 

Respondent 8 
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4.2.1. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att majoriteten av kommunikationen som förs mellan 

chefen och medarbetaren sker via telefon eller mejl. Textbaserade chatter förekom hos vissa av 

respondenterna och denna kommunikationskanal var främst komplement till telefon eller mejl 

samt användes vid spontan kommunikation. Videokonferenser genom exempelvis Google 

Hangouts eller Skype var vanligt och majoriteten uppgav att detta var den prefererade 

kommunikationskanalen eftersom det ansågs vara mer berikande än de övriga. De flesta 

respondenter uppfattade inte att kommunikationen var ett större problem men att det har funnits 

situationer där distansen har försvårat den. Majoriteten av respondenterna uttryckte att de kände 

sin chef väl och att detta i sin tur var en viktig förutsättning för att distansledarskapet skulle 

fungera.  

4.3. Medarbetarnas engagemang 

Samtliga respondenter framhäver framförallt kontrollen över arbetssituationen som primär 

källa till engagemang. Respondenterna uppgav att distansledarskapet möjliggjorde friare 

arbetssituation då chefen inte kan kontrollera respondenterna på daglig basis. En respondent 

återgav att chefens dagliga närvaro skulle resulterade i strängare kontroll.  

 

”Jag tycker personligen att det är väldigt skönt. Att ha någon som skulle stå med en 

pekpinne och hela tiden tala om vad man ska göra hela tiden, så skulle jag inte vilja 

jobba.” 

Respondent 3 

 

Åsikten om högre kontrollstruktur vid chefens närvaro delas av majoriteten av respondenterna 

som uppger att chefens sporadiska närvaro förändrar arbetssituationen. En av respondenterna 

uppgav att de gånger chefen närvarar på kontoret förväntas chefen bli avstämd om pågående 

processer. Ytterligare en respondent uppgav att dessa arbetsuppgifter kunde anses vara 

glädjelösa. Respondenten återgav att arbetssituationen ansågs lugnare när chefen inte 

närvarade. En annan respondent uppgav att engagemanget minskat vid för hård 

kontrollstruktur. Samtliga respondenter uppgav att engagemanget var väl förankrat i nivån av 

ansvarstagande. Flertalet respondenter återgav att högt ansvarstagande och frihet varit del av 

förutsättningen för anställningen. Respondenterna uppgav att distansledarskapet möjliggjorde 
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högre ansvarstagande vilket förutsatte att medarbetaren bar yttersta ansvar över dess 

genomförande.  

 

”… mandatet skulle jag säga, jag blir engagerad för att jag känner att jag har ganska 

stort mandat, alltså befogenheter men jag har också stort ansvar men det är klart att 

om vi inte levererar resultat, så frågas det ju ”jaha... vad har ni gjort här” då är det 

bara att svara upp.” 

Respondent 5 

 

Ytterligare två respondenter återgav arbetsuppgifterna som faktor till engagemang på 

arbetsplatsen, åtskilt från ansvar, då det gav glädje och nytta. En respondent uppgav att 

engagemanget uppstår då hen varit inom organisationen under längre period vilket medfört att 

respondenten medverkat i organisationens uppbyggnad. Respondenten återgav därför att 

arbetet snarare kan likställas med ett intresse. Flertalet respondenter uppgav att källan till 

engagemang även uppkommer när chefen uppmärksammar deras handlingar.  

 

Genomgående för majoriteten av respondenterna är att vid situationer av lågt engagemang hade 

chefen svårigheter att upptäcka detta. Respondenterna återgav att det primärt var på eget 

initiativ som chefen informerades om sviktande engagemang. En respondent återgav att chefen 

potentiellt kunde upptäcka sviktande engagemang i kommunikationen men förbehöll sig 

svårigheten för chefen att upptäcka detta. 

 

”Nej, det kommer hen inte upptäcka. På samma sätt som om jag har en riktigt bra 

dag, hen kanske märker att jag är överdrivet positiv på ett mail, “ha en riktig bra 

dag” eller kommer på någon bra ide men om jag har en dålig dag så kanske hen inte 

hör någonting från mig. ” 

Respondent 2 

 

En respondent återgav att lågt engagemang kunde uppstå när hen inte hade tid att processa 

gjorda arbetsuppgifter utan tvingas konstant “släcka bränder”. En annan respondent återgav att 

lågt engagemang kunde uppstå när chefen underminerar beslut.  
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”Då underminerar det mina beslut hela tiden, om min personal hela tiden ser att hen 

går in och tar beslut som jag har fattat fast åt andra hållet” 

Respondent 4 

 

Vid lågt engagemang hanterar respondenterna situationen olika däribland återgav en 

respondent att hen hanterar situationen individuellt, utan chefens inblandning. Majoriteten av 

respondenterna återgav dock att vid sviktande engagemang fanns chefen tillgänglig för att 

lyssna och ge stöd. Flertalet respondenter återgav att relationen mellan medarbetaren och 

chefen därför måste vara god för att upprätthålla engagemanget. Chefens påverkan på 

engagemanget, enligt respondenterna, varierade något och en respondent återgav att chefens 

engagemang har positiv inverkan på respondenten. Majoriteten av respondenterna uppgav att 

chefen primärt påverkar engagemanget genom att inte närvara, ge mandat och ge stöd vid 

behov.  

4.3.1. Sammanfattning  

Sammanfattningsvis uppger respondenterna att engagemang uppstår till följd av 

arbetsuppgiftens karaktär samt stort ansvarstagande. Majoriteten av respondenterna upplever 

lägre engagemang vid chefens närvaro då arbetssituationen förändras. Chefen har en viktig roll 

för engagemanget då uppmärksamhet upplevs som stor källa till engagemang för majoriteten 

av respondenterna. Dock upplever majoriteten att chefen har svårigheter att upptäcka sviktande 

engagemang och informeras endast på respondenternas initiativ.  

4.4. Medarbetarnas meningsfullhet 

Samtliga respondenter uppgav att arbetsuppgifterna primärt är källan till meningsfullhet. Det 

kunde handla om att skapa värde för organisationen, uppnå goda resultat i form av vinst eller 

bra prestationer. Flertalet respondenter uppgav att deras arbetsuppgifter medför stor nytta till 

andra medmänniskor vilket är en stor källa till meningsfullhet.   

 

”Dels det - att det går bra. Att det blir en hel del pengar över på vårt kontor. Men 

också att man ger folk som inte har ett jobb - att man får dem att komma ut och jobba. 

Det känns meningsfullt. Vi kan ha ungdomar som är anställda som kommer hit på 

sina första jobb och som är väldigt osäkra och sådär sen så är de på olika uppdrag 
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och man ser att de växer… det känns också meningsfullt. Jag känner att jag har ett 

meningsfullt jobb, absolut.” 

Respondent 1 

 

Andra faktorer som bidrog till meningsfullhet hos dessa respondenter var att få bekräftelse vid 

god prestation. Meningsfullhet uppstod även, enligt respondenterna, vid besök hos andra 

samarbetsorganisationer. En av respondenterna upplevde att de meningsfulla arbetsuppgifterna 

till viss del kunde bli en belastning. Då respondenten hade en chefsbefattning innebar detta ett 

personalansvar, vilket i sin tur gjorde att dennes arbete påverkade andra medarbetares 

livssituation i hög utsträckning. Vidare uppgav en respondent att bra relationer med kollegor 

och samhörighet inom organisationen bidrog starkt till meningsfullheten. Respondenten 

värdesatte relationer väldigt högt och tog ofta egna initiativ till att besöka medarbetare eller 

chefer inom organisationen, vilket i sin tur bidrog till att upprätthålla de goda relationerna.  

 

”Jag skulle säga att det som bidrar till min meningsfullhet är att jag har en väldigt 

bra relation med de flesta medarbetare vilket gör att jag uppfyller min funktion mot 

dom, när dom behöver mig som kontaktväg till huvudkontoret. Sen också att jag finns, 

inte bara som hjälpreda utan också att folk kommer och ger feedback och lämnar 

feedback och driver också projekt och stöttar också medarbetare i vardagliga 

bekymmer som kan dyka upp.” 

Respondent 2 

 

Ett par av respondenterna hade uppfattningen att alla arbetsuppgifter inte var meningsfulla men 

att merparten av dem var det. De mindre meningsfulla arbetsuppgifterna kunde exempelvis 

vara administrativa uppgifter. Vidare beskrev en av respondenterna att 80 procent av alla 

arbetsuppgifter bidrog till arbetsglädje.  

 

”Sen finns det ju den här gyllene 80/20 regeln, 80 % tycker man om och 20 % måste 

man bara göra. ” 

Respondent 7 

 

Chefens påverkan på meningsfullheten hos respondenterna varierade. Somliga respondenter 

menade att deras chef inte har någon påverkan på meningsfullheten. Majoriteten av 



 

31 

 

respondenterna upplever dock att det var positivt att chefen inte närvarar på arbetsplatsen likväl 

skulle inte arbetsuppgifterna bli mer meningsfulla om chefen fanns fysiskt närvarande.  

 

”Nej det tror jag faktiskt inte. Jag tycker att det är skönt att inte ha någon chef på 

plats. Det passar oss. ” 

Respondent 1 

 

Flera respondenter uppgav dock att chefen hade betydande påverkan på meningsfullheten i 

arbetet. En respondent beskrev att det var viktigt med ömsesidig respekt mellan medarbetare 

och chefer även på distans. Respondenten uppgav att chefen bör ha god insyn i vederbörandes 

arbetssituation och den övriga verksamheten. Detta uppfattades, av respondenten, som särskilt 

viktigt eftersom chefen behöver känna till utmaningar i arbetet och vad som är genomförbart 

vid förändringsarbeten. Vidare uttryckte respondenterna att feedback från chefen hade stor 

betydelse för respondentens meningsfullhet, vilket är en uppfattning som delas av flertalet 

andra respondenter. Respondenterna uppgav att en bra chef tar till sig feedback och lyssnar på 

vad denne har att säga.  

 

”Jag skulle vilja säga att trots det geografiska avståndet så har chefen en ganska stor 

påverkan ändå. Det vill säga att, det som är viktigt för mig är att det finns en 

ömsesidig respekt och med det menar jag att det har med chefens ledarskap att göra, 

att har man en förstående för hur verksamheten fungerar och vilka utmaningar som 

jag har i mitt arbete så har man också förståelse för vad som är genomförbart. ” 

Respondent 2 

 

En respondent uppgav att chefen kunde kräva att medarbetaren levererade rapporter eller 

statistik som, av medarbetaren själv, ansågs vara repetitiva. Respondenten kunde exempelvis 

behöva skriva samma sak i tre olika dokument. Detta uppgavs påverka meningsfullheten 

negativt menade respondenten. En annan respondent uttryckte betydelsen av att chefen 

utgjorde en stöttepelare för personalen och att visa på ledarskap genom att stå upp för 

medarbetaren inom organisationen. Chefen kan också i vissa fall vara ett hinder för 

meningsfullheten enligt en respondent som menar att kontrollerande ledarskap kan ha 

hämmande effekt, något som upplevts på annan arbetsplats. 
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”Ja det var bara därför jag sa upp mig, på grund av dåligt ledarskap. Jag älskade 

mitt jobb. Men det tog helt glädjen ur det till slut. Det dränerade mig en långsamt. ” 

Respondent 4 

 

Samtliga respondenter uppgav att chefer som gav mandat medförde till att meningsfullhet 

uppstod. Respondenterna återgav att hög omfattning av chefens involvering kan påverka 

meningsfulla arbetsuppgifter negativt. 

4.4.1. Sammanfattning 

Det kan konstateras att samtliga respondenter ansåg att de hade meningsfulla arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna i sig var den främsta källan till meningsfullhet men samtidigt fanns det 

individuella skillnader kring vad för påverkan chefen hade. Vissa respondenter uppgav att 

chefen hade betydande påverkan för meningsfullheten medan andra återgav det motsatta. 

Vidare uppgav respondenterna att chefen kunde stjälpa meningsfullheten om alltför 

kontrollerande ledarskap utövades.  
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5. Analys 

__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer respondenternas uppfattningar om distansledarskapets påverkan på 

meningsfullhet och engagemang analyseras utifrån studiens empiriska underlag samt 

tidigare forskning. 

__________________________________________________________________________ 

5.1.  Interaktionen och kommunikationen mellan chefen och 

medarbetaren 

Medarbetarna för daglig dialog med sina chefer där den primära källan till kommunikation är 

telefon och mejl. Likväl används textbaserade chattar som spontan kommunikationsväg till 

chef och medarbetare. Dock premieras videokonferenser som kommunikationsmedel då detta 

ansågs mer berikande och interaktivt. Studien avviker därför något från Hambleys m.fl. (2006) 

uppfattning om att variationen på digitala kommunikationsmedel inte har nämnvärd skillnad i 

konstruktiv interaktion.  

 

Majoriteten av medarbetarna uppgav att digital kommunikation inte ansågs som ett hinder men 

anmärkningsvärt är att flertalet medarbetare upplever brister i kommunikationen med chefen 

vid större förändringsarbeten och problem. Kommunikationshindrena skapar svårigheter för 

medarbetare att fullfölja sina arbetsuppgifter och begränsar deras produktivitet då 

kommunikationen, i de fall då den fallerar, låser situationen vilket gör att medarbetaren inte 

kommer vidare i sitt arbete. Detta stöds av Howell m.fl. (2005) som menar att distansledare 

inte kan stödja medarbetarna i arbetet. Dock påvisar flertalet medarbetare att chefens närvaro 

sällan resulterar i effektivare arbete utan resulterar snarare i avstämningar. Flertalet 

medarbetare påvisade att interaktionen till chefen var sämre vid chefens fysiska närvaro än på 

distans. Detta frångår tidigare studier av Howell m.fl. (2005) och Tengblad (2009) som istället 

påvisar vikten av en fysiskt närvarande chef. Föreliggande studie påvisar, till skillnad från 

tidigare forskning (Howell m.fl., 2005; Tengblad, 2009), att en närvarande chef inte 

nödvändigtvis behöver finnas fysiskt tillgänglig och kan istället upprätthålla närvaro via 

digitala medier.  
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Flertalet medarbetare framhäver dock viss avsaknad av slumpmässiga möten som enligt 

Ahltorp (2014) är en primär källa till kontaktsituationer. Likväl påvisar Howell och Hall-

Merenda (1999) samt Ramage (2017) att informella möten är primär källa till förtroende. 

Majoriteten av medarbetarna framhäver dock starkt förtroende och god kännedom till chefen 

vilket förutsätter att detta kan uppnås utan fysiskt frekventa slumpmässiga möten.  

 

Samtliga medarbetare framhäver dock interaktion som väsentlig för god relation till chefen. 

Detta för att skapa bekantskap som anses vara en förutsättning för god kommunikation och 

fungerande distansledarskap. Vilket forum som interaktionen sker preciseras inte av samtliga 

medarbetare vilket kan förutsätta att all form av kommunikation som inkluderar “mjuka  

värden” anses som fördelaktigt för bekantskapen. Huruvida detta motsäger Daim m.fl. (2012) 

som påvisar att virtuell interaktion medför långsammare utveckling av förtroende är svårt att 

precisera men interaktionen som medarbetarna innehar har ansetts som fullgod för bekantskap. 

Detta tyder vidare på att bekantskap kan utvecklas över digitala medier och behöver inte 

nödvändigtvis ske fysiskt, vilket kan vara ett tecken på att digitaliseringen bidrar till att den 

fysiska interaktionens angelägenhet har minskat.  

5.2. Engagemang och meningsfullhet 

Samtliga medarbetare betonar att chefens begränsade kontroll möjliggör större självständighet 

och mandat vilket framhävs vara primär källa till engagemang och meningsfullhet. 

Distansledarskapet anses därför vara till fördel för samtliga medarbetare som till viss del anser 

att chefens involvering är fruktlös. Medarbetarna förtäljer om glädjelösa arbetsuppgifter och 

högre kontrollstruktur vid chefens närvaro vilket problematiserar stor del av den teoretiska 

förförståelsen. Teorier om fördelen med fysiskt närvarande chefer (Tengblad, 2009; Kerr & 

Jermier, 1978; Hällsten & Tengblad, 2002; Andersson & Tengblad, 2015; Howell m.fl., 2005; 

Howell & Hall-Merenda, 1999; Ramage, 2017; Popper, 2013; Daim, 2012; Hambley m.fl., 

2006) förtäljer om vikten av att chefen bör närvara på arbetsplatsen då exempelvis Tengblad 

(2009) påvisar att närvarande ledarskap förbättrar kommunikationen och agerar stöd. Likväl 

påvisar Ramage (2017) att chefens närvaro bidrar till medarbetarnas engagemang. 

Fortsättningsvis påpekar Howell m.fl. (2005) att prestationen riskerar att försämras vid 

distansledarskap, något som medarbetarna till stor del motsätter då individuella prestationer 

ansetts försämras till förmån för organisatorisk vinning. Likväl påvisar Hesse (2018) att fysisk 

interaktion tenderar att bli mindre strukturerad, något som även motsägs av medarbetarna som 
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uppfattar kommunikationen när chefen är på plats som ytterst strukturerad. Dock kan detta 

resonemang ansluta till Neufeld m.fl. (2008) som påvisar att distansen inte är hinder för 

kommunikationseffektivitet och prestationer då medarbetare och chefer vänjer sig till digitala 

kommunikationsmedel. Således kan medarbetarna vara införstådda i de kommunikationsmedel 

som är till förfogande och därav nyttja dessa till sin fulla potential. Det kan också konstateras 

att medarbetarna har gedigna arbetslivserfarenheter som i sin tur kan underlätta för 

kommunikationen över den fysiska distansen, vilket går i linje med Neufeld m.fl. (2008). 

Medarbetarnas uppfattning om självständighet och eget mandat som förutsättning för 

fungerande arbetssituation överensstämmer med Kilhammar (2011) samt Hällsten och 

Tengblad (2002). Detta förutsätter därför att medarbetarskap har en stor påverkan på 

medarbetarnas arbetssituation.  

 

Att majoriteten av medarbetarna uppfattar chefens oförmåga att upptäcka lågt engagemang är 

något som kan härledas till tidigare studier från Howell m.fl. (2005) som påvisar att chefens 

fysiska frånvaro försämrar möjligheten till att stödja personalen. Initiativtagande till chefens 

informering ligger därför på medarbetarna som inte uppfattar situationen som problematisk. 

Då medarbetarnas engagemang och meningsfullhet förutsätter låg cheflig inblandning, kan inte 

chefen involveras utan att försämra dessa faktorer vilket resulterar i att chefen måste inta en 

passiv roll. Resultatet av medarbetarnas självständighet och mandat är därför att chefens insyn 

påverkas negativt. Att kommunikationen mellan medarbetaren och chefen fungerar oberoende 

situation kan ytterligare härledas till Neufelds m.fl. (2008) studie som påvisar att digitala 

kommunikationshinder kan överkommas vid god arbetserfarenhet. Likväl ges medarbetarna 

stöd och hörsammas av chefen vid eventuella problem vilket motsäger Howells m.fl. (2005) 

studie om att distanschefer inte kan stödja medarbetarna. Medarbetarnas förutsättningar för 

gott engagemang är därmed att stöd skall ges vi behov och för stor påverkan från chefen ger 

motsatt effekt. 

 

Medarbetarna uppger arbetsuppgifternas karaktär som primär källa till meningsfullhet, vilket 

kan förklara den delade uppfattningen om chefens betydelse för meningsfullheten i arbetet. För 

vissa medarbetare behöver inte chefen bidra till meningsfullheten eftersom arbetsuppgifterna 

skapar detta. Detta ansluter till Andersson och Tengblads (2015) uppfattning som visar på att 

chefen inte behöver ta till åtgärder för att skapa meningsfullhet i de fall då arbetsuppgifterna är 

meningsfulla. Det fanns vidare ett undantag då en medarbetare uppgav att samhörighet till 

kollegor påverkar meningsfullheten positivt. Detta kan härledas till Andersson och Tengblad 
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(2015) som påvisar angelägenheten av medarbetarnas individuella förutsättningar och syn på 

meningsfullhet. Att medarbetarnas meningsfullhet påverkas av bekräftelse och feedback från 

chefen tyder på viss förståelse för individuella förutsättningar vilket Hällsten och Tengblad 

(2006) menar är chefens uppgift. Det fanns därmed en varierad uppfattning om chefens 

påverkan på meningsfullheten bland medarbetarna och detta kan återigen kopplas till 

Andersson och Tengblad (2015).  
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6. Diskussion 

6.1. Hur chefens distansledarskap kan främja medarbetarnas 

engagemang och meningsfullhet? 

Det kan konstateras att den primära kommunikationskällan som medarbetarna använder för att 

kommunicera med respektive chef är genom digitala kommunikationsmedel eller telefon. 

Visserligen infaller sporadiskt fysiska möten men den formen av kommunikation är primärt 

uppgiftsorienterad vilket tycks påvisa att Ahltorps (2014) teori om hur organisatorisk 

kommunikation sker faller på ändan i föreliggande studie. Utvecklat distansledarskap resulterar 

därmed i att chefens fysiska närvaro successivt försvinner till förmån för ett distansledarskap. 

Fungerande distansledarskap förutsätter dock viss form av fysisk interaktion då förtroende 

uppkommer snabbare vid denna form enligt Daim m.fl. (2012). Likt Watzlawicks m.fl. (1967) 

resonemang om att “one cannot not communicate” (s.49) stjälps kommunikationen av tekniska 

barriärer där icke verbal interaktion kräver sin plats för förtroendebyggande. Initialt tycks det 

därför idealt att chefen interagerar fysiskt med medarbetarna för att ett utvecklat 

distansledarskap skall utvecklas. Fysisk integration skall dock successivt avvänjas och istället 

skall förtroende till digitala verktyg tillvänjas.  

 

Medarbetarnas behov av självständighet skall inte fråntas dem och chefer bör samvetslöst 

snegla mot medarbetarskapshjulets saliga begreppspar som riktmärke för funktionella 

parametrar. Rådande studie har placerat engagemang och meningsfullhet på piedestal, 

emellertid har det visat sig att engagemang och meningsfullhet snarare finner kraft i övriga 

begreppspar. Det är viktigt att inte missta engagemang och meningsfullhet som onödigt men 

handlingskraftiga chefer kan få detta begreppspar som resultat. Ansvarstagande och 

initiativförmågan kan anses vara ett signum för fungerande distansledarskap där chefens 

involvering på arbetsplatsen resulterar i lägre engagemang och meningsfullhet. Likväl 

resulterar chefens låga involvering i högre upplevelse av förtroende. Öppenhet skall inte tas för 

givet då, likt ovanstående stycke, krävs handlingskraft för att bygga förtroende vilket i sin tur 

kan resultera i gemytlig och öppen dialog mellan chef och medarbetare. Genom att uppnå 

föregående begreppspar skapar det rätt förutsättningar för gemenskap och samarbete. 

Konsekvensen av att fokusera och arbeta med dessa begreppspar gör att engagemang och 

meningsfullhet uppkommer (se figur 2).  
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Figur 2: Hur engagemang och meningsfullhet skapas under distansledarskap. Inspirerad och utformad med inspiration av 

Hällsten och Tengblads (2006) medarbetarskapshjul (s.15). 
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7. Slutsatser  

__________________________________________________________________________ 

Denna del svarar på studiens problemformulering och syfte. Vidare presenteras de praktiska 

implikationerna, det samhälleliga och etiska bidraget samt kritik till studien och förslag till 

vidare forskning.  

__________________________________________________________________________ 

7.1. Studiens resultat 

Digitaliseringen har medfört betydande förändring för hur kommunikation och information 

förs inom organisationer. En konsekvens av denna förändring är att ledarskap ofta utövas även 

om chefen inte befinner sig fysiskt på plats hos medarbetarna, vilket benämns som 

distansledarskap. Denna form av ledarskap för med sig både för- och nackdelar för 

medarbetarskapet men studien finner att den tidigare forskningen inom området är 

övergripande negativ till distansledarskap. Samtidigt behövs ett gott medarbetarskap för att 

chefen ska kunna utöva ett välfungerande ledarskap, där en viktig del är medarbetarnas 

engagemang och meningsfullhet. Utmaningen som då återstår är hur chefen som leder på 

distans kan kompensera för de konsekvenser som de geografiska hindren ger för 

medarbetarskapet.  

 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur distansledarskapet kan överbrygga 

de hinder som den fysiska distansen för med sig. Med anledning av detta har nedanstående 

syftesfråga tagits fram:  

 

Hur kan chefens distansledarskap främja medarbetarnas engagemang och 

meningsfullhet? 

 

● Medarbetare och chefer behöver lära känna varandra väl för att distansledarskap ska 

fungera. Det är viktigt att båda parter skapar en god relation och får kännedom om 

varandra för att kunna uppnå en god kommunikation på distans.  

● Chefen ska bemyndiga medarbetarna och inte kontrollera deras arbete i en för stor 

omfattning eftersom detta kan förhindra medarbetarnas engagemang och 

meningsfullheten.  
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● I syfte att inte förhindra medarbetares engagemang och meningsfullhet bör chefen inte 

fysiskt närvara för mycket hos medarbetarna, men bör samtidigt finnas tillgänglig för 

stöttning, uppmärksamhet och feedback. Det är av stor vikt att chefen finns tillgänglig 

via digitala medier i syfte att kompensera för de hinder som den fysiska distansen 

skapar.  

 

Medarbetares engagemang och meningsfullhet påverkas framförallt av utsträckningen av 

bemyndigande och kontroll från chefen. En för hårt kontrollerande chef och för liten 

utsträckning av bemyndigande skapar hinder för medarbetares engagemang och 

meningsfullhet. Det omvända förhållandet där medarbetaren får mandat och tar ett stort eget 

ansvar påverkar istället engagemanget och meningsfullheten positivt. Teorin om 

medarbetarskap kan ses som giltigt riktmärke för distansledare som ämnar främja engagerade 

medarbetare samt få dem att uppfatta meningsfullhet. Dock bör begreppsparet engagemang och 

meningsfullhet eftersträvas som resultat och därav är det inte nödvändigtvis väsentligt att göra 

precisa insatser mot detta begreppspar. För att uppnå idealet med engagerade medarbetare med 

uppfattning om meningsfullhet så måste övriga begreppspar inom medarbetarskapshjulet vara 

fullgoda. Det tycks vara så att distansledare ska, i ett första skede, fokusera på förtroende och 

öppenhet, gemenskap och samarbete samt ansvarstagande och initiativförmåga för att 

möjliggöra engagemang och meningsfullhet.  

 

7.2. Praktiska implikationer  

Genom att överlåta ett stort ansvarstagande och undvika en omfattande kontroll över arbetet 

kan chefen som leder över fysisk distans främja medarbetarnas engagemang och 

meningsfullhet. Vidare bör chefer ständigt finnas tillgängliga via digitala medier för att 

kompensera för de geografiska hinder som distansledarskap för med sig. Chefer och 

medarbetare bör lära känna varandra väl då detta ses som en förutsättning för att 

distansledarskap ska fungera. Initialt bör parterna lära känna varandra genom att träffas ansikte 

mot ansikte. Det kan dock inte uteslutas att en god kännedom om varandras personligheter kan 

ske via digitala medier och utan fysisk interaktion. Slutligen bör chefer identifiera vad som 

bidrar till engagemang och meningsfullhet hos varje enskild medarbetare eftersom det kan 

finnas individuella skillnader för uppfattningen av begreppsparet.  
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7.3. Samhälleligt och etiskt bidrag  

Då distansledarskap kan anses vara ett vanligt inslag i dagens moderna organisationer har 

föreliggande studie därför bidragit med en allmännytta eftersom den kan öka förståelsen för 

relationen mellan medarbetare och chefer i samband med distansledarskap. Detta kan vidare få 

positiva konsekvenser för samhället genom att goda relationer mellan chefer och medarbetare 

främjar välfungerande organisationer.  

 

En negativ konsekvens av resultatet från föreliggande studie skulle kunna vara att 

organisationer endast väljer att fokusera på de aspekter av medarbetarskap som framhävs inom 

ramen för denna studie och då utesluter andra viktiga aspekter. Denna risk får dock anses vara 

begränsad eftersom studien tydligt beskriver att endast en avgränsad del av begreppet 

medarbetarskap har studerats.  

 

7.4. Kritik till studien  

Då föreliggande studie endast fokuserar på ett begreppspar inom en vidare modell och begrepp, 

kan det argumenteras för att endast en begränsad del av medarbetarskap har studerats. Detta 

ger en avgränsad uppfattning om hur medarbetarskap påverkas när chefen leder på distans och 

hur de geografiska hindren överbryggs. Det finns därför risk för att fler begreppspar som inte 

behandlas i studiens empiri eller analys kan ha en viktig påverkan på medarbetarskap och 

distansledarskap. Likväl kan valet av organisationer påverkat studiens resultat då majoriteten 

av organisationerna använder IT-baserade lösningar för att bedriva dagligt arbete. Därav kan 

medarbetarna själva genomföra arbete på annan plats än avsedd arbetsplats och därför inte 

påverkas av chefen i samma bemärkelse. 

 

7.5. Förslag till framtida forskning 

Studien har upptäckt att kommunikationsfrekvensen mellan chefen och medarbetaren är stor 

då kommunikation genom digitala medier är lättillgängligt. Det kan därför vara av intresse att 

undersöka om chefer och medarbetare interagerar i en större utsträckning med varandra i 

jämfört med de organisationer där distansledarskap inte förekommer. Kommunicerar en 

distansledare mer frekvent med sina medarbetare än en fysiskt närvarande chef? 
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Ett annat intressant område att undersöka är distansledarskap och medarbetarskap inom 

virtuella team eller arbetsgrupper där kommunikation främst sker via digitala medier. 

Föreliggande studie har endast varit i kontakt med verksamheter där endast chefen arbetar på 

distans och det vore därför intressant att undersöka team eller arbetsgrupper där samtliga 

anställda arbetar på distans.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. – Informationsbrev till respondenter 

Information om deltagande i intervju - En studie med inriktning på distansledarskapets 

påverkan på medarbetarskap 

 

Syfte  

Du tillfrågas härmed att delta i en magisterstudie vars syfte är att undersöka 

distansledarskapets påverkan på medarbetarskap. Vår studie ämnar att genomföra intervjuer 

med medarbetare för att skapa djupare förståelse för ämnet.  

 

Förfrågan om deltagande och utförande 

Följande studie önskar intervjua ungefär 8 - 10 medarbetare med en ledare som, mestadels, 

befinner sig på annan geografisk plats. Intervjufrågorna kommer bland annat behandla 

medarbetarnas uppfattningar av att arbeta med en distanserad ledare. Utförandet av intervjun 

tar cirka 45 minuter - 1 timma. Vid behov kan du som respondent komma att bli kontaktad 

efteråt för eventuella ytterligare frågor. Genom din medverkan bidrar Du till att 

undersökningen blir korrekt och att studien uppnår bästa möjliga resultat.  

 

Sekretess och datahantering 

Som respondent kommer du att vara anonym och du kommer att skyddas enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) och andra forskningsetiska principer. Allt material och alla 

uppgifter vi får från dig kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att dina uttalanden 

kommer att vara helt anonyma och inte kunna härledas till dig utifrån studiens resultat. Allt 

material som vi samlar in från dig kommer att vara otillgängligt för andra och kommer inte 

användas i andra sammanhang än för studien.  

 

Information om studien 

När studien är genomförd kommer du få möjlighet till att ta del av de resultat vi har kommit 

fram till och den färdiga studien i sin helhet. Vid förfrågan kan vi skicka studien till dig och 

vi kommer gärna tillbaka för uppföljning eller redovisning av vårt resultat.  

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar! 

Oscar Hagström & Elliot Fransson  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Ålder? 

Nuvarande yrkesroll? 

Antal år i yrket? 

Beskriv kortfattat ditt yrkesliv? 

Vad är din roll på arbetsplatsen? 

Har din chef andra medarbetare än dig? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur sker kommunikationen mellan dig och din chef?  

Vad pratar ni om då? 

Hur ofta kommunicerar ni? 

Hur ofta träffas ni? 

Hur ofta kommunicerar du och din chef spontant? 

Hur mycket frihet har du att bestämma över ditt arbete? 

 

Vad bidrar till engagemang på din arbetsplats? 

Upplever du att dina arbetsuppgifter är meningsfulla? 

Har chefen någon betydelse för engagemanget och meningsfullheten? 

Vilken/vilka är de främsta drivkrafterna hos dig på jobbet?   

Är det viktigt för dig att du blir uppmärksammad för det du gör?  

Hur upplever du att bli ledd på distans fungerar? 

Har det någonsin funnits svårigheter med att ha sin chef på distans? Hur hanterar du dem? 

Fördelar med distansledarskap? 

 

 


