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Abstrakt  
Studien beskriver distansrelationen mellan ledare och medarbetare ur ett ledarperspektiv. Relation 
signalerar en tvåsamhet. En ledare och en medarbetare har en relation med, och inte till varandra. Det 
är en kvalitativ studie med en naturalistisk inriktning som bygger på tio intervjuer med ledare valda 
efter maximal variation för att undvika att en organisationskultur skulle påverka resultatet. Data har 
analyserats med en tematisk analys och med begrepp från den relationella pedagogiken. Resultatet 
visar att förtroende är en förutsättning för att en ledar-medarbetarrelation ska fungera på distans. Ett 
genuint intresse för människor och förståelse för att en fysisk närhet, ett möte ansikte mot ansikte, 
behövs för att lära känna och förstå en annan människa. Kommunikationen ansikte mot ansikte är 
avgörande när större organisatoriska frågor ska diskuteras. När den fysiska distansen är faktisk, 
handlar ledarskapet om att försöka kompensera förlusten av den fysiska närheten genom en aktiv och 
medveten kommunikation. Det verkar inte som om behovet av en fysisk närhet går att bygga bort 
med tekniska lösningar. För ledarna blir förståelsen för kommunikation som meningsbärare av stor 
vikt i en distansrelation. Det bör finnas en medvetenhet om att kommunikationen bör innehålla 
signaler likt de som finns i en fysiskt nära relation. 
 
Nyckelord: Distans, kommunikation, ledarskap, relation, sam-verkan, sam-varo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract  
The study describes the distance relationship between managers and employees from a leadership 
perspective. Relation signals a companionship, a leader and a coworker have a relationship with, and 
not to each other. Theory and concepts from the relational pedagogy have been used to try to 
understand the leaders' perception of distance relation. It's a qualitative study based on ten interviews 
with leaders chosen for maximum variation in order to avoid an organizational culture affecting the 
outcome. Data has been analyzed with a thematic analysis and with concepts from relational 
pedagogy. The result shows that proximity is a prerequisite for a leader-member relationship to work 
remotely. A genuine interest in people and physical proximity, face to face, is needed to get to know 
and understand another person. Communication face to face is crucial when discussing major 
organizational issues. When the physical distance is de facto, leadership is about trying to compensate 
for the loss of physical proximity through active and conscious communication. It does not seem that 
the need for a physical proximity can't be erased with technical solutions. For the leaders, 
understanding of communication as meaning carrier is of great importance, understanding that 
communication in a distance relationship should contain signals similar to those found in a physically 
close relationship. 
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Introduktion  
Inledning   
Ledarskap är något alla har en relation till. Genom historien har olika stilar vuxit fram som i sin 
kontext, där och då, verkade rimliga (Nordengren & Olsen, 2006; Uhl-Bien, Marion & McKelvey, 
2007). Ledarskapsstilarna har tillskrivits egenskaper som beskriver hur ledare som innehar den stilen 
förhåller sig till uppgift och/eller person (Wolvén, 2000). När organisationen förändras eller nya 
strukturer implementeras för att möta nya förutsättningar på marknaden innebär det att ledarskapet 
förändras. Ett ledarskap på distans liknar inte helt tidigare ledarskap som kunde baseras på dagliga 
fysiska möten. Möten ansikte mot ansikte som kunde förmedla mer än bara ord försvinner när ledare 
och medarbetare opererar på geografiskt spridda orter (Kelley & Kelloway, 2012).  

Tack vare, eller på grund av, utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik, IKT, har 
fler företag möjlighet att förlägga driftsställen, produktion och kundservice till andra platser, 
nationellt och internationellt (Shamir, 2013). Tekniken som används för kommunikation i en 
distansrelation är av stor vikt enligt Saaferin och Shaykhian (2014), då det är tekniken som möjliggör 
kommunikation och samarbete på distans mellan ledare och medarbetare. Den fysiska distansen till 
medarbetarna ger ledarna nya utmaningar i fråga om kommunikation (Klitmöller & Lauring, 2013) 
och relationsskapande (Schyns, 2013). När tekniken fungerar är det andra områden, som bland annat 
sammanhållning, samarbete och möjligheten att skapa förtroendefulla relationer som anses 
betydelsefulla av ledare och medarbetare på distans (Saaferin & Shaykhian, 2014). För att ett 
samarbete ska fungera bra på distans kan det underlätta om det finns någon form av personlig 
relation, en förståelse för den andres person och situation. 

Eftersom ledare som har medarbetare geografiskt utspridda inte kan ha en direkt översyn över allt 
som händer, måste ledarskapet konstrueras för att stimulera självständighet hos medarbetarna. Ett 
relationellt ledarskap beskriver Uhl-Bien (2006) som en dynamisk process, det vill säga att ledarskapet 
inte enbart handlar om en ledares drag eller beteenden, utan att ledare och medarbetare tillsammans 
konstruerar ledarskap utifrån bland annat förhållningssätt, beteenden och attityder.  

För att distansverksamhet ska fungera behöver förtroende och sammanhållning konstrueras 
mellan ledare och medarbetare, mellan deltagare i teamet och mellan distribuerade team (Pinjani & 
Palvia, 2013). En nära relation mellan ledare och medarbetare skapar ett tryggare klimat där 
medarbetare blir mer autonoma (Rockstuhl, Dulebohn, Ang & Shore, 2012), vilket underlättar arbetet 
när ledare, medarbetare och team jobbar långt ifrån varandra.  

Tidigare teorier om ledarskap på distans som Napier och Ferris (1993) ser relation som kausala 
samband. Antonakis och Atwaters (2002) teori utgår från ett ledarbeteende och berör till största delen 
ledarstrategier. Den personliga delen av relation berörs ganska lite och relation ses mer eller mindre 
som endast en arbetsrelation. Erskine (2012) påtalar vikten av en nära relation mellan ledare och 
medarbetare men redovisar inte vad det är. Det saknas studier i ledarskap på distans där relationen 
inte bara ses som en ren arbetsrelation utan att det även finns en djupare del i relationen. 

Med globaliseringen får fler ledare distansrelationer till sina medarbetare och för organisationens 
framgång kan ledarens prioriteringar gällande relationens värde vara viktiga. Att studera hur ledare i 
en distansverksamhet ser på relation och hur de uppfattar att de förhåller sig till och kommunicerar 
med sina medarbetare för att underhålla relationen kan ge information som kan vara användbar i 
organisationer med distribuerad verksamhet. Aspelin och Persson (2011) menar att om ömsesidighet, 
respekt och förståelse saknas i relationen kan verksamheten bli lidande. Förtroende (Gordon & Gilley, 
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2012) och kommunikation (Uhl-bien, 2006) är centrala delar i en relation, men även medkännande 
(Hur, Moon & Rhe, 2016), inkludering (Carmeli, Reiter-Palmon & Ziv, 2010) och empowerment 
(Dewettinck & Ameijde, 2011) bidrar till att förbättra relationen. En bra relation är viktig för hur 
ledare och medarbetare uppfattar sitt arbete. Erskine (2012) menar att en relation påverkas av flera 
dimensioner samtidigt och att det är bra om ledare i en distansrelation förstår de olika dimensionerna 
i relationen. En bra relation kan leda till att ledaren har större möjlighet att påverka sina medarbetare, 
vilket kan leda till bättre prestation bland medarbetarna. 

Bakgrund 
I det här avsnittet redogörs först kort för tidigare teorier om ledarskap på distans och vilka faktorer, 
grupperade i distansdimensioner, som de menar påverkar relationen. Även om de olika teorierna har 
påverkat innehållet i bakgrunden har ingen enskild teori lyfts fram som ramverk. Relation har lyfts 
fram som en egen rubrik för att ge en förklaring på hur relation kan förstås. Därefter redovisas 
ledarskap ur ett relationellt perspektiv och de dimensioner som påverkar relationen mellan ledare och 
medarbetare. Dimensionera är valda utifrån vad som var relevant för studien och vad som saknades 
ur ett relationellt perspektiv i de tidigare distansteorierna. 

Tidigare distansteorier 

Napier och Ferris (1993) delade upp relationen mellan ledare och medarbetare i tre dimensioner: 
Psykologisk (demografiska faktorer, maktdistans, värderingar), strukturell (kontorsdesign, möjlighet 
att kommunicera, fysiskt avstånd) och funktionell (inverkan, autonomi, relationskvalitet). Den 
psykologiska och den strukturella dimensionen ansågs påverka den funktionella, vilket kan ses som 
om ledare och medarbetare har stor skillnad i ålder och värderingar, kommer relationen påverkas till 
det sämre. 

Antonakis och Atwaters (2002) delade även de upp relationen i tre dimensioner: Social (upplevd 
skillnad i hierarkisk ställning, befogenhet, social ställning och makt, vilket påverkar förtroligheten i 
relationen), fysisk (geografiskt avstånd) och kommunikationsfrekvens (hur ofta ledaren 
kommunicerar med sina medarbetare). De menade att dimensionerna samverkar och kan ses som att 
en hög fysisk distans kan balanseras med en högre kommunikationsfrekvens.  

Erskine (2012) gjorde en syntes av ovan nämnda teorier och skapade tre dimensioner baserade på 
de tidigare: Strukturell (fysiskt avstånd, kommunikationskanal, kommunikationsfrekvens), status 
(demografiska faktorer, sociala faktorer som makt, normer, befogenheter, social ställning) och 
psykologisk (relationskvalitet, förtroende, empowerment). Erskine menar att dimensionerna 
samverkar och att varken medarbetare eller ledare kommer att uppfatta en faktor isolerat från de 
andra utan att flera faktorer kommer att uppfattas samtidigt. Således menar hon att det som ledare 
inte går att isolera och fokusera på endast en faktor.   

Relation 

Relation kan i en väldigt enkel beskrivning ses som en social koppling mellan individer (Wiktionary, 
2016), där själva förhållandet, att en person har förbindelse, bekantskap eller kontakt av något slag 
med en annan person (Saob, 2016) är det som avses. Det finns inget enhetligt svar på vad relation är 
för alla, men nedan ges ett exempel på hur relation kan beskrivas: ”When an effect is produced by the 
joint action of different instruments; the fitness of such parts or instruments to one another, for the 
purpose of producing, by their united action, the effect, is what I call relation” (Paley, 1803, s. 282). 
Paley (1803) menar metaforiskt att relation kan ses som ett urverk i en klocka, kortfattat kan det 
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förklaras som att; ett ensamt kugghjul fyller ingen funktion, tillsammans med ett annat kugghjul får 
kuggarna på hjulet mening, men kugghjulen måste anpassas efter varandra för att kuggarna ska haka 
i och föra maskineriet framåt. När delarna i en relation förstår och anpassar sig efter varandra och 
uppgiften, med avsikt att skapa något förenat, uppstår en effekt. Den effekten kan ses som en 
produktiv relation. 

Någon form av relation har människan till alla den träffat, relationen kan vara ytlig eller djup och 
allt däremellan. Likaså finns alla typer av relationer på arbetsplatsen, men något som sticker ut är att 
ju närmre det är till kollegorna desto bättre relation (Karakayali, 2009). Närhet är i det här fallet inte 
ett fysiskt avstånd utan det är i grund och botten en nära relation mellan ledare och medarbetare som 
eftersöks. Det handlar inte om att vara bästa vänner utan att relationen ska bygga på äkthet, 
delaktighet, öppenhet för meningsskiljaktigheter och strävan efter en god dialog (Cunliffe & Eriksen, 
2011).  

Erskine (2012) menar att relationer förhandlas fram mellan ledare och medarbetare och är således 
beroende av kontexten och de individuella parterna. I leader-member exchange (LMX) ses relationen 
som den förhandling eller utveckling som Erskine syftar på. I LMX ses ledarskapet som 
relationsbaserat men till en början är relationen en ren transaktion mellan ledare och medarbetare. 
Initialt, när parterna inte känner varandra, finns enligt Graen och Uhl-Bien (1995) endast en 
professionell relation. De kallar det för främlingsfasen och förhandlingen mellan ledaren och 
medarbetaren handlar om pengar mot utfört arbete. För att gå vidare i relationen måste någon av 
parterna komma med ett erbjudande om att ta relationen till en mer social form, vilken de benämner 
bekantskap. I det här skedet börjar deltagarna utbyta erfarenheter både på ett professionellt plan men 
även på ett socialt plan. Ett partnerskap i relationen nås när ledaren och medarbetarna börjar lita mer 
på varandra. I förtroendet mellan dem växer en högre respekt för den andre fram, vilket leder till ett 
högre engagemang i arbetet men även i relationen (Graen & Uhl-bien, 1995).  

Relation på distans 

En nära relation som beskrivs ovan handlar inte uteslutande om att personerna måste vara fysiskt 
nära varandra, utan närhet kan även finnas vid en fysisk distans finns mellan ledare och medarbetare. 
I distansbegreppet kan ett fysiskt eller demografiskt avstånd vara det första som kommer i tanken, 
men avstånd rörande relationer är flerdimensionellt och kan ses i Napier och Ferris (1993) tidiga 
studie i form av kausalitet, exempelvis hög fysisk distans ger hög social distans, eller stor demografisk 
skillnad mellan individerna ger sämre relationer. En sådan förklaringsmodell isolerar dock enskild 
faktor ur situationen och bortser från bakomliggande faktorer. En ledare kan ha en fysisk distans till 
vissa av sina medarbetare, vilket skulle innebära sämre relation, men ledaren kan identifiera sig bättre 
med medarbetarna långt bort, än med de personer som finns fysiskt nära på kontoret (Karakayali, 
2009). Det här gör att ledaren trots den fysiska distansen har en bättre relation med de medarbetare 
som verkar på en annan ort. Genom att istället se distansdimensioner som samverkande kan 
relationen mellan ledaren och medarbetaren förklaras utifrån fler kombinationer (Antonakis & 
Atwater, 2002; Erskine, 2012). Alla dimensioner kan påverka relationen och ledarna behöver ha 
kännedom om alla delar. För ledaren i en distansrelation handlar det om att se bortom alla hinder som 
kan finnas med att inte dela kontor och erbjuda möjligheten till en nära relation med alla medarbetare, 
och för medarbetarna handlar det om att bekräfta relationen (Graen & Uhl-Bien, 1995).  
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Ledarskap och relation 

När en ledare får medarbetare att göra det lilla extra kan det finnas en genuinitet i relationen 
bekräftad av deltagarna. Närheten mellan ledare och medarbetare kan vid en sådan relation liknas vid 
den som vanligtvis förekommer i en familjekontext (Popper, 2013). Popper menar att det handlar om 
ett beteende hos ledaren i likhet med vad Bass (1995) beskriver inom transformellt ledarskap. Ledaren 
motiverar, får medarbetarna att lyfta blicken och se bortom sin egen zon för kollektivets bästa (Bass, 
1995), samt skapar förtroende (Braun, Peus, Weisweiler & Frey, 2013) och empowerment, vilket leder 
till hög jobbtillfredsställelse i distansrelationer (Kelley & Kelloway, 2012). Beteendena likt ovan är 
typiska för ett ledarskap som är relationsbaserat (Yukl, 2012). Ett relationellt ledarskap definieras 
enligt Uhl-Bien (2006) som: ”A social influence process through which emergent coordination (i.e., 
evolving social order) and change (i.e., new values, attitudes, approaches, behaviors, ideologies, etc.) 
are constructed and produced” (s. 668). Definitionen kan ses ur två perspektiv, som ett 
ledarskapsbeteende som är relationsbaserat, att ledaren skapar en relation till medarbetarna, 
alternativt som relationellt ledarskap, att ledare och medarbetare tillsammans konstruerar relationen. I 
båda perspektiven kan relation ses som en process, antingen som aktiviteter från individer eller som 
en process genom sociala konstruktioner (Uhl-Bien, 2006).  

Relationellt ledarskap kan således ses som att det är fokus på att deltagarna tillsammans 
konstruerar produktiva relationer som sträcker sig bortom en ren arbetsrelation i organisationen och 
att det inte handlar om att en person pekar ut vägen för andra (Rockstuhl et al., 2012).  Det är en 
relation där medarbetare känner sig trygga och kan fokusera på arbetet istället för bruset runt 
omkring (Gottfredson & Aguinis, 2016). Som ovan kan relation ses ur två perspektiv, vilka inte ska ses 
som motpoler, utan används tillsammans för att förklara ledarskapet. En ledare kan agera på ett visst 
sätt, men mottas inte beteendet kommer inte relationen att bekräftas. Genom att medarbetare 
bekräftar ett beteende eller en aktion, konstrueras ett dynamiskt ledarskap där både ledarna och 
medarbetarna ingår. 

Likt relationer i en familjekontext kan även relationen mellan ledare och medarbetare bli 
dysfunktionell. När en relation tolkas av ledaren som att det sociala är det viktigaste i relationen, när 
fika på födelsedagar och anordnandet av afterwork är det centrala för en relation, tas fokus från 
uppgift och det relationella ledarskapet blir dysfunktionellt. Ett fungerande relationellt ledarskap 
handlar om att kunna ha ett uppgiftsfokus och samtidigt kunna delegera uppgifter, vägleda och 
uppmuntra medarbetarna så att möjligheter skapas till att uppgiften löses (Fletcher, 2012). Ledaren 
ska uppmuntra beteenden som leder till delaktighet och att medarbetarna tar egna initiativ för 
organisationens väl (Dewettinck & Ameijde, 2011). Det handlar om att uppgiften löses på ett adekvat 
sätt och inte om att ledaren ska framstå som den ultimata ledaren genom att baser ledarskapet på 
teknisk expertkunskap av det som verksamheten producerar (Fletcher, 2012.). För att arbetet ska 
fungera tillfredsställande bör ledaren tillse att förutsättningar för genuina relationer inte enbart finns 
mellan ledare och medarbetare utan att de även finns mellan medarbetarna i teamen (Dionne, 
Sayama, Hao & Bush, 2010). Wang och Howell (2012) menar att det behövs olika förhållningssätt till 
ledarskap för att leda medarbetare och team. Alla medarbetare kan inte behandlas exakt lika och det 
är skillnad på att motivera en person kontra motivera en grupp till kollektiv effektivitet. 

Kommunikation 

Kommunikation, härstammar från latinets Communis - gemensam, via communicare - göra 
gemensamt (Aspelin & Persson, 2011). För ett relationellt ledarskap är kommunikationen en viktig 
del, eller till och med den viktigaste ingrediensen för att skapa och upprätthålla en relation (Uhl-Bien, 
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2006). Det är i kommunikationen som konstruktionen av relationens mening förhandlas (Fairhurst & 
Grant, 2010). Att kommunicera meningen i en relation är således inget en ledare kan göra utan 
medarbetarens inblandning. Mening ingår i konstruktionen av en relation och kan inte bara föras över 
från ledaren till medarbetaren (Biesta, 2010). Om ledarskap ses som en konstruktion mellan ledare och 
medarbetare, ses varje kommunikationstillfälle som en möjlighet för deltagarna att konstruera nya 
delar i relation eller bekräfta tidigare relationella överenskommelser (Fairhurst & Uhl-Bien, 2012). När 
det handlar om att konstruera något tillsammans, att se ledarskap och relation som en process, är det 
betydande att alla inblandade har en inställning till att kommunikationen handlar om ett synsätt där 
ledaren och medarbetarna samtalar med, och inte till, varandra (Cunliffe & Eriksen, 2011).  

Kommunikation är en grundförutsättning för en relation och ligger således till grund för hur ett 
ledarskap konstrueras (Barge, 2012). Kelley och Kelloway (2012) fann i sin studie att ledare som har 
medarbetare fysiskt nära tenderar att kommunicera mer och då inte bara ansikte mot ansikte, utan 
kommunikationen via telefon och e-post används mer frekvent. De menar att kommunikation ansikte 
mot ansikte uppmuntrar till mer kommunikation även i andra kanaler. Det är dock ingen självklarhet 
att kommunikationen blir sämre mellan ledare och medarbetare på grund av en fysisk distans. 
Neufeld, Wan och Fang (2010) fann att trots avståndet mellan parterna fanns inga 
kommunikationsproblem. De menar att det kan handla om att när det finns en bra relation mellan 
parterna upplevs avståndet mindre, men även att ledare som aktivt engagerade sig och värdesatte 
kommunikationen uppfattades som bra ledare vilket möjligtvis bidragit till en bra kommunikation. I 
en distansrelation försvinner kommunikation ansikte mot ansikte till viss del och icke verbala signaler 
försvinner i kommunikationen vilken kan försämras när deltagarna inte kan se och tolka dessa 
signaler i den vardagliga kommunikationen.  

Kommunikation rörande rutinfrågor fungerar bra att ta genom telefon eller e-post i en 
distansrelation, men den fysiska distansen försvårar vid diskussioner som ska leda till en gemensam 
förståelse. Även kunskapsutbytet tenderar att vara lägre när deltagarna inte kan mötas ansikte mot 
ansikte (Erskine, 2012; Klitmöller & Lauring, 2013). När den fysiska kontakten i distansrelationer 
begränsas får således kommunikationskanaler och kommunikationsfrekvens en större betydelse. 

Kommunikationskanaler 

Dagens teknik erbjuder stora möjligheter för ledare och medarbetare att kommunicera i en 
distribuerad organisation. Det finns bland annat tekniker för att dela skärm, diskutera i chattrum i 
realtid, kommunicera via e-postgrupper, videokonferenser och telefon vilka möjliggör stora 
möjligheter vid distansarbete. Vilken teknik som ska användas är dock beroende av uppgift, men 
ledarna måste även ta andra faktorer i beaktande, som organisationens förhållningssätt gällande 
informationssäkerhet men även vilken teknik som finns tillgänglig hos de utlokaliserade kontoren. 
Vidare måste ledaren se till gruppens förmåga, hur vana alla inblandade parter är att använda 
tekniken som finns (Bull Schaefer & Erskine, 2012). I en klass med universitetsstudenter genomförde 
Bull Schaefer och Erskine (2012) en studie där eleverna för att få viss förståelse för arbetslivet själva 
fick välja kommunikationskanal för att genomföra en uppgift. Trots en relativt hög vana av teknik och 
kommunikation i en virtuell miljö föredrog de flesta studenterna diskussion ansikte mot ansikte. 
Ingen grupp menade att de var helt nöjd med sitt val då tekniken oberoende av kanal ledde till viss 
frustration. Många grupper fick problem då en eller flera i gruppen tappade uppkopplingen mitt i 
diskussionen, de kunde inte logga in eller kom in sent i diskussionen på grund av problem med 
inloggning. Några menade att det är svårt att kommunicera när man inte ser varandra eftersom de då 
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inte kunde se aktivitetsnivå eller engagemang hos gruppmedlemmarna och var osäkra på om de 
gjorde andra saker på sidan om (Bull Schaefer & Erskine, 2012). 

Kommunikationen genom e-post är trots alla tillgängliga digitala kommunikationstekniker den 
mest förekommande och e-post är mer eller mindre ett krav för kommunikation inom organisationer 
(D’Urso & Pierce, 2009). E-post som kommunikationsmedel erbjuder ett tidsoberoende sätt att 
kommunicera vilket gör att deltagarna kan behandla informationen när de har tid. Sändaren är 
således inte en aktiv part samtidigt som mottagaren läser innehållet. Eftersom kommunikationen inte 
sker i realtid, ansikte mot ansikte, kan e-post fungera som ett skydd mot en direkt reaktion från 
mottagaren som sändaren inte vill ta aktivt. Medarbetare med en sämre relation med sin ledare väljer 
ofta e-post som kommunikationsväg istället för att ta kommunikationen ansikte mot ansikte eller via 
telefon när meningsskiljaktigheter råder. Medarbetare med en bra relation med ledaren känner sig 
däremot relativt trygga med både muntlig och skriftlig kommunikation och kan ta svårare 
kommunikation genom fler kanaler (Turnage & Goodboy, 2016). När e-post är en stor kanal för en 
organisations kommunikation blir e-post dock ett brus som delvis distraherar men framförallt tar tid 
från det dagliga arbetet och skapar en stressig tillvaro för medarbetarna. Flera timmar per dag kan gå 
åt till att sortera, läsa och svara på relevanta meddelanden, tid som var tänkt att gå till andra sysslor. 
Även om medarbetarna stängt datorn vet de att e-post trillar in och stressen att få en för stor posthög 
dagen efter leder till att medarbetarna aldrig kopplar bort jobbet utan går igenom inkorgen även 
utanför arbetstid (Pignata, Lushington, Sloan & Buchanan, 2015). 

Även om e-post är mest förekommande visar D’Urso och Pierce (2009) att telefon fortfarande är en 
kanal att räkna med. De skiljer i sin studie på fast lina och mobiltelefon, adderas de båda, syns det att 
medarbetarna som har båda tillgängligt lägger ett stort antal timmar på telefonkommunikation per 
vecka. Kommunikationen i en distansrelation, både muntlig och skriftlig kan dock få ett annat 
innehåll än kommunikationen med medarbetare som är fysiskt nära. Joshi, Wakslak, Raj och Trope 
(2015) fann i sin studie att kommunikationen mellan deltagarna i en distansrelation tenderar att bli 
mer abstrakt och generell. I kommunikationen begränsades kontextuella förhållanden då det var svårt 
att veta hur allt fungerade på den andres sida. 

Kommunikationsfrekvens 

Kommunikationsfrekvensen, det vill säga hur ofta ledare och medarbetare kommunicerar, kan 
påverka relationen. När ledare och medarbetare kommunicerar mer frekvent stärks relationen och den 
fysiska distansen upplevs kortare av medarbetare som då känner sig närmare ledaren. (Antonakis & 
Atwater, 2002; Erskine 2012). Genom en hög kommunikationsfrekvens stärks även organisationens 
identitet ute hos medarbetarna och de känner sig mer inkluderade i verksamheten (Erskine, 2012). 
Ledares och medarbetares kommunikation ser inte alltid lika ut under en längre tid. Uppgiftens 
karaktär påverkar antalet möten, vid hög belastning eller större uppgifter kan frekvensen öka, för att 
därefter vid normal drift återgå till en lägre frekvens. Likaså kan en ledare ha högre frekvens på 
kommunikationen till medarbetare som behöver mer stöd och feedback än till andra medarbetare 
(Antonakis & Atwaters, 2002). För alla medarbetare är det inte heller själva frekvensen i sig som är 
viktig utan att schemalagda möten också värderas högt. För vissa medarbetare kan det finnas en 
trygghet i att ha schemalagda möten så att de alltid vet exakta dagar och tider de kan kommunicera 
med ledaren och då veta att denne är tillgänglig (Kelly & Kelloway, 2012).  

Det ena utesluter dock inte det andra, det finns ett värde i att kunna kommunicera likt samtal som 
sker på kafferasten, en social kommunikation som stärker relationen (Napier & Ferris, 1993). Sådan 
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kommunikation kan inte schemaläggas, därav finns ett värde i att, förutom schemalagda möten, 
kunna kommunicera i olika kanaler när andan faller på (Kelly & Kelloway, 2012).  

Dimensionerna påverkan kan ses som en cirkulär process. Det går inte bara att isolera och bryta ur 
en del ur en dimension och fokusera på den. Relationen stärks av en högre kommunikationsfrekvens 
om det finns en bra relation i botten. Är relationen däremot sämre mellan ledare och medarbetare kan 
en hög kommunikationsfrekvens ytterligare försämra relationen då det finns en risk att 
kommunikationen innehåller fler negativa än konstruktiva delar, det vill säga mer gnäll än förslag på 
förbättringar (Kacmar, Witt, Zivnuska & Gully, 2003). Det handlar därför till viss del om att flytta 
fokus från kommunikationstekniker, till en inställning att lyssna med hjärta och hjärna, vara en 
medmänniska och inte bara en yrkestitel (Isaacs, 2000).  

Medkännande 

För en ledare kan det vara av stor vikt att ha empati och att kunna känna igen, förstå eller upptäcka 
känslor hos sina medarbetare. Det är även viktigt för en ledare att själv kunna visa känslor, då det 
påverkar relationen mellan ledare och medarbetare. Genom att ledarna visar förståelse för sina 
medarbetare kommunicerar de att medarbetarna är viktiga för dem, ett erkännande, som kan skapa 
ett egenvärde för medarbetarna (Kellett, Humphrey & Sleeth, 2005). Empati förklaras som förmågan 
till inlevelse i andra människors känslor och kan när känslorna är godartade leda till framgång genom 
delad glädje. När känslorna är negativa, när empati bara handlar om att bli en del av någon annans 
lidande, riskerar empati att bli destruktivt. Det kan innebära obehagskänslor hos den drabbade och 
framkalla ett flyktbeteende istället för en vilja att hjälpa (Singer & Klimecki, 2014).  

Medkännande är en känsla som uppstår när någon annans sårbarhet blottas och motiverar till en 
efterföljande vilja att bistå den personen med hjälp att minska lidandet (Goetz, Keltner & Simon-
Thomas, 2010; Singer & Klimecki, 2014). Medkännande och empati finns båda på ett mentalt plan, 
medan medkännande inbegriper även ett handlande; att vilja hjälpa, att vilja förbättra (Hur et al., 
2016). Förutom att på ett genuint sätt vilja lyssna och vilja förstå sina medarbetare kan fysisk beröring 
skapa en nära relation; genom beröring kommuniceras medkännande. Beröringen stimulerar 
belöningssystem och tar till viss del bort obehag. Förutom beröring kan medkännande förmedlas 
genom rösten (Goetz et al., 2010), vilket kan vara bra för inblandade parter i en distansrelation att vara 
medveten om. 

I en verksamhet där rationalitet, effektivitet och egenintressen dominerar, tenderar ledare och 
medarbetare att uppvisa lägre form av medkännande (Molinsky, Grant & Margolis, 2012). Hur et al. 
(2016) menar att ledare själva bör visa medkännande, men framförallt uppmärksamma medkännande 
handlingar inom organisationen. Ledare måste uppmärksamma de medarbetare som har det lite 
jobbigare och på ett trovärdigt och ärligt sätt erbjuda stöd. Det handlar om ledarskap, men även 
organisationskultur. En kultur där det är tillåtet att göra misstag och att det går att förlåta. I en sådan 
organisationskontext kan medarbetarna bli mer kreativa och produktiviteten ökar (Hur et al., 2016).  

Martin et al. (2014) menar att en medkännande ledare kan öka medarbetarnas välbefinnande, det 
vill säga att de trivs på arbetet, vilket kan leda till att medarbetarna uppvisar en mer jämställd syn till 
varandra. Det i sin tur ökar samarbetet, engagemanget och förtroendet mellan alla parter. Hur et al. 
(2016) menar att det även finns en kollektivistisk anda då medarbetare är villiga att jobba hårdare för 
att få tillhöra en grupp som uppvisar stort medkännande.  
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Förtroende 

I alla relationer som fungerar över tid är förtroende för varandra en betydande del av relationen. 
Förtroende är inte något som skapas vid första mötet och därefter är konstant, utan förtroende är en 
pågående process som hela tiden är öppen för förhandling (Gordon & Gilley, 2012). Ledare som 
långsiktigt vill vara framgångsrika bör eftersträva att etablera ett högt förtroende i relationen till 
medarbetarna (Braun et al., 2013). Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer (1998) definierar förtroende som 
”… a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive 
expectations of the intentions or behavior of an other” (s. 395). Förtroende kan ur den synvinkeln ses 
som en konstruktion där det i relationen finns en möjlighet att öppna sig för varandra och en tro att 
den andre parten i relationen har goda avsikter. När relationen bygger på ömsesidigt förtroende 
kommer deltagarna lita mer på, och känna mer för, varandra. Ett lärande genom informationsutbyte 
ökar när förtroende skapats, vilket är produktivt för alla inblandade (Napier & Ferris, 1993; Pinjani & 
Palvia, 2013).  Förändras förtroendet kommer relationens dynamik att påverkas och relationen 
kommer förändras. 

Tidigt i relationen baseras förtroendet på rationella val, exempelvis att deltagarna i relationen har 
den utbildning som krävs och en dokumenterad erfarenhet för att klara uppgiften. Förtroende 
utvecklas genom frekventa möten där medarbetare och ledare närmar sig en relationell form av 
förtroende då upprepad kontakt leder till att mänskliga känslor blir en del av relationen och kan leda 
till ett “vi”-tänk istället för ett vi och de (Rousseau et al., 1998). Förtroende byter således form och 
utvecklas från ett förtroende baserat bara på arbetsprestation, till att stärkas genom att en personlig 
relation adderas. Även om ledare och medarbetare är seriösa i sitt jobb kan ledaren visa ett personligt 
intresse för sina medarbetare, ett genuint intresse att ta del av dem som personer (Gordon & Gilley, 
2012).   

Ferrin och Dirks (2002) fann i sin metastudie att ett bra förtroende påverkar medarbetarens 
arbetsprestation, engagemang och jobbtillfredsställelse i en positiv riktning. Medarbetarnas intention 
att avsluta sin anställning sänktes således av högt förtroende mellan parterna. I LMX är en 
utgångspunkt att ledaren inte har lika relation till alla medarbetare utan att relationen varierar 
beroende på inblandade parter (Graen & Uhl-Bien, 1995). Således skiftar även styrkan i förtroendet i 
varje relation. Både historia mellan deltagarna och hur de förhåller sig till varandra i det dagliga 
arbetet påverkar formen och styrkan av förtroendet. Förtroende tar olika former i relationen till olika 
medarbetare (Rousseau et al, 1998) 

Det finns en dynamik i begreppen relation och förtroende vilket innebär att det kan finnas en bra 
relation mellan medarbetare och ledare men där förtroendet till ledaren naggas i kanten av hur 
ledaren bemöter andra medarbetare. Alternativt kan det finnas ett förtroende till medarbetare 
gällande uppgift men ingen nära eller social relation mellan ledare och medarbetare (Ferrin & Dirks, 
2002). En sådan syn på förtroende liknar det som ovan beskrivits som förhandlingsfasen, det finns ett 
förtroende för uppgift trots avsaknaden av en personlig relation.  

Förtroendet är således beroende av hur ledare och medarbetare arbetar och kommunicerar. Genom 
en bra kommunikation kan förtroende skapas mellan ledare och medarbetare, men likväl kan en 
sämre kommunikation leda till lågt förtroende mellan parterna. Ett öppet och tillgängligt ledarskap 
kan göra att medarbetarna känner större förtroende och uppfattar sig mer inkluderade i verksamheten 
(Burke, Sims, Lazzara & Salas, 2007). 
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Inkludering 

Inkluderande ledarskap är enligt Carmeli et al. (2010) en av Uhl-Biens (2006) relationellta ledarskap. 
Carmeli et al. (2010) definierar det inkluderade ledarskapet som “leaders who exhibit openness, 
accessibility, and availability in their interactions with followers” (s. 250). I relationen mellan ledare 
och medarbetare handlar det om att ledaren ska uppmärksamma medarbetarnas behov genom att 
vara öppen, tillgänglig (att de kan nå ledaren) och medarbetarna ska ha tillgång (att ledaren svarar) 
till ledaren för att kunna kommunicera. Öppenheten från ledaren signalerar en ansats till en närmare 
relation med medarbetarna, där det finns en trygghet i att de kan framföra sina åsikter eller presentera 
nya idéer och att kommunikation kommer att mottas på ett respektfullt sätt (Carmeli et al., 2010). Ett 
inkluderande ledarskap leder till att medarbetarnas engagemang ökar, att de trivs på arbetsplatsen 
och att de uppfattar sig som betydelsefulla, vilket i sin tur leder till att de lägger ner mer energi i 
arbetet. Ett högre engagemang bland medarbetarna kan således öka produktiviteten och förbättra 
organisationens resultat (Suk Bong, Thi Bich Hanh & Byung Il, 2015). Choi, Tran och Kang, (2016) fann 
en positiv koppling mellan inkluderande ledarskap och vad de benämner som person-job fit. Shin 
(2004) förklarar person-job fit som överensstämmelsen mellan en individs egenskaper (kunskaper, 
färdigheter och förmågor) och arbetets innehåll. Förklaringen till person-job fit liknar till stora delar 
det som beskrivs som empowerment. Således kan det ses som att ett inkluderande ledarskap är en 
bidragande faktor till empowerment bland deltagarna. 

Empowerment 

Ett ledarskap som ska stimulera empowerment, det vill säga makt över sin tillvaro, fokuserar på 
medarbetarnas egen utveckling, deras delaktighet i fastställande av mål och måluppfyllelse 
(Dewettinck & Ameijde, 2011). Thomas och Velthouse (1990) delar i sin kognitiva modell av 
empowerment upp uppgiftsbedömning, det vill säga medarbetarnas motivation till att utföra 
uppgiften, i fyra dimensioner: mening, kompetens, inverkan och valmöjlighet. Valmöjlighet som ord 
byttes senare ut mot självbestämmande (se Spreizer, 1995) vilket nu är ett mer använt ord (Dewettinck 
& Ameijde, 2011; van Dierendonck & Dijkstra, 2012).  

Mening handlar om att förväntat arbete ska stå i proportion till medarbetarnas förståelse för 
uppgiften, vilket påverkar deras tilltro till ledaren och attityd i genomförandet. Ett meningsfullt arbete 
skapar delaktighet och högre fokus. Medarbetarnas kompetens ska stå i relation till uppgiften de 
förväntas utföra. När kompetensen hos medarbetarna matchar uppgiften stärker det dem och leder till 
högre självförtroende. Inverkan handlar om att när medarbetarna upplever att deras arbete leder till 
något konkret motiveras de i arbetet. Ett självbestämmande, autonomitet, är medarbetarnas 
upplevelse att kunna påverka situationen. En ledare som alltid ska ha ett finger med i spelet eller 
ständigt övervaka sina medarbetare kommer att påverka medarbetarens upplevelse av autonomitet 
negativt (Dewettinck & Ameijde, 2011; Spreizer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990). 

Dewettinck och Ameijde (2011) fann i sin studie att ledare som främjar empowerment får 
medarbetare som trivs med sitt jobb och som fokuserar mer på arbetet. Ett ledarskap som möjliggör 
empowerment bidrar i högre grad till att deltagarna väljer att stanna på jobbet i stället för att byta 
arbetsplats. Ledarskapet gör även att medarbetarna identifierar sig med organisationen och tar ett 
större ansvar för organisationens framgång. Medarbetaren är dock ingen passiv part i relationen. Van 
Dewettinck och Ameijde (2011) visar att medarbetarnas uppfattning av empowerment i relationen 
med sin ledare kommer att avspeglas i framtida samarbete och hur relationen dem emellan kommer 
att utvecklas i framtiden. Medarbetare som tar initiativ och visar självbestämmande blir mer 
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inkluderade, får vara mer delaktiga i arbetets utformning och blir en del av beslutsfattandet 
(Dewettinck & Ameijde, 2011).  

Syfte 
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur ledares förhållningssätt till och 
kommunikation med medarbetarna, är en del i konstruktionen av en distansrelation. 

Forskningsfrågor 

1. Hur uppfattar ledarna relationen med medarbetarna i en distansrelation? 

2. Hur uppfattar ledarna att deras förhållningssätt till medarbetarna på distans är en del i relationen? 

3. Hur uppfattar ledarna att kommunikationen med medarbetarna på distans är en del i relationen? 
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Teori 
Det här avsnittet inleds med en förklaring av två perspektiv på relation. Därefter förklaras och tolkas 
relationell pedagogiks två begrepp sam-varo och sam-verkan för att visa hur de används i en ledar-
medarbetarrelation. Avsnittet avslutas med en matris som visar hur dimensionerna tolkade ur sam-
varo och sam-verkan används för att behandla data. 

Två perspektiv på relation 
Relation kan ses ur olika perspektiv. Uhl-Bien (2006) och von Wright (2000) beskriver två 
grundläggande perspektiv. I det ena, enhets-/punktuellt perspektiv ses relationen som en produkt 
skapad av enskild individ. Genom att utgå från ett ledar- eller medarbetarperspektiv ses relationen 
som något individen gör och fokus ligger på personliga egenskaper och beteenden. Det andra 
grundläggande perspektivet kallar de båda för relationellt perspektiv. Von Wright (2000) menar att 
relation indikerar något tvåsidigt, en person kan inte ha en relation oberoende av någon annan, utan 
det behövs minst två för att fullborda relationen. Perspektiven ska inte ställas mot varandra, utan ska 
ses i relation till varandra. För att kunna analysera relation tillika ledarskap, behövs om möjligt, båda 
perspektiven (von Wright, 2000).  

Två delar i en relation 
Relationell pedagogik fokuserar på vad som händer i relationen mellan två parter och hur relationen 
kan användas för att förbättra lärandet. Relationer och pedagogik är som fenomen ingenting nytt, så 
länge två parter har delat något har relationen varit ett faktum. Aspelin och Persson (2011) vill belysa 
värdet av den redan befintliga relationen. För att försöka förklara relationer har Aspelin och Persson 
(2011, s 90ff) myntat begreppen sam-varo och sam-verkan. Begreppen ska ses som två delar i en 
relation som kompletterar varandra och sker parallellt. Det går inte att enbart bygga en ledar-
medarbetarrelation på endast sam-varo men om sam-varo saknas i en relation kan det innebära att 
deltagarna presterar sämre. 

Sam-varo är ett genuint möte mellan två personer. Ett öppet möte utan föreställningar där 
personerna är närvarande för varandra och svarar an på varandras energi. Sam-varo ska inte ses som 
något rent kommunikativt utan inbegriper något större, en äkthet. Det handlar om att människor möts 
i en gemensam relation där förståelse för varandra och för varandras strävan tar form. Det är ett möte 
där ledaren bekräftar medarbetaren och ger en riktning till framtida lärande, samarbete och 
självständighet. Ledare och medarbetare blir delaktiga i varandras liv och de blir en del av 
förhållningssättet till varandra, där ledarens förhållningssätt ska stimulera medarbetaren att bli 
självständig.  

Sam-verkan sker när deltagarna börjar samordna sina handlingar och underordna sig 
överenskommen kultur. Sam-verkan handlar till viss del om formella regler och roller och innefattar 
ett handlande för att nå gemensamma resultat. Det är sam-verkan som ger struktur i vardagen. 
Ledarens uppgift är att finna en kommunikativ miljö som främjar relationen mellan ledare och 
medarbetare men även mellan medarbetarna i grupperna. Sam-verkan är ömsesidig och dynamisk 
och kan ändra karaktär utifrån ledares och medarbetares handlande (a. a.). 

Även om sam-varo beskrivits före sam-verkan ska begreppen inte ses som linjära. Sam-verkan kan 
komma före sam-varo och vara en grundförutsättning för att sam-varo ska ske. Likaså kan sam-
verkan bygga på sam-varo (a. a.). 



 

 12 

Både sam-varo och sam-verkan tolkas här in i det relationella perspektivet. Det skulle kunna tolkas 
som att sam-verkan bygger på beteenden från inblandade parter och är därför ett punktuellt 
perspektiv. Von Wright (2000, s. 51) menar dock att beteenden är något en person gör lika i olika 
situationer och kan förutsägas, medan handling som är en del i sam-verkan är det som händer mellan 
människor och indikerar en tvåsamhet.  

För att kunna undersöka Aspelin och Perssons (2011) begrepp, har det tolkats med stöd av teorin 
ovan och de exempel som beskrivs där relationell pedagogik används i skolan samt de idéutkast de 
presenterat till en skola som skulle kunna bygga på relationell pedagogik (s. 155ff). Dimensionerna 
som kommer användas i analysen är: Medkännande, empowerment, kommunikation, förtroende, och 
inkludering. Innehållen i dimensionerna kan till viss del överlappa sam-varo eller sam-verkan men för 
studien kommer dimensionerna ses som i matrisen nedan. 

Medkännande och empowerment går i den här studien in under sam-varo. Medkännande handlar 
om en känsla att vilja hjälpa någon annan (Singer & Klimecki, 2014), en genuin känsla som passar med 
sam-varos genuina möte och förståelse för varandra. Sam-varo handlar också om att ge en riktning om 
lärande och självständighet och passar där in med Thomas och Velthouses (1990) modell om 
empowerment. När ledaren förstår medarbetaren på ett djupare plan kan uppgifter anpassas som 
leder till självständighet.  

Förtroende är i en gråzon mellan sam-varo och sam-verkan. Genom definitionen som Rousseau et 
al. (1998) bidrar med där förtroende ses som ett psykologiskt tillstånd att acceptera sårbarhet, kan 
förtroende ses som sam-varo. Men i en arbetsrelation där förtroende förhandlas (Gordon & Gilley, 
2012) bli förtroende en del i sam-verkan. I den här studien har förtroende placerats under samverkan 
men för djupare förståelse av resultatet kan båda perspektiven tas i beaktan. Kommunikation är en 
förutsättning för relation och något ledare och medarbetare gör tillsammans och placeras därför under 
sam-verkan. Inkludering handlar om öppenhet, tillgänglighet och att medarbetarna ska ha tillgång till 
ledarna (Carmeli et al. 2010). Öppenhet kan ses som sam-varos öppna möte, men öppenhet handlar 
här för ledaren om att genom att visa tillgänglighet erbjuda en möjlighet till sam-verkan. Därför 
placeras inkludering under sam-verkan. 
 
Tabell 1. Analysmodell som visar hur sam-varo och sam-verkans dimensioner relateras till forskningsfrågorna. 
Meningsbärande enheter från intervjuerna tolkas in under relevant dimension och forskningsfråga. 
              

                             Dimensioner Forskningsfrågor 
  1. 2. 3. 
Sam-varo Medkännande 

Empowerment 
 

Sam-verkan  Förtroende 
Kommunikation 
Inkludering 
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Metod      
I den här delen redovisas de val och metoder som använts under studien. De olika delarna i metoden 
redovisas ingående för att ge läsaren full insyn i de val som gjorts under studiens gång och hur data 
till studien samlats in. Under urval ges en beskrivning av de inblandade ledarna för att läsaren ska få 
en känsla för i vilken kontext de befinner sig. Även analysen har redovisats ingående för att läsaren 
ska få en förståelse för hur resultatet framkommit. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där val 
av metoder problematiseras i förhållande till andra möjliga metoder. 

Ansats 
För att kunna besvara forskningsfrågorna där ledares uppfattning om relation efterfrågades 
inspirerades studien av en naturalistisk inriktning. Med det menas i den här studien “Studying real-
world situations as they unfolds naturally; nonmanipulative and non controlling; openness to 
whatever emerges” (Patton, 2002, s. 40). Lincoln och Guba (1985) menar att en naturalistisk studie 
avser att ta del av deltagarnas olika konstruktioner av problemet och att det därför är bäst att 
genomföra studien i deras naturliga okontrollerade miljö. Även om studien har en öppen inställning 
till vad som visar sig är den inte fri från värderingar eftersom det i studien finns en teori. Lincoln och 
Guba menar att en naturalistisk undersökning oftast behöver en vägledande teori då fakta utan 
teoretiskt ramverk annars riskerar att stå själv utan att ge någon mening.  

Studien var av kvalitativ karaktär, vilket är det vanligaste i en naturalistisk studie. I det här fallet 
ligger det i linje med det Cohen, Manion och Morrison (2011) menar; att människor konstruerar sin 
egen mening av situationen och att det därför för undersökaren handlar om att förstå situationen och 
kontexten som det utspelar sig i. En kvalitativ studie gav i det här fallet ledarna frihet att själva 
beskriva vad en relation är för dem och vad den innehåller.  

Urval 
Ett målmedvetet urval används oftast i en naturalistisk undersökning. Det möjliggör att studien kan 
fokuseras mot att identifiera deltagare som kan erbjuda en variation av olika verkligheter och inbringa 
adekvat data för studien (Lincoln & Guba, 1985). För att få så stor spridning som möjligt i studien har 
maximal variation eftersträvats. Patton (2002) menar att maximal variation handlar om att hitta unika 
och olika variationer som kan ge data till studien. Skulle urvalet begränsas till endast chefer inom en 
bransch alternativt inom en organisation finns en risk att alla deltagare har, genom 
organisationskulturen, anammat ett liknande sätt att tänka, värdera och arbeta. Genom att sprida 
urvalet kan fler variationer av uppfattningar baserade på olika kontexter ge en djupare insikt i 
problemet. Även om det i studien eftersöktes maximal variation fanns det ett kriterieurval med i 
urvalsstrategin. Eftersom studien inriktades mot ledarskap i distansrelationer eftersöktes endast 
ledare som hade verksamhet utlokaliserad på fler orter än den orten de var baserade på. 

För att finna lämpliga deltagare till studien undersöktes organisationer i en stad i Mellansverige för 
att se om de hade verksamheter på andra orter. Därefter kontaktades ledarna i berörda organisationer 
direkt, vilket ledde till sex deltagare i studien. En person med kontakter i stadens näringsliv 
kontaktades och fick förfrågan om denne kunde föreslå personer som passade in på kriteriet. Det 
förfarandet bidrog med tre deltagare. En deltagare kontaktades på rekommendation av en annan 
deltagare  
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När lämpliga kandidater funnits kontaktades de initialt via e-post med en förklaring till studien 
och en förfrågan om de var intresserade att deltaga. Därefter kontaktades de på telefon några dagar 
senare för att muntligen kunna stämma av, svara på frågor och vid intresse boka in en tid.  

En pilotstudie med två deltagare genomfördes innan deltagarna till huvudstudien bokades in. 
Båda deltagarna presenteras nedan tillsammans med övriga deltagare och delar av deras svar finns 
med i analysen. Nio av tio deltagare kom från olika branscher, två av deltagarna kom från samma 
organisation men valdes för att de kom från olika ansvarspositioner och en av deltagarna var ny på 
sin position. Eftersom största möjliga variation var eftersökt fanns det ett intresse att få dels personer 
som var relativt nya på ledande positioner samt de med mångårig erfarenhet. Deltagarnas 
ledarerfarenhet sträcker sig från under ett år till trettio år. Deltagarna (D) representerade även 
organisationer med allt från under 20 anställda till organisationer med över 250 anställda. För att få en 
förståelse för i vilken kontext ledarna opererade beskrivs de nedan: 
Pilot D 1. VD, leder upp till 50 medarbetare på två olika driftsställen i samma stad. 
Pilot D 2. Chef affärsutveckling, ingår i en ledningsgrupp som samverkar med 4 enheter på 2 andra  

orter i Sverige och 2 andra länder. 
D 3. Koncern VD, leder kontorschefer på 4 olika driftsställen i mellersta och södra Sverige. Totalt ca  

260 medarbetare. 
D 4. Koncern VD, koncernen har sex driftsställen i mellersta och norra Sverige. Totalt ca 160  

medarbetare. 
D 5. Platschef, ansvarig för fem kontor på fem olika platser i norra Sverige. Totalt ca 45  

medarbetare. 
D 6. Service och supportchef, leder två underchefer på två driftsställen och ansvarar även för ett  

tredje driftställe, alla i mellersta Sverige. 
D 7. Säljchef, leder sex ansvariga på tre olika driftsställen i mellersta Sverige. 
D 8. VD för Mellansverige i organisationen, leder tre mellanchefer på två driftställen och ansvarar  

övergripande för 4 driftsställen. Ingår i koncernledningen och är ofta på resande fot. 
D 9. VD, leder två chefer på plats och fyra platsansvariga chefer på fyra driftsställen i mellersta och 

norra Sverige.  
D 10. VD och marknadschef, leder tjugo medarbetare på tre olika driftsställen i mellersta och södra 

 Sverige.  

Datainsamlingsmetod 
Data till studien samlades in genom intervjuer med personer som leder medarbetare i en 
distansrelation. En intervju kan ses som ett verktyg för att ta del av information och tankar som inte 
kan observeras eller mätas (Patton, 2002). Genom intervjun möjliggörs ett tillträde till en persons inre 
värld och dennes uppfattningar om hur världen är beskaffad. Cohen et al. (2011) menar att intervjuer 
designas efter ändamålet och intervjuer med en lägre grad av struktur är rekommenderade då 
intervjuerna syftar till att ta del av något okänt eller odefinierat. Lincoln och Guba (1985) menar att en 
låg grad av struktur och en öppen kommunikation är viktigt när en studie börjar datainsamling. Av 
den anledningen genomfördes två pilotintervjuer. För att kunna styra in intervjuerna på deltagarnas 
uppfattning av relation och ledarskap användes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna byggde 
där av på en intervjuguide (se bilaga 1). En intervjuguide ger intervjuerna en grad av struktur med 
frågor som till viss del likriktar intervjuerna och ökar möjligheten till att adekvat information kommer 
ur situationen (Patton, 2002). Flexibiliteten fanns dock fortfarande kvar i situationen och gav den som 
intervjuade frihet att välja ordningsföljd på frågorna och välja följdfrågor beroende på hur 
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intervjuerna fortlöpte (Bryman, 2011). Pilotintervjuerna genomfördes med en intervjuguide men tilläts 
vara mer öppna och undersökande för att kunna möjliggöra att ny information som var relevant för 
studien upptäcktes.  

Ambitionen var att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte eftersom det kan ge mer 
information genom kroppsspråk och deltagarna kan även känna sig mer avslappnade i ett sådant 
möte (Cohen et al., 2011). Fem intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte i en för deltagarna naturlig 
miljö. Fem intervjuer genomfördes på telefon då deltagarna av olika anledningar inte hade möjlighet 
att träffas fysiskt. Cohen et al. beskriver att telefonintervjuer oftast blir kortare och opersonligare. 
Sådana tendenser uppfattades även i denna studie. Intervjuerna varade mellan 16 och 47 minuter. De 
intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte uppfattades personligare och deltagarna var mer 
öppna att dela med sig av sina erfarenheter i jämförelse med de på telefon. 

Alla intervjuer förutom en pilotintervju (på grund av att tekniken fallerade) spelades in efter 
deltagarnas godkännande. En telefon med inspelningsmöjlighet och applikation för att kunna dela 
inspelningen användes. Intervjuerna kunde genom det överföras till en dator för återlyssning och 
transkribering. 

Analys 
När det är samma person som ledde studien, genomförde intervjuerna, transkriberade materialet och 
analyserade data börjar analysen i ett tidigt skede medvetet eller omedvetet. Patton (2002) menar att i 
kvalitativa studier är gränsen flytande för starttid av analys. Redan efter några intervjuer börjar viss 
data framträda och svar från tidigare intervjuer markeras på ett mentalt plan. Analysen utgick från 
vad Bryman (2011) beskriver som tematisk analys vilket genomfördes i fyra steg. Steg ett innebar att 
bli familjär med data, lyssna igenom intervjuerna och transkribera innehållet. Genom transkription 
återupplevdes intervjusituationen och deltagarnas berättelser fick ett starkare fäste. Steg två startade 
med vad Cohen et al. (2011) benämner som öppen kodning. Texterna lästes igenom och relevanta 
meningar eller stycken markerades med en kod som beskrev innehållet. Lincoln och Guba (1985) 
beskriver det som att ta fram meningsbärande enheter som skapar en förståelse för det som 
undersöks. Steg tre innebar att de meningsbärande enheterna lästes och värderades mot varandra för 
att genom det bilda kategorier. Om en enhet inte passade med övriga enheter i en kategori skapade 
den en ny kategori. Dittills var analysen induktiv vilket är enligt Lincoln och Guba (1985) vanligt 
förekommande i en naturalistisk studie. I steg fyra drar analysen mot ett abduktivt förhållningssätt 
när data ordnas in i matrisen som visas som tabell 1 i studiens teoridel. Patton (2002) beskriver 
abduktion som en kombination av empiri och teori i en analys där empiri tolkas och förstås utifrån 
tidigare teorier.  

Etiskt ställningstagande 
För att skydda deltagarna i en studie måste personerna som genomför studien vidta nödvändiga 
åtgärder (Vetenskapsrådet, 2011). Balansen mellan att få fram ny data och samtidigt tillse att ingen av 
deltagarna kommer till fysisk eller psykisk skada var således av hög prioritet. Studien följde därför 
Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet. 

För att upprätthålla informationskravet förklarades studiens syfte, att det var ett arbete på 
magisternivå från Mittuniversitetet och att deras medverkan var frivillig i den första e-posten som 
skickades ut till deltagarna. Information om att intervjun spelades in vid samtycke och deras rätt att 
avbryta intervjun eller inte svara på vissa frågor fanns också med. Vidare innehöll meddelandet 



 

 16 

namnet på ansvarig professor om de skulle vilja ta kontakt med denne. Informationen i e-posten 
meddelades även muntligt vid intervjutillfället.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna står fritt att deltaga i studien och att ingen påtryckning får 
förekomma. Genom att tacka ja till att medverka ansågs samtyckeskravet vara taget i hänsyn. 
Eftersom intervjun skulle spelas in förklarades syftet med inspelningen och samtycke för inspelningen 
stämdes muntligt av innan den påbörjades. 

Konfidentialitetskravet finns för att skydda deltagarna så att deras namn eller information som 
framkommer under intervjun behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. 
Deltagarnas namn eller arbetsplats undanhölls i transkriberingen och deltagarna fick en kod i stället 
för ett namn i allt arbete med datamaterialet. 

Nyttjandekravet finns för att deltagarna ska veta vad deras medverkan innebär och att information 
som framkommer inte används eller säljas till annat än vad som överenskommits mellan 
studieledaren och de medverkande.  

Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  
För att studien ska kunna användas måste hänsyn tas till reliabiliteten och validiteten i studien. Med 
reliabilitet menas att om studien görs om, ska liknande resultat erhållas. Validitet handlar om att det i 
studien används adekvat teknik för att undersöka det som efterfrågas. Validitet handlar även om att 
slutsatsen av studien stämmer överens med insamlad data (intern validitet), och om resultatet går att 
generalisera utanför studien (extern validitet) (Bryman, 2011). Lincoln och Guba (1985) menar att 
sådana begrepp är svåra att förhålla sig till inom en naturalistisk studie och de menar att begreppen 
trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet i stället är mer adekvat för en sådan studie. 

Trovärdighet kan till viss del ses som den interna validiteten och handlar i det här fallet om att 
studieledaren ska vara väl insatt i området och att data som samlats in ska kunna verifieras av 
deltagarna. Tidigare teorier och forskning om mänskliga relationer och ledarskap på distans har 
studerats för att få en förståelse för området. Lincoln och Guba (1985) menat att en sammanfattning av 
intervjun kan skickas tillbaka till deltagarna för att kontrollera att allt uppfattats korrekt. I berört fall 
valdes den möjligheten bort då kontrollerande och sammanfattande frågor ställdes under intervjuerna 
för att fastställa att deltagarna kunde känna igen sig i sina beskrivningar. 

Överförbarhet svarar mot extern validitet. Lincoln och Guba (1985) menar att det är svårt i en 
naturalistisk studie att påvisa överförbarhet. Studiens uppgift är att försöka erbjuda, inom ramen för 
konfidentialitetskravet, en så tät beskrivning av deltagarnas kontext och data som möjligt för att 
läsaren själv ska kunna avgöra om resultatet är överförbart till dennes kontext. Deltagarna har 
presenterats under urval och under resultatdelen försöker studien presentera en tät beskrivning av 
insamlad data.  

Studiens pålitlighet svarar mot reliabilitet. För Lincoln och Guba (1985) handlar pålitlighet om att 
kunna bekräfta resultatet. De menar att studien ska noggrant dokumenteras för att andra forskare ska 
kunna följa alla steg och se att resultatet bygger på insamlad data och slutsatser från studien bygger 
på resultatet. En extern forskare hade kunna konsulterats för att kontrollera all data. I berörd studie 
bedömdes i det inte vara aktuellt av tids och resursskäl. Alla steg och metoder i studien har därför 
redovisats öppet och transkriberingar från intervjuer sparades under avgränsad tid efter studiens slut.  

Metoddiskussion 
I studien var det ledares uppfattning som efterfrågades, en opåverkad bild av deras tankar kring 
ledarskap, relation och distans. Valet av en naturalistisk, kvalitativ ingång var därför ett naturligt steg. 
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En kvantitativ ingång hade kunnat ge en större bredd, men en enkät eller intervjuer med förbestämda 
svar skulle inte ge det djup och variationsmöjlighet som intervjuer kan ge.  

Att använda maximal variation (Patton, 2002) i urvalet grundades på att försöka få en bredd och 
ett djup på data. Genom att söka ledare i olika branscher fanns möjlighet att få en spridd uppfattning 
om relation och distans. Risken att få en för homogen syn gällande uppfattning av ledarskap var en 
stor faktor i valet av urvalsteknik. Studien hade ingen avsikt att kunna generalisera till en population 
så ett sannolikhetsurval var därför inte aktuellt (Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att få tillgång till deltagarnas uppfattningar och få ett djup 
på data. Observationer som är en vanlig del i en naturalistisk studie (Lincoln & Guba, 1985) valdes 
bort på grund av att det dels är svårt att få tillgång till ett fält som ska observeras (Bryman, 2011), dels 
för att det kan vara svårt att observera en relation på distans under avgränsad tid och med små 
resurser. Patton (2002) menar att informationen som kommer ur en intervju till stor del är beroende av 
den som intervjuar. Två pilotintervjuer genomfördes för att undersöka fältet men även intervjuns och 
frågornas trovärdighet och precision. Det vill säga att informationen som kommer ur intervjun svarar 
an mot syfte och forskningsfrågor och kan valideras av de inblandade (Bryman, 2011; Cohen et al., 
2011). Dessa intervjuer gjordes ansikte mot ansikte med deltagarna. Resultatet av pilotintervjuerna var 
att en fråga togs bort och en ny fråga konstruerades från information som uppkommit. Risken med att 
inte genomföra en pilotstudie är att om frågorna inte träffar rätt på avsett syfte kan vidare insamlad 
data med okorrigerad intervjuguide sakna relevans för studien. 

Önskvärt hade varit att få genomföra alla intervjuer i studien ansikte mot ansikte, på grund av 
ledarnas vardagliga arbete var det dock inte möjligt. En intervjusituation där studieledaren och 
deltagaren fysiskt träffas kan skapa en relation där deltagaren reflekterar djupare på frågorna och ger 
fylligare svar. Risken med telefonintervjuer är att en sämre relation etableras och deltagarna inte 
berättar lika detaljerat. Efter genomförda intervjuer var uppfattningen att de intervjuer som 
genomfördes på telefon blev mindre djupa. Som Cohen, et al. (2011) menade så blev relationen mellan 
deltagarna och studieledaren i telefonintervjuerna något annat än vid de intervjuer som genomfördes 
ansikte mot ansikte. I en av telefonintervjuerna blev det märkbart, och uppfattningen blev att den 
deltagaren inte kunde öppna upp sig på samma sätt som övriga. 

Att spela in intervjuerna möjliggjorde att den som intervjuade inte behövde anteckna under tiden 
och enbart kunde fokusera på samtalet (Patton, 2002). Att inte spela in intervjuer hade kunnat 
möjliggöra att deltagarna kände sig friare när de inte blev inspelade, nackdelen är dock att det inte går 
att komma ihåg 30-40 minuters samtal. Studieledarens uppfattning var att deltagarna inte påverkades 
av inspelningen. Tack vare inspelningen kunde intervjuerna senare transkriberas och analyseras. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar på ett sätt att intervjuer inte ska transkriberas för att de tappar viss 
dynamik i text. Möjligheten att analysera och sortera data i ett senare skede gav dock transkriberingen 
fördel mot att undvika den (Patton, 2002).  

En tematisk analys valdes för överskådligheten. Bryman (2011) menar dock att risken med att koda 
data och klippa in delar av intervjuer i en matris eller på lösa blad kan göra att kontexten går förlorad. 
Genom att studiens omfattning av deltagare var relativt låg kunde citat återkopplas till de 
transkriberade intervjuerna vid frågetecken om innebörd.  
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Resultat och analys 
I avsnittet nedan presenteras en analys av studiens data. De tre huvudrubrikerna i resultatet svarar 
mot studiens tre forskningsfrågor. Under huvudrubrikerna besvaras kort berörd forskningsfråga. 
Därefter följer en redovisning av resultatet uppdelat i underrubriker med efterföljande analys. Varje 
huvudrubrik avslutas med en sammanfattning av resultatet. Citaten återges så nära originaluttalandet 
som möjligt men personnamn och de personliga pronomen han/hon har undvikits för att upprätthålla 
konfidentialitetskravet. Inom vissa citat förekommer ord inom parantes, dessa ord är ditsatt för att 
öka förståelsen med citatet. 

Ledarnas uppfattning om relationen med medarbetarna 
En relation utgår enligt ledarna i studien från ett genuint intresse för människor, där det handlar om 
att förstå medarbetaren, vem den är som person och vem den är i sin yrkesroll. Intresset sträcker sig 
utanför en ren arbetskontext och in i varandras liv, där de blir delaktiga och delar detaljer. Relationen 
bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Ett förtroende att handla inom ett överenskommet 
område där det finns en inbyggd trygghet i att våga göra fel och att söka stöd för alla typer av frågor. 

En vilja att förstå 

Det handlar ju också om ett genuint intresse för människor, jag brukar säga det, 
någonstans måste du ju gilla människor, och du måste gilla olika typer av människor och 
du måste liksom ha ett genuint intresse för människor (D8). 

 
Ledarskap handlar om relationer till människor. Det D8 menar i citatet är att en ledare inte enbart kan 
se organisationens ekonomiska resultat, medarbetarna är människor i en organisation med vilka en 
ledare har en relation med. Det är människor som har behov och känslor. D7 förklarar det som “att 
man försöker få en känsla över hur individen mår egentligen”. Det är fortfarande en arbetsrelation 
som är det primära, men ledarna förstår att jobb och privatliv hänger ihop och att det är viktigt för 
dem att förstå medarbetarnas situation, “det är för att det som sker hemma spiller över på jobbet och 
det som sker på jobbet spiller över hemma, det är liksom en helhet, det är nog bra att ha hyfsad koll på 
(D9). Att ha förståelse för andra kan även innebära att ledarna ibland inte drar jämnt med alla 
medarbetarna. Ledarna bör då finna sätt för att kunna förhålla sig till det. D10 ger uttryck för vad det 
innebär: “Du behöver inte älska alla människor men du måste respektera alla människor och du måste 
känna att du får respekten tillbaka”. Respekt blir en byggsten i relationen som det går att falla tillbaka 
på om andra sociala faktorer inte överensstämmer med varandra i relationen.  

För att relationen och arbetet i organisationen ska kunna fortlöpa blir förståelse för varandra en 
viktig faktor. D1 beskriver att det handlar om att: 

  
Lära känna individen så pass bra att jag känner att den här personen är på rätt plats med 
rätt ansvarsområden, dels för att liksom känna att dom känner en stimulans i jobbet och 
framförallt för att man ska göra ett så bra jobb som möjlig (D1). 
 

Ledarna menar att de behöver förstå sina medarbetare och deras situation för att kunna låta dem 
utföra sina aktiviteter på ett sätt som de finner passande. Det innebär att ledaren behöver känna sina 
medarbetare så pass bra att de kan anpassa uppgiften och förväntningarna efter medarbetaren. 
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Förståelse handlar om att ta del av en annan persons berättelse och en förståelse för en medarbetare 
kan finnas på olika plan, ett verksamhetsplan och ett personligt plan. D9 menar att det handlar om att 
sätta sig in i platschefens situation “jag försöker få en bra, säg en ganska så kollegial relation, försöker 
jobba mycket med att förstå deras verksamhet, det är mitt fokus”. Förståelsen enligt ledarna fås genom 
att tillbringa tid tillsammans med de medarbetare som leder verksamheten på de olika driftställena, 
men en full förståelse för verksamheten inkluderar även tid med övriga medarbetare ute på 
driftstället. Förståelsen i det fallet kan liknas vid ordspråket: Det går inte att förstå en person innan 
man gått en mil i dennes skor. Förståelse kan även handla om ett personligt plan, att vilja förstå hur en 
medarbetare tänker och vad som driver den. 
 

Man ska få en uppfattning om varandra, vad är det här för person, och vad går den här 
personen igång på, vad är hot och cold spots, vad förväntar sig den här personen utav 
mig, vad är önskat stöd och vad blir oönskat stöd? (D3). 

 
Att lära känna och förstå sina medarbetare ska leda till att de kan utföra sina arbetsuppgifter 
och i empowerment finns en självständighet, men det handlar inte om att ledarna ska ta sin 
hand ifrån verksamheten, utan det handlar om att låta medarbetarna vara med och påverka 
arbetet och besluten som ska tas. 
 

Någonstans måste det finnas en känsla av att det är någon som bryr sig om jag gör rätt, 
men det får inte bli ett kontrollsamhälle, där du känner att det inte finns någon frihet 
heller D8. 

 
 I relationen ligger även att ledarna ska följa upp och stötta beslut som tagits av medarbetare. 
Ledarna visar genom uppföljning och stöd ett intresse för det medarbetarna gör och 
uppmärksammar att deras arbete är meningsfullt. 

Analys 

Ett genuint intresse för människor kan ses som det Aspelin och Persson (2011) menar med sam-varo. 
Att personer möts utan föreställningar. Ett genuint intresse bjuder in till ett möte där deltagarna blir 
något för varandra. Ett sådant möte handlar om vem personen är istället för vad medarbetaren är (von 
Wright, 2000). Sam-varo handlar inte om att vara kompisar utan om en inställning om att förstå den 
andre. Ur den aspekten går det inte att säga att sam-varo saknas i en relation där deltagarna inte 
tycker om varandra.  

Ledarna i studien menar att det handlar om att förstå den andre personen på ett öppet plan. 
Förståelsen ska hjälpa ledaren att placera personen på rätt ställe med rätt uppgifter. Ur ett sådant 
perspektiv blir förståelse förenligt med Thomas och Velthouse (1990) tankar om empowerment och 
förståelse blir sam-varo i relationen. Förståelsen ska i förlängningen leda till att ledarna får 
självständiga medarbetare som finner mening i sitt arbete. Samtidigt handlar förståelse om personen 
och medarbetaren, vad det är som driver personen i livet och vilka frågor motiverar medarbetaren i 
arbetet. Att ledarna visar förståelse signalerar till medarbetarna att de är viktiga, att det är någon som 
bryr sig om dem och vad de gör, vilket skapar ett egenvärde för medarbetarna (Kellett et al., 2005). 
Paleys (1803) menade att en relation handlar om förenade krafter som skapar ett resultat. Förståelsen 
är en del i att förena krafter, när ledare och medarbetare på djupet förstår varandra kan de bättre 
samordna sina handlingar. Ledarna menade att för att skapa förståelse behöver de tillbringa tid på 
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plats med sina medarbetare. Att skapa förståelse och således sam-varo är något som uppfattades lite 
mer problematiskt i en distansrelation kontra en platsbunden.  

Kommunikation 

Kommunikationen är en grundförutsättning för att kunna skapa en förståelse och på distans blir 
kommunikationen avgörande för hur relation och samarbete kommer att fungera. Det behöver finnas 
en medvetenhet i hur ledare kommunicerar och vad kommunikationen betyder. D3 menar att “om jag 
inte signalerar någonting nu, då har jag vacuum”. Känslomässiga parametrar försvinner när man inte 
träffas fysiskt varje dag. D3 menar att det “blir lite som ett distansförhållande, då är ju allting man 
signalerar aktivt, medan om man lever ihop då förväntar man sig att den andre kan läsa signaler”. 

Ledarna uttrycker inte att de har en mall för hur ofta de behövde kommunicera för att kompensera 
förlusten av de känslomässiga parametrarna. De menar att de inte samtalar med alla varje dag, men 
att det sällan går mer än två dagar innan de pratar med medarbetarna på telefon. D6 förklarar att en 
tät kommunikation på distans möjliggör att relationen förbättras eftersom deltagarna då förmedlar 
mera detaljer till varandra. Det är de små detaljerna som bygger en nära relation. 
 

Det är inte till dom personer (som du träffar sällan) du berättar att du varit och köpt nya 
strumpor dan innan, för att du var blöt om fötterna, men den personen du träffar den 
dagen (och) har löpande (kontakt med), dem berättar du de detaljerna för. Då kan jag 
tycka våran relation som jag har med mina avdelningsansvariga, vi träffas och pratar så 
ofta, då pratar vi även om de där små detaljerna och det bygger en relation och det 
bygger en teamkänsla för mitt gäng tycker jag (D6). 

 
Kommunikationen blir ett medel för att bygga en nära relation, det är inte kommunikationsfrekvensen 
i sig som är av intresse utan vad som förmedlas. En nära relation innehåller detaljer om varandra, 
genom att ta del av varandras liv och även förmedla detaljer från sitt eget liv knyts deltagarna i 
relationen närmare varandra. Att känna till detaljer om varandra är en del i relationen.  

Analys 

D6 visar att med sitt citat det som Aspelin och Persson (2011) menar; att sam-verkan inte måste 
föregås av sam-varo och för att förstå en helhet bör båda begreppen tas i beaktan. Genom en hög 
kommunikationsverkens (sam-verkan) konstrueras en djupare relation genom att deltagarna möts och 
blir delaktiga i varandras liv (sam-varo). Det som åskådliggörs med D3s citat är att utan 
kommunikation (sam-verkan) kan sam-varo i en distansrelation inte ske. Det innebär att på distans 
måste alla signaler om sam-varo ske på ett medvetet plan. Vid varje kommunikationstillfälle 
förhandlas relationen (Fairhurst & Uhl-Bien, 2012) och det blir därför viktigt för distansledaren att 
vara medveten om att sam-verkan kan leda till sam-varo. I Antonakis och Atwaters (2002) teori om 
distansledarskap menar de att just kommunikationsfrekvens är en bidragande faktor till en bra 
relation då det skapar en upplevd närhet. Även Antonakis och Atwater menar att för att förstå 
relation i sin helhet måste fler dimensioner tas i beaktan. Under intervjun med D6 framkom det att 
denne jobbar i allra högsta grad på distans, men träffar ändå sina medarbetare ansikte mot ansikte 
relativt ofta. Paralleller går att dra till Kelley och Kelloway (2012) som menar att ju mer tid 
tillsammans ansikte mot ansikte, desto högre frekvens på kommunikation i alla kanaler. Om det i D6s 
fall är sam-verkan som lett till sam-varo genom hög kommunikationsfrekvens eller om sam-varo skett 
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vid fysiska möten och en djupare relation leder till sam-verkan genom högre 
kommunikationsfrekvens är svårt att avgöra. Men båda begreppen behövs för att förstå en relation. 

Förtroende 

Förtroende kan ses som en persons förmåga att handla och tillit kan ses som att en ledare kan lita på 
att medarbetarna utför sitt arbete. Det finns en viss skillnad i begreppen, men vidare i arbetet används 
begreppen synonymt då ledarna under intervjun inte gjorde skillnad på dem. En relation utan 
förtroende blir svårhanterlig, D9 menar att “finns inte tilliten då kommer det att dö, då måste någon 
av oss lämna skutan”. Det är ett starkt uttryck som D9 kommer med, men det visar att i en 
distansrelation finns inget utrymme för osäkerhet eller tvivel på någons arbete. Om ledarna inte kan 
lita på att medarbetarna sköter sitt arbete kan de inte heller känna trygghet i att ge dem befogenheter. 
Ledarna menar att det har gått ganska långt om de tappat förtroendet för sina medarbetare, och ingen 
menar att brist på förtroende för medarbetarna är vanligt förekommande. Brist på förtroende och att 
ibland misslyckas är inte samma sak enligt ledarna. I förtroende finns utrymme att göra fel. Att inte 
kunna allt är att visa sig mänsklig, att göra fel likaså. Att våga erkänna sina fel kan visa att det finns ett 
högt förtroende i gruppen, alternativt kan öppenheten öka förtroendet, framförallt när högsta chefen 
visar sig mänsklig. D4 visar att i förtroende finns det en inbyggd trygghet: 
 

Jag ber om ursäkt, det där var inte så bra av mig, häromdagen gjorde jag en sådan grej, 
skärp dig så får du inte göra, och då bad jag om ursäkt, och då vet de att de kan komma 
till mig och be om ursäkt, det gör dom. 

 
För ledarna är det inte bara viktigt att ha en bra relation till platscheferna eller mellancheferna, för 
organisationens bästa är det även av vikt att platscheferna fortsätter med en förtroendefull inställning 
ute i sin verksamhet. Ett sätt att ta reda på om det fungerar är att mäta hur nöjda medarbetarna är med 
sitt jobb och hur de trivs i organisationen. Ett annat sätt som ledarna menar är framgångsrikt för att 
skapa förtroende i organisationen är att tillbringa tid tillsammans med medarbetare som hierarkiskt 
befinner sig längre från ledarna. Det kan handla om pingisturneringar, afterwork eller att följa med på 
en långhelg med skidåkning. Det är att ha kul tillsammans som är prioritet och genom att föra ett 
avslappnat samtal utanför arbetsuppgifterna kan en känsla skapas för hur alla mår. När ledarna på de 
här träffarna hör samma ord som de själva sagt, om vikten av att respektera, berömma och bekräfta 
varandra, förstår de att deras ledarskap sipprar ner som ett vattenfall genom organisationen.  

Analys 

Förtroende och relation är sammanlänkande då en relation inte kan finnas utan förtroende. Ledarna i 
studien var tydliga på den punkten och menade att om förtroendet brister måste någon sluta. Aspelin 
och Persson (2011) beskriver samvaro som ett handlande för att nå gemensamma mål. Om förtroendet 
bryts kan parterna inte nå gemensamma mål och det finns vare sig sam-verkan eller sam-varo och 
således ingen relation.  

Att göra ett misstag betyder inte att ett förtroende försvinner, det är vad som händer efter 
misstaget som är betydande. Rousseau et al. (1998) menar att förtroende handlar om att acceptera 
sårbarhet genom att tro att det finns goda avsikter hos andra. Precis som ledarna förmedlade så kan 
förtroende stärkas genom att visa sårbarhet när misstag erkänns. I D4s citat ovan kan förtroende 
analyseras ur både ett sam-varo och ett sam-verkansperspektiv. Det finns en äkthet (sam-varo) i att 
våga erkänna misstag och att ge förlåtelse. Här etableras en sam-varo som ska leda till sam-verkan 
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genom att visa att det finns ett förtroende även om man gör fel, men för att sam-verkan ska fungera 
får medarbetarna inte dölja sina misstag, då kan förtroendet minska.  

Sammanfattning 

En relation handlar i grund och botten om ett genuint intresse för människor att gilla människor 
eftersom det är medarbetare och inga robotar som ledarna har en relation med. Det innebär dock inte 
att en ledare måste tycka om alla medarbetare den jobbar med. Vissa personer fungerar ledarna bättre 
med och andra personer fungerar de sämre med. Intresset att förstå en annan person kan ändå finnas 
kvar, att på något sätt kunna sätta sig in i medarbetarnas situation och medarbetarna som personer. 
För ledarna handlar det om att förstå medarbetarnas drivkrafter, kompetens, sinnesstämning och 
förväntningar för att kunna anpassa samarbetet efter det. För att konstruera en nära relation kan en tät 
kontakt mellan parterna vara att föredra En tät kontakt möjliggör en social prägel på relationen där 
deltagarna är mer öppna och berättar mer för varandra.  

Relation bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Utan förtroende mellan deltagarna kan inget 
samarbete fungera och således finns det ingen relation. Att göra fel är mänskligt och ett förtroende 
kan stärkas av att visa sina brister och av att inte döma andra för deras fel. Ett sådant förhållningssätt 
skapar trygghet i organisationen där medarbetare kan vara öppna och inte försöka dölja mindre 
framgångsrika beslut. 

Ledarnas uppfattning av hur deras förhållningssätt är en del i relationen 
Tydlighet, öppenhet och förtroende är ledord för ledare på distans. För att ledare och medarbetare ska 
fungera i en relation behövs tydlighet i yrkesrollen och ett förtroende i relationen. Tydliga ramar 
gällande ansvar och befogenheter möjliggör att medarbetarna kan känna makt över sin egen tillvaro. 
När den vardagliga kommunikationen försvinner behöver kommunikationen för att bekräfta 
medarbetarna bli tydlig och den behöver ske aktivt. Öppenhet signalerar transparens och innefattar 
att ledarna är tillgängliga och att medarbetarna har tillgång till dem. Öppenhet blir på det sättet 
inkluderande, medarbetarna vet vad som händer och hur de kan kommunicera. Förtroende handlar 
om leverans, att medarbetarna gör det som de kommit överens om. Distansen gör att förtroende till 
viss del kan ses som tvingande och till viss del som en praktisk lösning. För att medarbetare ska trivas 
tas åtgärder för att uppmärksamma och inkludera dem i den vardagliga verksamheten. 

Tydlighet 

Tydlighet är ett ledord som följer med i flera områden. På distans menar ledarna att förtroende och 
empowerment handlar om tydlighet, dels tydlighet i kommunikationen, dels tydlighet gällande roller. 
För att kunna vara fri i sin roll måste medarbetarna veta vad dennes och andras roll innebär och inom 
vilka ramar de kan agera.  
 

Det här har vi jobbat med i hela koncernen att det måste vara lite tydligare mål, tydligare 
uppföljning, tydligare vad det är man ska åstadkomma ... jag mäts på något sätt, mäts på 
vad jag gör och får feedback på vad jag gör (D8). 

 
Det D8 menar med tydlighet, mäta och feedback handlar om en helhet. D8 menar att risken finns att 
medarbetarna blir lite för bekväma, att de inte utmanas eller tar initiativ. För att kunna utmanas 
behövs tydligheten i vad som inbegrips i rollen och för att kunna få feedback på arbetet behövs 
mätning. Det bör finnas en tydlighet gällande vilka mandat platschefen har att ta beslut i frågor 
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rörande sin verksamhet. Om tydligheten saknas kan platschefen bli osäker i sin roll och avstå att ta 
beslut, vilket i förlängningen kan leda till att hela verksamheten drabbas.  

Tydlighet inbegriper också förtroende i rollfördelning mellan ledare och medarbetare. D10 
förklarar för sina medarbetare att “det här kan inte jag det här är det du som är bra på, det är du som 
måste ta ansvar över att det här blir bra och jag kan ge dig resurserna”. För ledarna handlar tydlighet 
om att föregå med gott exempel och vara öppna mot medarbetarna. Öppenheten inbegriper ett 
förtroende då ledaren visar att ledarskap inte handlar om att vara specialist på det företaget 
producerar, utan förtroendet finns för att medarbetarna har den kompetensen. Ett antal ledare 
påtalade att det inte handlar om att allt måste vara gjort precis som de tänker. D7 menar att “men 
annars försöker jag inte vara inne att peta i detaljkravet utan det får de sköta”. Det finns en tanke med 
att inte gå in och peta i verksamheten. D3, D8 och D10 menar att det är för verksamheten bättre att 
medarbetarna känner att det är de som styr vad som händer, än att allt blir helt perfekt enligt ledarens 
tanke. 

Analys 

Tydligheten om deltagarnas roller och inom vilka ramar de kan operera ger medarbetarna ett 
handlingsutrymme av självständighet. Dewettnick och Ameijde (2011) menar att självständigheten 
skapar en cirkulär process om den används rätt. Om medarbetarna visar att de är självständiga och 
kan ta initiativ kan de bli mer inkluderade i framtida verksamhet. Det är sam-verkan som ger struktur 
i vardagen (Aspelin & Persson, 2011). Således kan tydlighet ses ur ett sam-verkansperspektiv, men för 
att förstå vad tydlighet gör i relationen kan även sam-varo läsas in. Sam-varo går inte att planera men 
när planeringen är gjort och rollerna och uppgifterna är fördelade står deltagarna närmare varandra. 
När de är fria i sin roll finns större utrymme för att bli närvarande för varandra. Sam-verkan kan i det 
perspektivet hjälpa sam-varo. I likhet med Spreizer (1995) menar ledarna att ramar finns till för både 
ledare och medarbetare. Ledarna ska hålla sig utanför medarbetarnas ramar och inte gå in och peta 
eller detaljstyra verksamheten. Ledarna menar att en inblandning på kort sikt skulle ge ett bättre 
resultat men på längre sikt skulle ett sådant beteende vara förödande för relationen och endast skapa 
handlingsförlamade medarbetare. Att gå in och peta i verksamheten visar en brist på sam-verkan, det 
indikerar lågt förtroende och skulle också kunna indikera brist på sam-varo.  

Öppen och tillgänglig 

För ledarna handlar det om att vara öppen och tillgänglig. Vad som är öppenhet visar sig lite olika 
mellan deltagarna. Öppenhet för D10 visas genom att hela tiden tillse att alla medarbetare har den 
information som krävs och vet vad som händer i organisationen och om organisationen gör ett 
positivt eller negativt resultat. Liknande tankar finns hos D9 som har all information, handlingsplaner, 
budget och resultat om organisationens verksamhet på ett ställe. Medarbetare som är intresserad 
inkluderas enkelt genom att informationen är tillgänglig och överskådlig på huvudkontoret i fysisk 
(utskriven) form, och att bilder via kamera eller videoprojektion förmedlas till medarbetarna i den 
distribuerade verksamheten. Öppenheten handlar också om tillgänglighet. Genom att organisationen 
har öppna kalendrar signalerar ledaren att den finns tillgänglig. Medarbetarna kan alltid gå in och se 
var ledaren är och vad denne gör just då. D8 förklarar:  
 

Min kalender är öppen, så alla medarbetare kan var se vart jag är eller vad jag gör, så det 
gäller ju också att ha den här tillgängligheten att de känner att det inte är så svårt att få 
tag i mig.  
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Ledarna jobbar på olika sätt med tillgänglighet i distansrelationen. De måste genom sitt handlande 
signalera närvaro likt en öppen dörr på ett kontor. D3 menar, det är viktigt att man är tillgänglig, det 
är en ledarskapsfråga, jag kan ju sällan vara på plats, men jag kan ofta vara tillgänglig. Tillgänglighet 
kan vara att alltid svara i telefon, alternativt alltid ringa tillbaka och alltid svara på e-post så fort det 
går. D10 menar att genom att kommunicera ett tillgängligt förhållningssätt till medarbetarna där vet 
de att de alltid kan ringa, men de kommer inte alltid att få svar, vet medarbetarna att de aldrig stör 
med ett telefonsamtal, de behöver aldrig oroa sig för det. 

När ledare och medarbetare inte delar kontor innebär det för ledarna att skapa en öppen miljö där 
medarbetarna känner sig trygga att lyfta frågor. Medarbetarna måste känna att det inte finns några 
dumma frågor utan att de ska kunna komma till ledaren med alla typer av frågor och bli bra bemötta. 
D5 menar att: 
 

Det finns inga dumma frågor eller dumma åsikter egentligen, utan man ska ha en dialog 
om allting så slipper man få en massa såhära att man går och grymtar i korridorerna och 
sprider dålig energi. 

 
D5 och D6 är tydliga i hur det vill att kommunikationen ska ske rörande missnöje. De påtalar att de 
aktivt försöker motarbeta missnöje i organisationen genom att kommunicera till medarbetarna att “vi 
lever efter, säg det eller glöm det” (D5). D8 förklarar vikten av att jobba proaktivt med att skapa ett bra 
klimat i relationen:  
 

Om man inte försöker skapa en miljö, en tillåtande miljö, där man har en sådan relation 
att man verkligen vågar blotta när man tycker det är riktigt jobbigt eller när man inte 
känner att man kan ta upp frågor med sin närmaste chef, så tror jag att det skapar väldigt 
mycket problem. 

 
Genom en tät kontakt menar de att missnöje kan stävjas. För ledarna innebär det att de aktivt måste 
lyssna på sina medarbetare och vilja ta del av dem som medarbetare, men även som personer. 
Medarbetarna ska känna trygghet i att våga blotta sig och komma till ledaren när de inte mår bra eller 
har en för hög arbetsbelastning.  

Analys 

Ledarna menar att det måste finnas en öppen miljö för att medarbetarna ska våga ställa jobbiga frågor 
och våga berätta om sina känslor eller uppfattningar. De menar att risken med att inte prioritera 
arbetsmiljön kan leda till att frågor eller kritik inte adresseras till ledaren utan pyr ute i 
arbetsgrupperna. Resonemanget ligger i linje med vad Carmeli et al. (2010) menar, ett öppet ledarskap 
bjuder in medarbetarna till en närmare relation, det skapar en miljö där medarbetarna kan framföra 
sina åsikter och veta att de möts med respekt tillbaka. Öppenhet kan tolkas ur både sam-varo- och 
sam-verkansperspektivet. Som ovan handlar det om en inställning, att vara öppen och genom det 
bjuda in till en relation där de genom sam-varo blir delaktiga i varandras liv. Det är en relationell syn 
på ledarskap, sett ur von Wright (2000) beskrivning. Öppenhet kan även ses som sam-verkan när det 
handlar om att visa transparens i organisationen och om att informera medarbetarna om vad som 
händer i organisationen gällande resultat och handlingsplaner. Men öppenhet kan även ses i ett 
punktuellt perspektiv. Det finns ingen konstruktion i den delen av ledarskapet utan det handlar 
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snarare om ett beteende från ledaren där den handlingen, att visa öppenhet, sker till medarbetarna 
och inte med dem. Öppenhet är således ett väldigt öppet begrepp som blir kontextberoende. Beroende 
på i vilken situation begreppet används kan det signalera att relation handlar om en ledar-
medarbetarkonstruktion eller ett ledarbeteende. 

Carmeli et al. (2010) menar att ledarna genom att vara tillgängliga signalerar att medarbetarna är 
viktiga och att ledarna värdesätter kommunikationen med medarbetarna. Tillgänglighet kan ses ur två 
olika förhållningssätt. Antingen kan ledarna alltid svara i telefon och be om att få ringa upp om de 
sitter med andra uppgifter, alternativt svarar de inte när de inte kan prata. Förhållningssätten 
fungerar på olika sätt. Den förra bekräftar medarbetaren och sänder signaler att ledaren verkligen bryr 
sig och den senare skapar ett öppnare klimat där medarbetarna vet att de inte stör när de ringer, 
eftersom ledaren inte kommer att svara om den är upptagen med annat och inte har möjlighet.  Det 
skulle vara för enkelt att säga att den förra har sam-varo genom sam-verkan och den senare bara har 
sam-verkan. I den senare finns en förståelse för varandra och genuin relation i grunden då 
medarbetaren vet att den alltid kan ringa, men att ledaren bara svarar när den har möjlighet visar att 
det finns i relationen. En sam-verkan som bygger på sam-varo. 

Förtroende 

När ledaren inte är på plats och kan påverka eller kontrollera arbetet på detaljnivå blir förtroende en 
grundförutsättning i en distansrelation. D9 menar att: 
 

Allt bygger på tillit, finns inte tilliten så funkar det inte, för jag kan inte (kontrollera), 
även om jag skulle vilja, här i korridoren kan jag kontrollera fram ett resultat, jag kan inte 
kontrollera fram ett resultat på så långa avstånd. 

 
Ledarna är till viss del utlämnade och måste ha förtroende för medarbetarna. En praktisk aspekt ingår 
också i förtroendet som nämns ovan då det är inte praktiskt möjligt för ledarna att lägga sig i allt som 
händer. För ledare med verksamhet på flera ställen finns det oftast en platsansvarig eller mellanchef 
som leder arbetet på orten. Ledarna som sitter i en VD roll menar att förtroende handlar om att ge 
mandat till platschefen eller mellanchefen så att denne känner att den har kontroll på sin verksamhet. 
D4 förklarar vad många andra ledare berättade: 
 

Vi har en väldigt delegerad organisation, man har ganska stort ansvar och ganska stora 
befogenheter om man är ledare här, och det är något vi håller på att titta på just nu, för 
jag kan inte vara närvarande varenda dag, varenda stund, för alla frågor. 

 
Ansvar handlar om en skyldighet att något blir genomfört enligt en överenskommelse och befogenhet 
är (laglig) rätt att genomföra vissa åtgärder inom ansvarsområdet. Det D4 menar är att medarbetare 
på distans förväntas (ansvarar för) att utföra organisationens åtaganden som ryms i rollen, samtidigt 
har de stora befogenheter att självständigt handla i ansvarsområdet. D10 menar att det är viktigt att 
tillse att medarbetarna har befogenheter i ansvarsområdet, så att de kan vidta behövliga åtgärder.  
 

Ge ett kombinerat ansvar och befogenhet, för det (är) som jag säger till alla jag jobbar 
med, du kan inte bara ha ett ansvar, om du känner att du bara får ansvarighet, och att du 
inte får göra något för att det ska fungera (D10).  
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Alla ledare använde inte ordet befogenhet på ett liknande sätt, för vissa ledare handlade befogenhet 
om att göra affärer, där de menade att olika ledar- och medarbetarnivåer hade rätt att göra affärer i 
olika stora summor som organisationen bestämt. Andra använde begreppet lite lösare och de kunde 
tolkas som om befogenhet handlade om rätten att handla i sin roll eller i sitt område. Det skulle i så 
fall kunna tolkas som D7 säger om distansrelationer, “där blir det mycket frihet under ansvar, vi gör 
upp gemensamma riktlinjer som vi tillsammans försöker att leva upp till”. Ledarna menade att för att 
det ska fungera på distans måste förtroendet innehålla en viss frihet att arbeta självständigt.  

Det handlar således om ett förtroende under ansvar, där vissa delar som tidsrapportering och 
skötsel av exempelvis arbetsfordon har en lägre nivå av kontroll, medan resultat kontrolleras eller följs 
upp veckovis. Kontrollfunktionen i förtroendet går dock inte att ta bort, alla ledare opererar i 
ekonomiska verksamheter där resultat i slutändan handlar om pengar. Förtroendet mellan ledare och 
medarbetare, handlade för ledarna om “leverans, tror jag, det är bara det, leverans” (D4). Leverans 
handlar om att göra det som ledare och medarbetare tillsammans kommit överens om, att hålla det 
som sagts ska göras. Leverans kan ses som en ren kontrollfunktion, men i förhandlingen fanns 
förtroendet för medarbetarna att välja vilken väg de skulle ta för att nå fram till målet.  

För ledarna är förtroende en balansakt, de vill ha insyn i verksamheten men samtidigt låta 
platscheferna eller mellancheferna få sin frihet. I förtroendet finns en dynamik, ett givande och 
tagande i den vardagliga relationen. När nya medarbetare introduceras i verksamheten kan förtroende 
ses som en trappa. Någonstans måste det finnas ett grundförtroende för medarbetarna, annars hade 
de inte blivit anställda. Förtroendet för medarbetarna ökar när förhandling och leverans fungerar och 
större uppgifter kan då delegeras till medarbetarna.  

Ledarna är oftast med vid slutintervjun för att skaffa sig en egen uppfattning, ansikte mot ansikte, 
om medarbetarna. Kontaktfrekvensen och kontakten ansikte mot ansikte är högre initialt för nya 
medarbetare än vad den är i relationen till de som jobbat ett tag. Dels handlar det om att introducera 
nya medarbetare till rådande organisationskultur och dels för att få en uppfattning om vidare 
samarbete och förtroendenivå. D3 förklarar det som:  
 

Är det du eller jag som ska fatta de här besluten? Du kan fatta beslutet, men jag vill se 
avtalet innan du skriver på, jag menar våran, vår yrkesmässiga relation har inte riktigt 
börjat än, vi kommer också nöta saker. 

 
Det kan ses som att det finns ett tidsperspektiv på förtroende där arbetad tid tillsammans korrelerar 
med ökat förtroende, naturligtvis leveransberoende. Således är kontrollen högre initialt i relationen då 
ledarna vill vara med och se vad som händer. 

Förtroende är spretigt och innebär så mycket, men den gemensamma nämnaren mellan alla ledare 
är att förtroende handlar om att göra det som man kommit överens om. På distans blir förtroendet 
mellan ledare och medarbetare en stor del i arbetet. Om medarbetare inte levererar kommer 
förtroendet att svikta och arbetet blir lidande, eftersom ledaren inte har möjlighet att vara närvarande 
på fyra olika platser samtidigt och detaljstyra.  

Analys 

Förtroende kan här ses som sam-verkan, ledare och medarbetare konturerar tillsammans relationen 
genom att gemensamt komma överens om förtroendets innehåll. På distans är förtroende för 
medarbetarnas kompetens och självständighet avgörande för verksamheten. Vad gäller förtroende 
och relation så behövs det tid tillsammans. Erskine (2012) menar att relation är något som förhandlas 
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av deltagarna. Förtroendet kan ses som en del i den förhandlingen och att förtroendet stärks över tid 
kan ses ur Graen och Uhl-Biens (1995) tankar om relationens faser. Initialt i främlingsfasen finns ett 
grundförtroende som handlar om transaktioner där det är ett trevande gällande sam-verkan. Ledarna 
har en medveten högre närvaro i det tidiga sam-verkansperspektivet. Den fysiska distansen upplevs 
som ett filter och gör att ledarna upplever att de vill träffa en ny medarbetare ansikte mot ansikte 
oftare i en ny relation. Rousseau et al. (1998) menade att ju mer tid tillsammans, desto bättre 
förtroende kan finnas, tiden tillsammans förbättrar relationen genom att sociala delar i en relation 
förmedlas samtidigt som uppgift kommuniceras. Förtroende över tid leder in relationen till 
bekantskap genom att i en distansrelation dela information som inte bara rör arbete. Sam-varo 
möjliggörs genom en hög närvaro och möten ansikte mot ansikte när saker ska nötas vilket kan 
innebära att deltagarna kan förstå varandra på ett djupare plan. Sam-verkan har lett till sam-varo och 
relationen kan nå ett partnerskap. Eftersom det är svårt att kontrollera eller detaljstyra verksamheter 
på distans blir förtroende en konstruktion och kan ses ur det relationella perspektivet.  

Bekräftelse 

I en fysiskt nära relation kan ledare och medarbetare bekräfta varandra genom en nick eller en tumme 
upp i korridoren. Det är lättare att se, förmedla och bekräfta signaler när både ledare och medarbetare 
befinner sig på samma plats. På distans blir det en annan sak då ledarna behöver vara mer aktivt och 
tydligt visa intresse. D7 menar att det handlar om en inställning, att vara intresserad, men även ett 
handlande, att bry sig “det är nog att vara intresserad och nyfiken av personen i fråga och genom att 
bry sig tror jag att man bekräftar den här personen”. D3 menar att en tydlig bekräftelse på distans kan 
vara att tydligt meddela att, “jag har uppmärksammat att du har en fråga, jag återkommer, det kan jag 
tycka är en ledarskapsfråga, att man inte signalerar att du är oviktig för mig”. Bekräftelse kan även 
handla om att ledarna uppmärksammar att medarbetare gjort något bra. Ledarna menar då att de ska 
vara aktiva och ta fram telefonen och ringa eller skicka ett SMS och ge positiv feedback så fort som 
möjligt. Många påtalar att de redan gör så, men menar samtidigt att de vill bli lite bättre på just den 
punkten. 
 

Så bekräftelseteorin med att det är det mest motiverande det stämmer så bra, det är inte 
lön eller belöning utan det är en klapp på axeln, (det är att) man känner att man faktiskt 
gör skillnad som betyder mycket och det är något som jag kan bekräfta här ganska ofta, 
jag har blivit ganska duktig på att säga bra gjort (D4).  

 
Att lyssna på, intressera sig för, och uppmärksamma sina medarbetare kan i en distansrelation ibland 
vara lättare än i en platsbunden relation. Det kan finnas ett visst förgivettagande av medarbetarna i en 
nära platsbunden relation, ledarna ser medarbetarna varje dag och tänker inte aktivt på att delge dem 
information eller berömma det som är bra. D3 menar att det finns en risk att de på lokalkontoret får: 
 

Minst uppmärksamhet tror jag, det blir väl lätt så i en organisation, man tror att när man 
är här har man tillgång till allt stöd, och jag tror snarare att det är mer tvärs om, man 
bokar ju möten och besök och telefonavstämningar med de andra kontoren, och sen 
räknar man liksom med att lokalkontoret bara ska följa med. 

 
Risken finns att kommunikationen kanske bara blir höjda ögonbryn och en lätt nick i korridoren 
istället för att sätta sig ner och prata. Vetskapen om att de signaler som finns i den fysiska kontakten 
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försvinner i distansrelationer gör att ledarna måste vara mer aktiva i kommunikationen till de 
medarbetare som verkar på distans. D3 menar att det går att använda ”slackminuter i gaten” till att 
skicka några SMS med frågor om hur dagen gått, påtala något som gått bra eller fråga om det dykt 
upp några frågor sedan sist. 

Analys 

Bekräftelse kan ses ur både ett relationellt och ett punktuellt perspektiv. Att vara intresserad och bry 
sig om en annan person och fråga om hur dennes dag har varit placerar bekräftelse i en medkännande 
dimension och står öppnar upp för sam-varo då ledaren bjuder in till relation. Om medarbetaren 
svarar på inbjudan kan de tillsammans konstruera sam-varo.  Bekräftelse kan även ses som sam-
verkan då det finns en kommunikativ del i den. Bekräftelse sker genom sam-verkan då frågor om 
verksamheten kan besvaras och ledare och medarbetare samordnar sina handlingar genom det. 

I det som D4 ger uttryck för i citatet ses bekräftelse som ett medarbetarbehov; att bli bekräftad. 
Bekräftelse ses även som ett ledarbeteende; att bekräfta. Von Wright (2000) menar att behov och 
beteenden ska ses ur ett punktuellt perspektiv och Uhl-Bien (2006) menar att det inte handlar om 
ledar-medarbetarkonstruktion av relation utan om ett ledarskapsbeteende. Att bekräfta en 
medarbetare är något en ledare gör till medarbetaren. Som von Wright (2000) menar kan både 
punktuellt och relationellt perspektiv användas för att förstå en relation. En punktuell handling, som 
att ge bekräftelse, kan dock leda till att deltagarna uppmärksammar varandra och når sam-varo i et 
senare skede. 

Medkännande 

Att inte lägga märke till att någon mår sämre, eller att inte göra något åt det kan resultera i att den 
personen stannar hemma och sjukskriver sig oftare, alternativt slutar och företaget tappar kompetens. 
Att medarbetare känner sig utanför, att andra får mer tid med ledaren än vad den själv får eller inte 
känner sig delaktig, är uppmärksammade uppfattningar från medarbetare som ledarna stött på. D10 
som är relativt ny i organisationen har genomfört åtgärder för att dels inkludera medarbetaren 
tydligare i arbetet, dels tillse att medarbetare som jobbar på distans är delaktig genom videokonferens 
på alla personalmöten och ibland även på inofficiella möten som har mer en social karaktär. Andra 
åtgärder som tagits är att även bjuda in medarbetaren till kontoret för att den ska få möjlighet att 
fysiskt träffa de andra medarbetarna och på så sätt skapa en närmre relation och en gemenskap med 
de på huvudkontoret. 

Analys 

Medkännande ledare ökar medarbetares välbefinnande (Martin et al., 2014). Medkännande skulle ur 
ett sådant perspektiv kunna, likt bekräftelse, placeras in i ett punktuellt perspektiv. Att vara 
medkännande är en ledaregenskap. Men som Hur et al. (2016) menar att medkännande också handlar 
om trovärdighet och ärlighet. Genom ärligheten öppnas dörren till sam-varo där förståelse kan skapas 
mellan deltagarna och de blir delaktiga i relationen. Sam-verkansdelen i medkännande på distans blir 
att de gemensamt måste finna strategier som fungerar för båda. 

Sammanfattning 

En distansrelation innebär för ledarna att de måste var mer tydliga i sitt ledarskap och sitt sätt att 
förhålla sig till sina medarbetare. En enkel nick i korridoren som kan betyda att “jag ser dig” eller “bra 
jobbat” försvinner när deltagarna inte verkar på samma kontor. De menar att det är något att 
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uppmärksamma på distans och att bekräfta medarbetarna bör ske på ett tydligt och aktivt sätt när de 
inte träffas fysiskt. Tydligheten finns som ledord genom ledarskapet och inkluderar att medarbetarna 
ska ha tydliga roller. När medarbetarna verkar på andra orter behöver de ha en viss frihet. Friheten 
kommer med att det finns ett tydligt ramverk gällande vilket ansvar och vilka befogenheter de har i 
sina roller.  

För att underlätta för medarbetarna menar ledarna att det handlar om öppenhet och tillgänglighet. 
Öppenhet i fråga om transparens, att inte dölja information som medarbetarna kan ha användning av. 
Öppenhet är också öppna kalendrar som visar vad ledaren gör och var den är. På det sättet blir 
öppenhet en fråga om tillgänglighet och tillgång som visar sig genom att telefonen alltid är på, e-post 
kontrolleras regelbundet och ledarna svarar på all inkommande trafik från medarbetarna eller ringer 
upp om de inte har tid där och då.  

Förtroende för medarbetarna är en stöttepelare i distansverksamhet då ledaren rent praktiskt inte 
kan närvara och detaljstyra överallt. Förtroende handlar om leverans av vad som gemensamt 
överenskommits. Frihet att sköta verksamheten på sitt sätt ute på de olika driftsplatserna kan även ses 
ur ett förtroendeperspektiv, finns inte förtroende måste ledaren själv vara där eller rekrytera en ny 
medarbetare.  

Ledarna menar att det måste finnas en bra miljö i hela organisationen som relationen mellan dem 
och medarbetarna kan utvecklas i. Här kommer öppenheten och tydligheten tillbaka, öppenheten 
måste finnas så att medarbetarna vågar lyfta alla typer av frågor, inklusive egna personliga känslor. 
Åtgärder som tagits handlar om att försöka öka inkluderingen genom meningsfulla arbetsuppgifter 
och fysiska träffar där alla får träffa varandra under arbetsförhållanden men även vid tillfällen av 
social karaktär. 

Ledarnas uppfattning om kommunikationen som en del i distansrelationen 
Kommunikation på distans handlar om närhet och hur ledarna använder kommunikationen för att 
öka eller minska uppfattningen av närhet. E-post används oftast vid informationsöverföring, vilket 
betyder att det är svårt att avläsa medarbetarnas känslotillstånd om det inte explicit skrivs ut med ord. 
Telefon upplevs närmare och uppfattas som en mer social kanal än e-post. Videokonferens används 
dels för att öka närheten genom möjligheten att se varandra, dels för att till viss del minska närheten 
och öka struktureringsgrad genom att signalera, jag ser dig, var förberedd. Chattfunktionen blir något 
mellanting mellan e-post och telefon, den ger en hög närvaro, det är möjligt att bara kommunicera 
uppgift, men den öppnar även upp för en social funktion genom snabba meddelanden. 

Kommunikationskanal och kommunikationsfrekvens 

På distans försvinner närheten, möjligheten att kommunicera ansikte mot ansikte och de ickeverbala 
signaler som finns i en fysiskt nära relation kan inte fungera som meningsbärare. Detta utmanar 
ledarna i sin kommunikation. D7 menar: 
 

En liten utmaning ändå i det här, att leda på distans är ju inte optimalt, eller det är i alla 
fall inte lättare än att ha alla på samma ställe ... du har inte närheten på samma sätt, alltså 
du får ju inte den där känslan för saker som inte funkar eller funkar, då du inte kan vara 
där dagligen, det är väl det stora att du inte har den där närheten 

 
Det är närheten som behövs för att kunna förstå varandra i en relation. Dock inte enbart för att skapa 
en närmare relation eller för att få en bättre känsla för sina medarbetare, utan den fysiska närheten 
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behövs även vid större diskussioner. Ren information, avstämningar och en-till-en samtal fungerar via 
andra kanaler, men diskussioner med större frågor, där det handlar om att få fram olika nyanser och 
synsätt, fungerar inte bra via Skype eller telefonkonferens. Det fysiska mötet går i vissa fall inte att 
bygga bort med hjälp av teknik. Ledarna påtalar att det visst finns teknik där de kan rita och förklara i 
realtid, men det är fortfarande inte samma sak som att sitta tillsammans i ett rum och diskutera. D4 
menar att även vid diskussion ansikte mot ansikte finns tankar om distans och relation. Ett mindre 
rum med ett mindre bord möjliggör en dialog där deltagarna känner sig närmare varandra och kan 
gemensamt komma fram till en lösning. Vid diskussioner där det är ett givande och ett tagande 
behövs ett större rum så deltagarna får lite distans ifrån varandra. 

Ledarna menar att telefon har en lägre struktureringsgrad än e-post och kommunikationen är 
mjukare och mer öppen för samtal än ren avrapportering. Telefon används oftast av ledarna när det är 
en-till-en kommunikation. Några ledare har schemalagda telefontider, men för de flesta är telefon en 
friare kanal där både ledare och medarbetare kan ta kontakt när det dykt upp något problem eller om 
någon bara vill bolla en fråga. Schemalagda gruppmöten sker oftast via videokonferens, men för vissa 
som saknar den möjligheten genomförs de över konferenssamtal på telefon. Gruppmöten är en 
gemensam nämnare för i stort sett alla ledare. Det är ett möte då ledaren träffar och kommunicerar 
med alla plats- eller mellanchefer samtidigt. Frekvensen är lite olika men ligger ofta på runt en eller 
två gånger i veckan. D3 menar att videokonferens ger mötet mer tyngd och struktur. Genom att hålla 
möten där deltagarna ser varandra upplever D3 att medarbetarna är mer förberedda, de har stängt 
dörren och är redo att rapportera. När möten hålls på telefon finns risken att någon tar mötet i bilen 
och inte är fokuserad på vad som ska göras. Både D3 och D9 menar att på de här mötena är det hög 
struktur, minimalt med kallprat om väder och vind, fokus ligger på att avrapportera i tur och ordning. 

Videokonferens som exempelvis Skype, vilket är det program som mest frekvent nämns, delar upp 
studiens data i två grupper. Som ovan är det en kanal för avrapportering med hög struktur. D10 
menar att det är obehagligt att ha en kamera i ansiktet och delar uppfattning tillsammans med D3 att 
det är ett dåligt komplement till fysiska träffar. För andra är det just en uppfattad närhet i 
kommunikationen som är det bästa med videokonferens. Det är en teknik som förbättrar 
kommunikationen genom att icke verbala signaler delvis kan ses och den ger även deltagarna en 
närhet som de inte upplever att de kan få på telefon på samma sätt. 
 

Bättre känsla i mötena, lättåtkomliga (likt) fysiska träffar, en morgon man vill prata med 
en kollega eller nås, det blir enkelt att koppla upp sig och se kollegan jag pratar med, det 
ser jag som jätteviktigt (D5). 

 
En videokommunikation gör att det går att hålla möten med alla utlokaliserade team eller personer 
utan att behöva resa och träffas fysiskt så fort det är något mindre som behöver lyftas. D5 jobbar med 
stora avstånd mellan sig och de andra kontoren som den ansvarar för. Att slippa resa och istället 
kunna använda videokonferens blir en tydlig förenkling och effektivisering samtidigt som det upplevs 
att tekniken för dem närmare i relationen. Även D6 som nästan skulle kunna träffa alla dagligen ser 
stora fördelar med den upplevda närhet som videokonferens erbjuder. D2, den enda ledaren i studien 
som hade medarbetare i andra länder, använde Skype frekvent, dock utan videofunktion. Tekniken, 
eller snarare internetuppkopplingen begränsade möjligheten att kunna använda den tekniken. De 
gånger de försökt resulterade snarare i frustration än i bättre kommunikation.  

Tre ledare använder chattprogram i sin organisation och menar att chatt har stora fördelar, det ger 
hög närvaro, snabb kommunikation och de slipper det sociala som annars, enligt dem, finns inbyggt i 
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en telefonkommunikation. De behöver inte öppna varje kommunikation med kallprat som de 
upplever att de måste göra på telefon, i chatten kan de istället gå rakt på sak. 

Analys 

Kommunikation är fundamentalt för en relation, det är frågan om ifall två personer som inte 
kommunicerar på något sätt kan anses ha en relation. Kommunikation på distans blir ett sätt att delvis 
minska uppfattningen av avståndet mellan ledare och medarbetare, men kommunikationen genom 
olika kanaler är också en förutsättning för samarbete på distans. Enligt Uhl-Bien (2006) är 
kommunikationen avgörande i ledare och medarbetares konstruktion av en relation. Ledarnas 
uppfattningar om kommunikation kan ses ur ett relationellt perspektiv. Sam-varo och sam-
verkansperspektiv pendlar mellan typ av samtal och val av kanal men i ett större perspektiv handlar 
kommunikationen om att de tillsammans konstruerar relationens mening. Ledarnas gruppmöten är 
effektiva och strukturerade och kan ses som sam-verkan. Under de här mötena sker avrapportering 
och det finns inte ett stort utrymme för att två deltagare ska mötas och svara an på varandras energi. 
Sam-varo möjliggörs i stället i telefonmöten där deltagarna kan ge mer tid för varandra och förstå den 
andres situation på ett djupare plan. Uppfattningar om kommunikationen visar en problematik med 
distansrelationen. Trots all tillgänglig teknik behöver deltagarna träffa varandra ansikte mot ansikte 
för att få en djupare känsla för varandra och för att kunna föra konstruktiva dialoger. Tillgänglig 
teknik med videomöten och snabb kommunikation genom chat möjliggör att en viss uppfattad närhet 
kan ske genom sam-verkan. För att sam-varo ska ske är fysiska träffar nästan ett måste. 

Uppfattningen att videokommunikation ger en högre struktur och att deltagarna är mer 
närvarande ligger i linje med det som Bull Schaefer och Erskine (2012) fann. Ledarna har en 
uppfattning att medarbetarna kanske inte är lika fokuserade i mötet som de själva är. Inställningen till 
att videokommunikation ger en högre struktur kan således ligga i att ledarna vill ha kontroll över att 
medarbetarna lägger in lika mycket energi i arbetet och relationen som de gör. Ur ett sådant 
perspektiv kan det ses som att det till viss del saknas sam-varo i relationen. Om genuiniteten i 
relationen och förståelsen för varandra funnits där hade dimensionerna i empowerment (Thomas & 
Velthouse, 1990) varit etablerade. Mötets mening hade varit gemensamt konstruerat i relationen och 
självbestämmandet skulle ha kunnat leda till att alla delade liknade uppfattning om delaktighet.  

Medkännande kommunikation 

Att kommunicera information som bara berör en uppgift är något alla nämner att e-post fungerar 
bra till. E-post är enligt ledarna det mest frekventa kommunikationsmedlet och fördelarna med det är 
att ren information kan nå många medarbetare samtidigt. Dock saknas möjligheten till bra diskussion 
och det är samtidigt svårt att få en känsla för hur personen mår genom e-post, som D1 beskriver det: 
 

Jag tror inte på ledarskap via mail, jag kan tycka att mail är superbra, dels för att när du 
kommer överens om saker kan gå tillbaka och läsa, men är det av en social karaktär, (då) 
är det ju lättare att läsa in och känna av, hur är det liksom, jag ser ju på medarbetaren, 
den kan ju sätta sig ner och det dröjer 1,5 sekund så har jag läst av i vad den är i för mood 
liksom. 

 
D10 menar att det även på telefon är svårt att få en uppfattning om hur någon mår och om inte 
medarbetarna lyfter sådana ärenden själv är fysiska träffar det enda redskapet ledarna har för att se 
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sådant. För D1 är fysiska träffar också det bästa för att se hur en person mår, men menar att telefon till 
viss del också kan fungera för att få en känsla för medarbetarnas sinnesstämning.  

Analys 

Att bry sig om sina medarbetare är en individuell känsla. Det är vad ledaren gör av känslan som 
kommer påverka relationen. Om ledaren bara försöker få medarbetaren att må bättre för att den ska 
klara av arbetet finns det troligtvis inget relationellt perspektiv. Det är det genuina i medkännande 
som öppnar upp för sam-varo. Det ledarna menar är att det är svårt att läsa av en annan person 
genom textbaserad kommunikation därför att medkännande inte enbart är en kommunikation med 
ord. Tänk tanken att du ser att din partner eller ditt barn mår dåligt, står du kvar och pratar eller går 
du fram och lägger armen om personen? Goetz et al. (2010) menar att beröring hjälper, det 
kommunicerar medkännande och tar till viss del bort obehag. På distans finns inte möjligheten till 
beröring. Det kan vara en anledning till varför ledare väljer att träffa sina medarbetare ansikte mot 
ansikte. De väljer att sam-verka inom dimensionen medkännande när möjligheten till sam-varo är 
som bäst. En fysisk distans försvårar medkännande och i det fallet sam-varo. 

En öppen kommunikation 

Trots hög tillgänglighet menade några ledare att det kan bli lite tyst i andra änden, det är när det 
blir tyst som de börjar ana att allt inte är som det ska. Dels kan det handla om att platschefer vill 
känna sig självständiga och därför inte kommunicerar, dels kan det vara att platscheferna inte tycker 
att deras frågor är viktiga nog men det kan även vara att organisationen inte har ett tillräckligt öppet 
klimat där alla frågor kan lyftas till chefen, utan det stannar som ett missnöjt surr i arbetsgrupperna.  
 

När det blir tyst när ingen har åsikter eller kommer och är irriterad eller kommer och vill 
surra om saker, då ska man vara riktigt orolig, för då sker det bara ute i 
personalgrupperna, hela grejen är att det ska vara öppet, att man verkligen kan lyfta sin 
åsikt och på så sätt bearbetar man den ju också (D8). 
 

Ibland kan det finnas ett bra klimat i organisationen och kommunikationen fungerar med de flesta 
men inte med alla. Det är bara en person som blir tyst. D9 menar att: 
 

(Medarbetaren) är inte där än, hen har fullt upp, kanske inte känner att det här kan jag 
ringa och bolla med mig … den tar inte det initiativet, och när hen ringer, då är det något 
som gått lite långt. Det är sådana saker där vi får nöta ihop oss lite.  

 
D8 påtalar en även en positiv aspekt av distanskommunikation som blir lite tystare än en platsbunden 
kommunikation. D8 förklarar det som att den fysiska distansen gör att det inte går att vara ständigt 
närvarande och alltid svara på frågor som uppstår. Genom att inte svara på alla frågor blir 
medarbetarna mer autonoma och får själva lösa uppgiften.  

Analys 

Orsaken till tystnad från medarbetarna kan ses ur flera dimensioner. I grunden kan relationen sakna 
sam-varo, det finns ingen äkthet i mötet och deltagarna förstår inte varandra. Det kan också innebära 
att det saknas en riktning i relationen och genom låg förståelse i relationen finns en osäkerhet om 
självständighet som får uttryck i tystnad. Tystnaden kan också ses som brist på sam-verkan. 
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Förtroendet kan vara lågt i relationen och det finns inget öppet klimat eller tillgänglighet från 
ledarhåll där kommunikationen kan ske. Både D8 och D9 visar en uppfattning av relation som Uhl-
Bien (2006) benämner som ett relationellt ledarskap. För att komma ur en tystnad i organisationen 
behövs en sam-verkan, relationen har en tvåsamhet där båda parter måste vara aktiva. Ledarna visar 
att sam-verkan och troligtvis sam-varo finns i relationen mellan dem och medarbetarna. 

Sammanfattning 

Kommunikationen på distans ger ledarna utmaningar när den fysiska närheten försvinner. Närheten 
behövs för att dels stärka relationen, dels för att få ett bättre diskussionsklimat. Det finns teknik för att 
diskutera på distans och kunna dela skärm, men det upplevs ändå inte på samma sätt som att vara 
fysiskt närvarande, hela gruppen, i samma rum. När ren information ska förmedlas är e-post ett 
vanligt alternativ. Trots dess fördel med att nå många med samma information samtidigt innebär den 
också en begränsning. Det är svårt att avläsa en medarbetares känslor i e-post, den fysiska kontakten 
behövs och är ett förstahandsval, dock får telefon fungera som ett substitut när distansen är för stor. 
Telefon uppfattas som en mjuk kanal och används vid en till en kommunikation där både känslor och 
uppgift kan avhandlas. För avrapportering i gruppmöten används videokommunikation, de ger en 
hög struktureringsgrad och deltagarna är närvarande på ett annat sätt än vid telefonkonferens. 
Videokommunikation kan, beroende på hur den används, även ge en uppfattad närhet och erbjuder 
ett alternativ till att resa när mindre frågor avhandlas. Chattfunktion är inte vida utbrett, men de som 
använder den kanalen är nöjd med lösningen. Chatten ger en hög närvaro och kan fokusera på 
uppgift i stället för slentrianmässigt kallprat.  

Eftersom kommunikation är en viktig del i en distansrelation är ledarna medvetna om att en 
tystnad, en utebliven kommunikation, kan innebära negativa effekter för organisationen. Att stärka 
relationen med medarbetarna kan vara viktigt för att förbättra kommunikationen. 

Kommunikation på distans kan i vissa fall vara bättre än i en fysiskt nära relation. När ledaren inte 
är nära och kan svara på alla frågor finns utrymme för medarbetarna att bli mer självständiga. När 
ledarna är medvetna om vikten av att bekräfta sina medarbetare kan de göra medvetna val och 
kommunicera tydligare på andra kanaler än att bara nicka på huvudet i korridoren. 
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Diskussion 
I avsnittet nedan diskuteras studiens syfte och de forskningsfrågor som legat till grund för studien i 
relation till teori och metod.  
Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för hur ledares förhållningssätt till och 
kommunikation med medarbetarna, är en del i konstruktionen av en distansrelation. Förståelse om 
relation som konstruktion har skapats genom att relatera resultatet till von Wrights (2000) och Uhl-
Biens (2006) två perspektiv på relation och Aspelin och Perssons (2011) relationella pedagogik med 
deras två begrepp. Tanken med valet av en naturalistisk inriktning var att få fram deltagarnas 
konstruerade uppfattning av relation. Att deltagarna under informationsinsamlandet inte skulle var 
påverkad av något annat än frågorna i samtalet. Fördefinierade frågor är en form av påverkan och 
slutsatser från studien får ses i ljuset av det. Att undersöka relation som en konstruktion och endast 
intervjua en part i relationen kan även ses som motsägelsefullt och läsaren som vill generalisera 
slutsatser ska ha den problematiken i åtanke. 

Första forskningsfrågan berör ledarnas uppfattning om deras relation med medarbetarna. Aspelin 
och Persson (2011) menar att en bra relation är viktigt för ledarnas och medarbetarnas välmående, 
men även för att en bra relation leder till ett bättre samarbete vilket ger ett djupare lärande och en 
större möjlighet till påverkan. En bra relation ska här ses som att det finns både sam-varo och sam-
verkan i relationen. Resultatet visar att ledarnas uppfattning om en distansrelation handlar om ett 
intresse för medarbetarna och en förståelse för dem som person och deras situation. Förståelse 
tillsammans med förtroende blir viktigt i relationen då distansen innebär en högre grad av 
autonomitet hos medarbetarna. Von Wright (2000) menar att det punktuella perspektivets 
ledaregenskaper ses isolerat från sitt sammanhang. Att skapa förståelse och upprätthålla förtroende 
innebär att ledaren måste intressera sig för medarbetaren vilket kan ge en sam-varo. Ledarna måste 
även sam-verka med medarbetarna för att upprätthålla förtroende över tid. Även om det bara i det 
här fallet är en ledaruppfattning kan förståelse och förtroende ses som en konstruktion av relation, det 
signalerar en tvåsamhet och kan där av placeras i ett relationellt perspektiv.  

Forskningsfråga två är ledarnas uppfattning om hur deras förhållningsätt kan vara en del i 
relationen. Förhållningssätt kan ses som en inställning eller en attityd. Hade ledares attityd till 
medarbetarna varit det mest intressanta för studien borde möjligtvis en enkät använts som 
insamlingsmetod och ett punktuellt perspektiv skulle varit en utgångspunkt. I den här studien är det 
hur ledarna förhåller sig och ledarnas intresse, till medarbetarna i relationen som eftersöks och 
intervjuer ansågs ge djupare information. Som von Wright (2000) menar ska punktuellt och 
relationellt perspektiv ses som motpoler utan kan användas samtidigt. Ledarnas förhållningssätt är ett 
bra bevis på det. Resultatet visar att tydlighet och öppenhet är en distansledares ledord. Att vara 
tydlig och öppen är ledaregenskaper, att signalera tydlighet och öppenhet och ledarbeteenden. Dessa 
egenskaper och beteenden kan isoleras från kontexten och ses därför ur ett enhetsperspektiv (Uhl-
Bien, 2006). Även om Aspelin och Persson (2011) beskriver relationell pedagogik runt ett relationellt 
perspektiv ska inte ett enhets-/punktuellt perspektiv förkastas. För att förstå tydlighet och öppenhet 
som en konstruktion behöver man i likhet med Lincoln och Gubas (1985) tankarna kring naturalistisk 
studie se att i delarna finns flera verkligheter och de måste ses i en helhet. Tydlighet kan möjliggöra 
sam-verkan då störmoment som exempelvis frågetecken kring vem som ska göra vad, är undanröjda. 
Tydlighet kan öppna upp för att ett förtroende stärks då det är lättare för ledare och medarbetare att 
mötas i en relation när ramarna är fastslagna. Öppenhet kan bjuda in till relation genom att 
medarbetarna finner en trygghet i att våga ställa dumma frågor eller erkänna misstag. Det kan i sin 
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tur stärka förtroendet i relationen. En ledare kommer inte ifrån en egenskap, den finns hos individen. 
Det är vad ledaren gör av sin egenskap som kommer att definiera relationen. Ser ledaren egenskapen 
bara som en attityd kommer troligtvis ingen relation konstrueras men tar ledaren egenskapen vidare 
och öppnar upp för sam-verkan och sam-varo kan medarbetaren känna sig välkommen in i en ledar-
medarbetarrelation.  

Studiens tredje forskningsfråga undersöker ledares uppfattning av kommunikationen med 
medarbetarna, som en del i en relation. Kommunikationen är stöttepelaren i en distansrelation, det 
som framkommit i studien som tidigare teorier inte tydligt markerat är att kommunikation inte bara 
är sam-verkan genom kanal och frekvens, för ledaren måste det finnas en större medvetenhet om vad 
kommunikationen innebär. Hög frekvens ger en närmare relation, men det är innehållet i 
kommunikationen som är av betydelse. Ledaren behöver vara medvetenheten om att signaler som tas 
för givna i en platsbunden relation också måste meddelas på distans för att uppmärksamma 
medarbetaren och stärka relationen. Ledarna använder kommunikationen för att minska 
uppfattningen av den fysiska distansen. Det handlar om att försöka närma sig sam-varo genom sam-
verkan utan att träffas fysiskt. Det resultatet dock visar är att träffas ansikte mot ansikte är en 
grundförutsättning för ett bra samarbete. Alla ledare menade att de måste träffa och kommunicera 
med sina medarbetare på en regelbunden bas för att skapa en förståelse för varandra. Inom den här 
studien går det inte att se att sam-varo kan ske på distans. 

Studien bidrar till pedagogikämnet med att visa hur relationell pedagogiks begrepp kan användas 
för att förstå påverkansprocesser i en distansrelation mellan ledare och medarbetare. Ledarskap är en 
påverkansprocess genom fostran. Genom ledarens delaktighet i relationen fostras medarbetarna. 
Studien vänder sig först och främst till ledare som jobbar på distans från medarbetarna. I och med 
valet av ansats och metod ska inte resultatet ses som representativt för alla distansledare. Det är upp 
till läsaren att besluta om studiens resultat går att föra över till den kontext läsaren befinner sig i. Den 
kunskap som framkommit visar att för att ett samarbete ska fungera på distans behöver ledarna visa 
intresse för medarbetarna och få en förståelse för dem som person och deras situation och 
kommunicera det. Att kommunikationen är avgörande i en relation är inget nytt, inte heller att icke 
verbala signaler försvinner i en distansrelation. Det som dock är värt att beakta i en distansrelation är 
att inte ta kommunikationen för given. En ledare som verkar på distans bör vara medveten om att 
konstruktionen av en relation underlättas om alla, stora som små, signaler som vanligtvis finns i en 
platsbunden relation kommuniceras även vid en distansrelation. 

Framtida studier 
Att undersöka relationer ur endast ett ledarperspektiv kan ses som lite motsägelsefullt, framförallt om 
relationen ses som en konstruktion eller som en process. Att intervjua enbart ledare ger bara en sidas 
uppfattning om vad relation är. Vanligt förekommande vid LMX-studier är att de genomförs genom 
enkäter till medarbetare där medarbetarnas attityder till ledaren mäts. När det handlar om 
distansrelationer blir observationer lite svårare att genomföra då det enda sättet att observera dem 
tillsammans är via videokonferens.  

För att få en helhetsbild av vad relation på distans innebär skulle möjligtvis en multipel fallstudie 
kunna användas. Två eller tre organisationer skulle kunna ingå för att få en viss bredd i studien. 
Intervjuer med ledare och medarbetare genomförs på flera ledarskapsnivåer och i utlokaliserade 
verksamheter. Ledarnas och medarbetarnas kommunikation observeras vid videokonferenser och 
telefonmöten. Textbaserad kommunikation, e-post, analyseras för att få en uppfattning om innehåll. 
Resultaten jämförs sedan mellan organisationerna för att få en bred helhetsbild. En sådan studie är 
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omfattande och behöver stora resurser, men framförallt organisationer som är villiga att vara med och 
bidra till studien med en öppen inställning då observationer och analyser av e-post inkräktar på det 
dagliga arbetet.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1)    Hur är organisationen du jobbar i uppbyggd? 

a) Antal medarbetare  -platser -din roll, Tid tillsammans F2F? 

b) Hur länge har ni jobbat ihop? 

2) Kan du beskriva ditt ledarskap, vad du utgår från när du leder? 

3) Har organisationen några värdeord som ni utgår ifrån? 

4) Vilka utmaningar ser du med en distansrelation kontra fysisk närvaro? 

5) Hur tänker du kring relationen med dina medarbetare? 

6) Hur förhåller du dig till dina medarbetare för att möjliggöra en god relation med en fysisk 

distans mellan er? 

a) Vad innehåller en bra relation? 

b) Hur skapas en bra relation enligt dig? 

7) Hur ser du på förtroende? 

a) Vad är förtroende för dig, vad innebär förtroende? 

i) Hur visar sig det? 

b) Vad finns det för tecken på högt eller lågt förtroende från bådas sida? 

8) På vilket sätt skulle du säga att samarbetet mellan er är beroende av en bra relation? 

(a) Hur når du dit? 

(b) Vad leder en bra relation till, (jämfört med en mindre bra)? 

9) Hur tror du att dina medarbetare uppfattar den fysiska distansen mellan er? 

10) Hur fungerar kommunikationen i organisationen? 

a) Frekvens? 

b) Initiativ, en till en / vid gruppsamtal? 

c) Kanal (telefon, mail, videokonference)? 

d) Vad behandlas (uppgift, social kommunikation)? 

11) Hur tillgänglig och närvarande är du för dina medarbetare? 

a) Hur åskådliggörs det (avtalade tider / Helt öppet)? 

b) Vad är det som gör att du väljer att ha det så? 

12) Vad tänker du på när du får nya medarbetare med en fysisk distans mellan er? 

a) Hur gör du för att inkludera dem i det dagliga arbetet?  

b) Hur bekräftar man en medarbetare i en fysisk distansrelation?  

13) Om du skulle förbättra något i organisationen, vad skulle det vara och vad skulle vara ditt 

första steg? 

 


