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Abstrakt 
I denna studie har distansledarskapet inom en offentlig organisation studerats med syfte att se 

hur ledarskap, kommunikation och motivation sker under ett distansledarskap. Genom att 

använda både kvalitativ och kvantitativ metod har det getts möjlighet att få en fördjupad syn 

på distansledarskapet, samtidigt som en jämförelse mellan ledare och medarbetare kunnat 

utläsas genom den övergripande bild som framkom. Dels genom att intervjua fem chefer och 

dela ut enkät till femton andra chefer samt enkät till de intervjuade chefernas medarbetare. 

Det som framkom i studien var att organisationen arbetar medvetet med distansledarskap man 

anpassar sitt ledarskap för att få det att fungera. Stor vikt i ledarskapet läggs vid 

kommunikation och information för att säkerställa att medarbetare på distans är medvetna om 

vad som gäller och sker. Medarbetarna är mer nöjda med den kommunikationskontinuiteten 

som finns mellan parterna medan cheferna är mer självkritiska. Ledaren arbetar med att 

motivera medarbetarna på flera sätt men är dock inte alltid medvetna om det. Utifrån studien 

så är medarbetaren mer nöjd med att arbeta med sin chef på distans än vad cheferna är med 

att ha medarbetarna på distans. 

 

Nyckelord: Distansledarskap, kommunikation, motivation, medarbetare 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter industrialiseringen har vårt samhälle utvecklats till ett högteknologisk virtuellt samhälle 

(Giddens,1996:13) där människor rör sig över hela världen med möjlighet till 

direktkommunikation över världsdelarna alla tider på dygnet. I många av dagens arbeten sker 

mycket med hjälp av datorer och telefoner, uppkopplingen till internet är ett måste. Vårt 

globaliserade samhälle är beroende av kommunikationsteknik som e-post, Skype, digital 

uppkoppling, webbkameror osv (Heide, Johansson och Simonsson, 2005:21–22). 

Vid industrialismens början var ledarsynen på människan att denne var lat och ständigt 

behövde övervakas för att utföra arbetet, idag ser många företag sina anställda som sin största 

tillgång. Dagens ledarperspektiv lutar mer åt att motivera och inspirera de anställda att 

prestera ännu mer. Eller som författarna Bolman och Deal (2003) uttrycker det, medarbetarna 

ska bidra till organisationens verksamhet med nya idéer, energi, kunskap och färdigheter 

istället för enbart hårt (fysiskt) arbete. Genom att organisationer förändrar den traditionella 

bilden av organisationens uppbyggnad med ett fysiskt kontor till att bli mer komplexa, 

globala och ändra sin struktur samt skapa nya arbetsarrangemang kommer fler ledare enligt 

Howell, Neufeld och Avolio (2005) att leda sina medarbetare på distans. 

Den traditionella bilden av en arbetsplats med arbetsledare och chef fysiskt närvarande på 

arbetsplatsen är inte längre lika självklart. Idag ställs det oftast högre krav på medarbetaren 

att arbeta självständigt och att kunna ta eget initiativ.  Dagens kommunikation mellan 

medarbetare och mellan medarbetare och chef sker över de kommunikationsmedel som finns 

och man behöver inte alls ha den ”nära” kontakten som krävdes förr. 

För att motivera och finnas där för sin medarbetare när man som ledare inte alltid finns till 

hands fysiskt, hur behöver man då arbeta och vilka områden är då extra viktiga att lägga 

fokus på? Hur arbetar man för att lära känna sin medarbetare när viktiga delar som prat i 

korridoren eller fikarummet inte existerar? Eller det faktum att man inte av direkt egen 

erfarenhet vet hur arbetsplatsen och själva arbetet fungerar, hur fungerar då engagemanget för 

att medarbetaren ska känna att de är förstådda och att man som chef vet vad det handlar om? 

Det här är några aspekter som blir speciellt i och med ett distansledarskap. Det skiljer sig 

självklart mycket mellan branscherna och varierar beroende på hur självständigt arbetet i sig 

är. Enligt ledarna Sveriges chefsorganisation (www.ledarna.se) är viktiga aspekter att 
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fokusera på till exempel mål, värderingar och uppföljning, kommunikationen över distans 

och att besök den aktuella arbetsplatsen. 

Denna trend med arbete på distans medför att arbetslivet i Sverige kommer att få fler och fler 

ledare som därmed utövar sitt ledarskap på distans, vilka är då de viktigaste aspekterna för 

den typen av ledarskapet?  

Under de senaste åren har stora förändringar skett i det svenska välfärdssystemet och flera 

offentliga organisationer har genomgått stora omorganisationer, ett exempel på denna trend är 

arbetsförmedlingen. I med den omorganisation arbetsförmedlingen genomgick 2008 har flera 

av deras chefer fått tjänster som innebär att de leder medarbetare över distans. 

”Arbetsförmedlingens verksamhet styrs till stor del av lagar, förordningar och föreskrifter. 

Men vi är också en målstyrd organisation. Det betyder att organisationen styrs och arbetar 

utifrån uppsatta mål.” (www.arbetsformedlingen.se) Arbetsförmedlingen är en myndighet 

med verksamhet på flertalet ställen runt om i landet. Det finns idag 320 lokala 

arbetsförmedlingskontor och inom arbetsförmedlingen arbetar det ca 11500 personer. Denna 

organisation har under senare tid genomgått omorganisation samt fått nya arbetsområden 

genom förändringar i det svenska välfärdssystemet. 

1.2 Frågeställning 

Hur leder, motiverar och kommunicerar ledaren med sina medarbetare på distans inom 

arbetsförmedlingen? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur ledare leder, motiverar och kommunicerar med 

medarbetare som befinner sig på geografisk distans från ledaren.  

1.4 Disposition 

Vi börjar denna studie med bakgrund, organisation och studiens syfte för att i kapitel 2 

redogöra för den metod och de tillvägagångssätt som används i studien. I kapitel 3 visas den 

forskning som finns inom distansledarskap och de teorier som används i studien kring 

ledarskap, distansledarskap, kommunikation och motivation redogörs. Studiens resultat 

redovisas i kapitel 4 som följs av analysen och diskussionen i kapitel 5 och 6.  
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2 Metod 

I nedanstående avsnitt redogörs för studiens metoder och tillvägagångssätt. I studien valdes 

både kvalitativa och kvantitativa metoder att användas, dels eftersom det passar studiens syfte 

väl, dels genom att ge en djupare förståelse för det studerade området samt även en 

övergripande bild som kan jämföras mellan medarbetare och chefer.  

2.1 Studieobjekt 

Vi har valt att studera ledarskap på distans inom Arbetsförmedlingen eftersom det är en 

organisation som arbetar med distansledarskap, samt att de gjort en stor omorganisation 

under de senaste åren vilket givit flera nya distansledare. 

I studien intervjuades fem chefer som valdes ut via chefsförsörjningen inom organisationen. 

Urvalet skedde bland tjugo distansledande chefer inom organisationen som alla skall delta i 

en intern utbildning gällande distansledarskap. Resterande 15 chefer valde vi att undersöka 

genom en enkät så att även deras synpunkter skulle kunna bidra till studien. De fem 

intervjuade chefernas medarbetare som var cirka 70 stycken svarade på en enkät då de är så 

pass många att vi inte hade möjlighet att intervjua dem alla. Syftet med enkäterna till 

medarbetarna var att få fram hur medarbetaren upplever distansledarskapet.   

De fem intervjuade cheferna var: 

Enhetschefen Bengt som är stationerad i Luleå och har 10 medarbetare under sig. Intervjun 

genomfördes på Arbetsförmedlingen i Östersund, stadsdel Norr, onsdagen den 6 april 2011.  

Enhetschefen Sara som är stationerad i Karlstad med 14 medarbetare under sig vars intervju 

genomfördes via telefon på MIUN tisdagen den 12 april 2011. 

Sektionschefen Anneli som är stationerad i Växjö med 11 medarbetare. Intervjun 

genomfördes via telefon på MIUN onsdagen den 13 april 2011. 

Sektionschefen Markus som har 22 medarbetare och är stationerad i Stockholm. Intervjun 

genomfördes via telefon på MIUN torsdagen den 14 april 2011.  

Den femte chefen som intervjuades var sektionschefen Mikael som har 13 medarbetare och är 

stationerad i Umeå. Intervjun genomfördes på Arbetsförmedlingen i Östersund, stadsdel 

Norr, fredagen den 15 april 2011. 
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2.2 Intervjustudien 

I den kvalitativa delen av studien intervjuades de fem chefer som beskrevs tidigare. Alla 

arbetar med medarbetare på distans.  

2.2.1 Intervjuteknik och genomförandet av intervjuerna 

Intervjufrågorna skapades utifrån de teorier som ligger till grund för studien samt studiens 

syfte. Semistrukturerade frågor användes i intervjuguiden se bilaga 1. Vid en 

semistrukturerad intervju används en intervjuguide som håller sig till ämnet men 

respondenten har stor frihet vid besvarandet av frågorna (Bryman, 2004:301). Det gav 

respondenterna möjlighet till att ge mer utvecklande svar samt gav intervjuaren möjlighet till 

att ställa följdfrågor och förtydligande information om så krävdes. I bilaga 1 finns endast de 

förkonstruerade frågorna eftersom eventuella förklaringar samt följdfrågor var unika vid 

varje intervju. 

Två av fem chefer var möjliga att träffa för intervju. Det hade varit optimalt om alla 

intervjuer hade gått att genomföra på så sätt men det var ej möjligt på grund av stora 

geografiska avstånd. De tre andra intervjuerna genomfördes därför via telefonintervju. Alla 

chefer fick dock samma frågor och samma tid på sig för att besvara frågorna. Varje intervju 

tog 30-50 minuter. Vid alla fem intervjuerna användes en diktafon för att efter intervjun 

kunna använda den vid transkriberingen. Vid intervjutillfällena ställde en frågorna från 

intervjuguiden medan den andre fokuserade på att föra anteckningar. Vi använde både 

diktafonen och anteckningarna vid transkriberingen av intervjun för att minska risken för att 

missförstånd skulle uppstå samt att viktiga delar missades, som rekommenderas av Lantz 

(2007:106). Respondenterna delgavs inte frågorna innan intervjun för att få så ärliga och 

direkta svar som möjligt. Det gav även möjligheten att tolka respondenternas eventuella 

reaktioner på frågorna. I uppsatsens resultatdel är resultaten presenterade i form av citat.  

2.3 Enkät studien 

För att få en bild av hur medarbetarna ser på hur det är att bli ledd över distans användes en 

enkät (se bilaga 2). Samtidigt fanns möjligheten att dela ut en enkät till ett 15-tal chefer för att 

få deras syn på distansledarskapet (se bilaga 3). 

2.3.1 Utformning och genomförande av enkäten 

Vid utformningen av enkätfrågorna låg teorin i uppsatsen till grund samt studiens syfte. 

Enkäten börjar med ett antal bakgrundsvariabler som kön och ålder för att kontrollera för 



  

10 
 

skillnader mellan dessa grupper (Ejlertsson, 2005:86–87). De efterföljande frågorna 

konstruerades med till stor del fasta svarsalternativ det för att få in så många svar som 

möjligt. Frågorna hade fyra svarsalternativ, instämmer helt, instämmer delvis, instämmer lite 

och instämmer inte alls. Ett jämnt antal svarsalternativ användes för att respondenterna skulle 

vara tvungen att göra ett ställningsstagande och inte välja det neutrala alternativet. 

Alternativet vet ej togs inte med av samma anledning (Ejlertsson, 2005:81–82). Medarbetarna 

och cheferna fick samma frågor med skillnaden att de var vinklade från ett ledarperspektiv 

eller ett medarbetarperspektiv.  

Enkäten skapades med hjälp av webbenkätverktyget Netigate. Användandet av ett webbaserat 

enkätverktyg förenklade utskicken av enkäterna via e-post till våra respondenter. Genom 

användandet av e-post som distributionsmedel gavs respondenterna möjlighet att välja själva 

när de ansågs sig ha tid till att svara på enkäten (Ejlertsson, 2005:11). Enkäten var anonym 

vilket framgick i respondenternas följebrev. Två veckor efter första utskicket skickades en 

påminnelse ut till de respondenter som inte svarat i första omgången. Det för att minska 

bortfall. 

Enkäten skickades på en testomgång till fem personer, både personer som är insatta i ämnet 

och personer som inte är insatta i ämnet, dessa fick besvara enkäten och sedan ge sina 

synpunkter på innehållet, frågorna och svarsalternativen. Det för att försöka göra enkäten så 

tydlig som möjligt och minska risken för missförstånd. Utifrån deras kommentarer, justerades 

ett antal frågor och svarsalternativ för att bli tydligare för respondenterna. 

Tillsammans med enkäten skickades ett följebrev som informerade respondenterna om 

studien och där lämnades även ut kontaktuppgifter ifall respondenterna skulle vilja kontakta 

oss för eventuella frågor. Eftersom vi inte är närvarande vid ifyllandet av enkäten är det 

viktigt att respondenterna har tillgång till våra kontaktuppgifter (Bryman, 2004:147). 

2.3.2 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen på enkäterna i studien låg på 73 procent i chefsenkäten medan 

svarsfrekvensen i medarbetarenkäten var 90 procent. Enligt Bryman (2004:230–231) är en 

svarsfrekvens över 85 procent utmärkt och 70-85 procent är bra, dock är denna studie för 

liten för att kunna dra generella slutsatser ifrån. För att kunna göra det behövs det fler 

respondenter och ett större antal organisationer. De bortfall som finns i enkäterna kan delas in 

i externt och internt bortfall. Externt bortfall innebär att någon eller några av studiens 

respondenter inte svarar på enkäten medan det interna bortfallet handlar om att respondenter 
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inte har svarat på enstaka frågor i enkäten. Bortfall är ett problem därför att studiens resultat 

påverkas negativt när det försvinner åsikter och synpunkter på det som efterfrågades i studien 

(Ejlertsson, 2005:25). Enkäten var utformad på så sätt att de flesta frågor behövde besvaras 

innan respondenterna kunde gå vidare till nästa fråga så det interna bortfallet var lågt med 

endast ett fåtal bortfall. Det externa bortfallet var relativt lågt, men eftersom enkäten gick ut 

till respondenterna kring påsk kan det ha påverkat svarsfrekvensen. Intressant bortfall är de 

chefer som inte svarade, då enkäten för dem var en del i en kommande internutbildning om 

distansledarskap. 

2.4 Bearbetning och presentation av data 

Intervjumaterialet sammanställdes med hjälp av anteckningar och diktafon till löpande text. I 

sammanställningen valde vi att döpa om cheferna för att det skulle vara konfidentiellt. 

Enkäterna sammanställdes med hjälp av det använda enkätprogrammet. Sammanställningen 

fördes sedan över till statistikprogrammet SPSS samt MS Excel, för att därigenom bearbeta 

materialet för att få fram den nödvändiga informationen. Detta för att utifrån dem kunna dra 

slutsatser och göra jämförelser mellan de olika resultatdelarna. I statistikprogrammet SPSS 

genomfördes chi-2 test samt variansanalys (one way anova test) för att signifikanstesta 

materialet och få fram medelvärden samt frekvenser i datamaterialet. Resultatet analyserades 

sedan med hjälp av studiens teori och frågeställning. 

2.5 Diskussion kring studiens validitet och reliabilitet 

Studiens validitet är om, den undersöker det som studien avser att undersöka. Validiteten kan 

delas in i extern och intern validitet. Enkätens validitet är hur väl frågorna mäter det som de 

är avsedda att mäta (Ejlertsson, 2005:99–101). För att minimera risken att enkätfrågorna inte 

mätte det som avsågs att mäta pilottestades enkäten av fem individer. Intervjuernas interna 

validitet kan ha påverkats då respondenterna till intervjuerna valdes ut med hjälp av 

organisationens chefsförsörjare eftersom det är frågan om ett icke-sannolikhetsurval. Det kan 

ha givit vissa personer i organisationen större chans att komma med i studiens urval (Bryman, 

2004:101). 

Studiens reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om huruvida studien är riktigt genomförd och 

att rätt mätinstrument använts. För att öka studiens reliabilitet och tillförlitlighet har vi vid 

intervjuerna varit två som lyssnat, varit två vid transkriberingen och tillsammans avläst 

resultatet. Till enkätresultaten användes ett webbaserat enkätverktyg till hjälp vid 

datainsamlingen och sedan användes statistikprogrammet SPSS och MS Excel vid 
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databearbetningen. En svaghet i studien kan vara att inte alla intervjuer genomfördes ansikte 

mot ansikte utan tre skedde via telefon. Det kan vara en svaghet eftersom de delar av svaren 

som avläses från respondenternas kroppsspråk därigenom kan ha gott förlorad. Dock är inte 

vårt ämne speciellt känsligt, och därför har vi inte lagt fokus vid respondenternas 

kroppsspråk. 

I studien har kombination av ett kvantitativ och ett kvalitativt tillvägagångssätt använts för att 

få en så bra bild som möjligt av distansledarskapet. Det för att få både en djupare och en mer 

övergripande bild av det studerade området ska komma fram, vilket kan vara en styrka för 

studien. 

De båda enkäterna som användes i studien var inte lika stora sett till antalet respondenter 

vilket berodde på att vi valde att ta med cheferna i studien även då de var relativt få för att få 

med deras syn på distansledarskap. Därav har chefsgruppen färre respondenter än 

medarbetargruppen, vilket resulterat i att flera resultat vid jämförelse mellan de båda 

grupperna inte blivit signifikanta på 5 procents signifikansnivå, beroende på att chefsgruppen 

är så liten jämfört med medarbetargruppen. Det krävs i det här fallet rejält stora skillnader för 

att resultatet skall bli signifikant mellan grupperna. 

Slutligen är de så att studiens storlek gör att det inte går att dra några generella slutsatser 

utifrån studiens resultat. 
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3 Teori 

I det här avsnittet kommer studiens teorier att redovisas. Först redovisas allmänt om 

ledarskap för att sedan fördjupa oss i de områden som studien berör; distansledarskap, 

motivation och kommunikation. Avsnittet avslutas med tidigare forskning inom området samt 

en summering av teorin. 

3.1 Ledarskap  

Det finns många olika teorier om ledarskapsstilar samt olika sätt att leda. Något som är 

gemensamt för nästan alla teorier är att ledaren hjälper grupper med individer att uppnå sina 

mål. ”Ledarskap är en process där en individ påverkar en grupp individer i syfte att de ska nå 

ett gemensamt mål” (Northouse, 2007:3) Enligt Flach (2006:163). är ledarens roll att skapa 

balans mellan uppgiften, ledaren och medarbetaren, för att genom det kunna uppnå 

organisationens mål. Ledarens ledarstil påverkas av dennes egenskaper, den omgivande 

miljön (exempelvis organisationen) och medarbetarens egenskaper. 

3.1.1 Ledarskapsteorier 

I nedanstående stycke kommer situationsanpassat ledarskap och målvägsteorin att beskrivas. 

Det situationsanpassat ledarskap handlar om, att anpassa ledarskapet efter situationen. 

Ledarskapet inom situationsanpassat ledarskap innefattar fyra olika stilar: direktiv, 

delegerande, stödjande, och coachande ledarstil. Ledaren använder de olika ledarskapsstilarna 

vid olika situationer då en och samma stil enligt teorin inte passar vid alla tillfällen (Hersey 

och Blanchard, 1988:170–180). En utveckling av det situationsanpassade ledarskapet är 

målvägsteorin. House beskriver i sin artikel A path goal theory of leader effectiveness, att 

teorin bygger på att ledaren motiverar sina medarbetare genom att belöning sker vid 

uppnådda mål, där ledare bestämmer vad de yttre belöningarna ska bestå av. Ledare väljer 

den ledarstil som passar till medarbetarens nivå och till uppgiftens svårighet (House, 

1971:322–324). Det finns precis som inom situationsanpassat ledarskap fyra olika 

ledarskapsstilar, direktiv ledarskap, understödjande ledarskap, delaktighet i ledarskap samt 

resultatorienterat ledarskap. Vilken ledarskapsstil som bör användas för att motivera 

medarbetaren beror på vilken stil som passar bäst utifrån medarbetarens behov. 

Genom att medarbetaren uppnår de mål som är uppsatta, och får uppskattning för det arbete 

som utförts känner medarbetaren en inre uppskattning för den prestation som utförts (House 

1971:323). Som ledare är det också viktigt att förmedla till medarbetaren värdet av att uppnå 
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de mål som finns. De är ledarens uppgift att göra vägen så tydlig som möjligt, genom att vara 

stöttande, hänsynsfull och ett bollplank samt att kunna engagera sig i de uppgifter 

medarbetaren har för att kunna vara ett stöd för dennes behov (House: 1971:323). 

Direktivt ledarsätt inom det situationsanpassade ledarskapet innebär att ledaren hjälper 

medarbetarna att uppnå de uppsatta mål som finns genom klara direktiv. Det är en tydlig 

gränsdragning mellan de roller som finns och vem som gör vad. Oftast finns det endast 

envägskommunikation mellan parterna där ledaren talar om vad som ska göras, för ledaren 

handlar det inte så mycket om att lyssna (Hersey och Blanchard, 1988:177–178). Denna 

ledarteori kan jämföras med ett direktiv ledarskap inom målvägsteorin, som innebär ett 

tydligt och specificerat ledarskap och motiverande av medarbetaren. Denna ledarstilstil 

passar bra då det handlar om en eller flera otydliga uppgifter (här kommer miljön in i form av 

uppgiftens karaktär) (House, 1996:326). 

Den stödjande ledarstilen inom situationsanpassat ledarskap fokuserar på att medarbetarna 

ska känna sig bekväma i sina roller och de situationer som denne befinner sig i. Denna stil 

representerar också att man kommunicerar med varandra, chef och medarbetare emellan. 

Denna stil kräver att ledaren kan lyssna, känna sig bekväm med sig själv och kunna berömma 

sina medarbetare. Denna stödjande ledarstil fokuserar inte endast på målen, här försöker 

ledaren få fram medarbetarnas förmågor till problemfokusering för att lösa uppgiften i första 

hand. Ledaren är fokuserad på att berömma, lyssna och återkoppla till sina medarbetare 

(Hersey och Blanchard, 1988:178). Enligt House (1996:326) kan ett understödjande 

ledarskap passa bra vid en enformig uppgift eftersom medarbetaren då kan behöva ”peppas” 

och motiveras mer av ledaren för att prestera och nå målet. I ett sådant ledarskap bör ledaren 

visa omsorg och vänlighet gentemot sin medarbetare, bygga på relationerna mellan ledaren 

och medarbetaren.  

I den tredje ledarskapsstilen coachande ledarstil inom situationsanpassat ledarskap ligger 

fokus på att både kommunicera den målbild som finns samt att möta medarbetarens målbild. 

Ledaren har fortfarande det sista ordet och bestämmer över hur dessa mål skall nås. Den 

coachande delen innebär att ledaren engagerar sig själv samt uppmuntrar sina anställda under 

vägen mot målet (Hersey och Blanchard, 1988:178–179).  

En ledare kan vara resultatorienterad enligt målvägsteorin, vilket innebär att målet är helt i 

fokus. Resultatinriktningen förmedlas till medarbetarna genom att ledaren sätter upp höga 
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mål och förväntningar på medarbetarna (House, 1996:327). Inom denna ledarstil anses 

medarbetaren motiveras genom utmanande arbetsuppgifter. 

Den delegerande stilen är den sista stilen inom situationsanpassat ledarskap. Den innebär att 

ledaren inte har så mycket med själva planeringen av arbetsuppgifterna för att uppnå de 

uppsatta målen att göra. Utan ledaren lämnar över ett stort ansvar till medarbetarna och låter 

dem ha kontroll över arbetsuppgifterna. Det här ledarsättet resulterar enligt teorin i att 

medarbetarna är ganska fria och får lösa de uppgifter som de blir tilldelade med ansvaret att 

de blir gjorda (Hersey och Blanchard, 1988:179). Det kan motsvaras av målvägsteorins 

delaktiga ledarskap. Här tar ledaren med den anställdes tankar och idéer vilket lämpar sig bra 

om uppgiften är oklar och man måste arbeta tillsammans för att lösa den, eller då man har en 

mycket kunnig och självgående medarbetare (House, 1996:327). 

3.1.2 Distansledarskap 

Ovan har ett par ledarskapsteorier redovisats men där ingår inte distansledarskap så vad 

innebär då distansledarskap? Vad avses vara distans?  För att svara på dessa frågor kan man 

börja med att det finns flera olika situationer där man kan anse att ett distansledarskap 

används, några exempel är: 

 Ledaren finns på en annan geografisk plats än medarbetarna (ex. ledaren sitter på 

huvudkontoret medan medarbetaren finns på andra enheter/kontor inom 

organisationen men geografiskt skild från ledaren) 

 Organisationen har flera lokalkontor men ledaren på ett kontor 

 De underställda arbetar ute på fältet (säljare med flera) 

 Medarbetarna har möjlighet att förlägga arbetet utanför kontoret och ger dem 

möjlighet att bestämma när och var de ska arbeta (hemma) 

 (Nordengren och Olsen, 2006:68) 

I dagens organisationer är det viktigt enligt Nordengren och Olsen (2006:68- 69) att som 

ledare se till både de anställda och till verksamheten. Ett sätt att arbeta med det är att sätta 

upp tydliga mål att arbeta efter och sedan lägga vikt vid uppföljningen. Det här är extra 

viktigt när man arbetar som ledare på distans för att inte medarbetarna ska kunna ”gömma 

sig” bakom att de arbetar på distans. Ett sätt att arbeta med det här är att delegera, både 

ansvar och befogenheter till sina anställda. Arbetar man med att delegera ansvar och 

befogenheter måste man enligt Nordengren och Olsen (2006:68) vara extra noggrann med att 
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klargöra vad som gäller då medarbetarna inte träffar varandra i fikarum och liknade och 

därigenom inte lätt kan komma att ”småprata” med varandra. Vid arbetet på distans är det 

viktigt att man i arbetsgruppen arbetar med att skapa sociala relationer samt gemensamma 

attityder även om inte alla sitter på samma kontor (Joshi, Lazarova och Liao, 2008:240). 

Delegeras inte ansvar och befogenheter finns det en risk, enligt författarna, att den som inte är 

”distansdriven” inte själv kommer att engagera sig i att ta reda på fakta inom området. I och 

med distansarbete flyttas mer av ansvaret över på den anställde och denne behöver då få klart 

för sig att den förväntas söka och inhämta information själv. Medarbetaren måste själv vara 

aktiv i att ta kontakten med ledaren vid resultatlämning och söka kontakt med ledaren när den 

behöver kommunicera.  

När det gäller just kommunikation inom distansledarskap bör den ske på flera olika sätt, inte 

enkom genom telefon eller e-post, utan ledaren bör även försöka få till stånd 

videokonferenser och fysiska möten. För att vid de tillfällena när kontakt sker ansikte mot 

ansikte till exempel reda ut eventuella problem eller meningsskiljaktigheter som är bättre att 

göra ansikte mot ansikte. Samtidigt får ledaren möjlighet att upptäcka om något inte är som 

det ska, om medarbetaren mår dåligt eller dylikt (Nordengren och Olsen, 2006:69- 73). 

Oavsett ledarskapsstil behöver ledare i alla organisationer och verksamheter lägga vikt vid att 

motivera sina medarbetare. Det gäller även vid distansledarskap men kan vara svårare då 

ledaren inte finns nära medarbetaren. För att kunna motivera medarbetarna anser Nordengren 

och Olsen (2006:70) att ledaren måste arbeta med att först motivera sig själv. Den som själv 

är motiverad har lättare att lyckas motivera andra. Ett sätt är att bryta ner målen i delmål så 

att man kan se att man kommer framåt i arbetet. 

3.2 Motivation 

Nedan kommer McGregors X och Y teori samt Herzbergs teori kring motiverande av 

medarbetare att redogöras. Douglas McGregor utgår i sin teori om arbetsmotivation ifrån 

Abraham Maslows behovshierarki (McGregor, 2006:48–49). Behovshierarkin består av fem 

behovsnivåer där de lägre nivåerna behöver vara uppfyllda innan individen kan komma upp 

på nästa behovsnivå (Maslow, 1954:42). I McGregors teori finns en dimension till, vilket är 

de förväntningar ledaren lägger på medarbetaren kan utvecklas till självuppfyllande profetior 

hos medarbetarna. Det innebär att om en ledare inte tror på att medarbetaren ska lyckas, 

kommer medarbetaren inte heller lyckas. McGregor ansåg att flertalet ledare har 

förutbestämda meningar som innebär att medarbetaren är passiv, lat, ambitionslös, 
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förändringsmotståndare och att de vill bli ledda med order. Ovanstående antaganden är teori 

X. Motsatts till teori X är teori Y. McGregor lyfter här fram en syn på medarbetaren som 

ansvarstagande, intresserad av att kompetensutvecklas, är kreativa och positiv till att arbeta 

där själva arbetet kan ses som en belöning. En viktig del för att få det här att fungera enligt 

McGregor (2006:59–77) är att medarbetaren integreras i arbetsgruppen.  

Frederick Herzberg är en annan teoretiker som grundat sin teori om arbetsmotivation på 

Maslows behovsteorier. Herzberg delar in arbetsmotivationen i två delar, yttre 

motivationsfaktorer kallad hygienfaktorer och inre motivationsfaktorer. Med hygienfaktorer 

menar Herzberg yttre aspekter som ledarskapet, visioner och mål inom organisationen, 

sociala relationer och arbetsmiljön, de här olika komponenterna kan inte i sig motivera 

medarbetaren däremot kan det hjälpa till att minska låg arbetstillfredsställelse. Det som kan 

motivera medarbetarna är de inre motivationsfaktorerna. För att som ledare lyckas motivera 

medarbetarna måste ledaren se medarbetaren, visa medarbetaren uppskattning, ge den 

möjlighet att växa, avancera och få ansvar. Tanken bakom teorin är att ledarens ska kunna 

motivera och få medarbetarna att känna tillfredställelse i sitt arbete (Herzberg, Mausner och 

Snyderman, 1993:44–50). Herzberg menade med sitt begrepp ”KITA” faktorer att ledare som 

ger medarbetarna en ”spark där bak” för att få medarbetaren mer motiverad med yttre 

motivationer som högre lön, bättre kompetensutveckling och flera förmåner missar poängen. 

Herzberg förespråkar istället att ledaren använda sig av arbetsberikning så som större frihet, 

mer ansvar och bättre återkoppling om ledaren ska lyckas med att motivera medarbetaren 

(Bolman och Deal, 2003:157).  

3.3 Kommunikation 

Kommunikation ligger till grund för allt ledarskap. Enligt de Vries, Bakker- Pieper och 

Oostenveld (2010:367) är det den viktigaste delen inom dagens ledarskap den interpersonella 

kommunikationen mellan ledaren och medarbetarna. Om man ser till vad kommunikation 

betyder kommunikation enligt Svenska Akademins ordlista betyder ”överföring av 

information”, men enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005:31) får man en bättre 

förklaring av kommunikation om man istället använder sig av det latinska ordet communcare 

som ordet kommunikation kommer av och som kan översättas med ”att göra gemensamt”. 

Det finns forskare som menar att utan kommunikation har vi inga organisationer. I 

organisationer använder ledaren 80 procent av sin arbetstid till att kommunicera (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2005:18,97).  
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3.3.1 Kommunikation och ledarskap 

Idag lyfter många forskare fram kopplingen mellan ledarskap och kommunikation vilket 

nämndes i avsnittet om tidigare forskning gällande distansledarskap. Det är genom ledarens 

kommunikation med medarbetarna som gemensamma idéer, värderingar och tänkesätt 

skapas. En viktig form av dialog inom en organisation är den informella dialogen mellan 

medarbetarna men också mellan medarbetarna och ledaren. Dessa informella dialoger sker 

ofta i korridoren, lunchrummet eller vid fikat.  

En annan viktig kommunikationsdel inom organisationer idag är den datormedierad 

kommunikationen, vilken innehåller e-post, intranät, internet och diskussionsgrupper. Idag 

behöver inte information alltid matas ut till medarbetarna utan det finns möjlighet för dem att 

själva söka efter den information de söker, vilket samtidigt innebär en risk av för mycket 

information och att det därigenom kan vara svårt att avgöra vad som är viktigt eller inte. Det 

går att flytta korridorsnacket till ett virtuellt korridorsnack i intranätens diskussionsforum, 

denna form av samtal har två fördelar gentemot de samtal som förs i korridoren, samtalen 

sparas med automatik och de är transparenta. I och med ny informations- och 

kommunikationsteknik har beroendet av att finnas på samma plats vid samma tid för att 

kommunicera ändrats. Idag går det att kommunicera mer fritt vad gäller plats och tid (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2005:21,24,26,144). 

En bra kommunikation är när de inblandade får en gemensam förståelse för det som 

diskuteras. Kommunikation kan därigenom skapa broar eller bygga barriärer mellan dem som 

kommunicerar. ”Att leda handlar i mångt och mycket om att kommunicera” (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2005:97) En ledare arbetar mycket med kommunikation, den är 

beslutsfattare, motiverar och ger medarbetarna feedback med mera. Vilket sker genom 

kommunikationen. Vi som individer tar med oss allt vårt kunnande och vår syn på omvärlden 

i kommunikationen samtidigt som vi i kommunikationen skapar nya kunskaper och reviderar 

delar av vår kunskap. Beroende på vårt bagage i sammanhanget kan individer lätt 

missuppfatta varandra, därför behövs en gemensam grund att stå på för att få gemensamma 

kunskaper och synsätt (Heide, Johansson och Simonsson 2005:35–36). 

3.3.2 Intern kommunikation 

Idag har vyerna vidgats inom ledarskapsforskningen till att inte bara fokusera på ledarens 

egenskaper, stil och kontingens utan även väga in kommunikationen. Nu anses ledarskap 

handla om att skapa mening och förståelse för medarbetarna om arbetet och organisationens 
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visioner och mål (Heide, Johansson och Simonsson, 2005:97–100). Samtidigt som 

medarbetarna bör bjudas in och vara delaktiga i visioner och mål i organisationen. Inte endast 

skicka ut information om visioner och mål på intranätet utan föra en dialog kring dem så att 

medarbetarna verkligen får en insikt i vad målen och visionerna handlar om (Tufvesson, 

2008:56). Idag arbetar ledare med delegering, coachning och stödjande ledarskap vilket 

kräver kommunikation mellan ledaren och medarbetaren. Något att ta med i detta 

sammanhang är den makt som ledaren tillskansas genom dennes position i situationer och 

sammanhang då förståelse och mening skapas (Heide, Johansson och Simonsson, 2005:97–

100). 

Inom organisationer använder ledare olika former av tvåvägskommunikation, dialog, 

diskussion och debatt. Dialog innebär att alla lyssnar och bidrar i kommunikationen. Då 

skapas förståelse, insikt och fokus ligger på lösningen. Diskussion har istället fokus på 

detaljer och resultatet blir en kompromiss. Medan i debatt vill deltagarna vinna och den som 

hörs och syns mest går segrande ur striden (Heide, Johansson och Simonsson, 2005:110). 

3.3.3 Kommunikativ ledare 

Det finns ett antal punkter som kännetecknar den kommunikativa ledaren enligt Tufvesson 

(2008:12)  

 Sålla, förklara och sätta in i ett sammanhang 

 Våga hävda sin åsikt samt kunna ändra åsikt i en fråga 

 Aktivt efterfråga andras åsikter och vara en aktiv lyssnare 

 Våga gå in i och hantera konflikter 

 Vara generös med feedback, såväl positiv som konstruktiv kritik 

 Vara en god presentatör 

 Genomföra effektiva och givande möten 

 Delta i småpratet 

 Prata om pratet 

 Använda kraften av kommunikation vid förändring 

 Dela med sig av information och kunskap 

 Skapa delaktighet i visioner, mål, värderingar och resultat 
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 Medarbetarna känner förtroende för hans/hennes ledarskap 

 

Genom den nya tekniken översvämmas många idag av information, det blir därför ofta 

ledarens uppgift att sålla i informationen annars finns risken att medarbetarna får lägga 

mycket tid på att gå igenom information och risken finns att viktig information försvinner i 

informationsflödet medan mindre viktig information får för mycket intresse. Ledaren skall 

också förädla och förklara budskapet/informationen för sina medarbetare. Det gäller att 

ledaren skapar förutsättningar till dialoger på arbetsplatsen samtidigt som man uppmuntrar 

till dialoger. Ledare bör se upp så de inte fastnar i informatörsrollen enkom (Heide, 

Johansson och Simonsson, 2005:102–103). Information är makt så det gäller att sålla 

försiktigt (Tufvesson, 2008:54). För att få fram budskap om visioner, mål och värderingar bör 

det föras dialoger kring dem och inte endast informeras.  

Det är viktigt med feedback till medarbetarna men även till chefen från medarbetarna, både i 

positiv- och negativform. Det ger en bättre produktivitet och effektivitet bland medarbetarna 

om de får en feedback till det arbete som de utför. Den negativa delen skall vara konstruktiv 

så att medarbetaren kan utvecklas (Tufvesson, 2008:28). 

En ledare bör kunna föra givande och effektiva möten, så att de inte blir tidstjuvar och 

medarbetarna endast sitter av tiden på dem. Det är viktigt att klargöra för medarbetarna vad 

som mötet syftar till, gärna genom att skicka ut en dagordning innan mötet. Tufvesson 

(2008:37–38) menar det är bra om mötessamordnaren (oftast ledaren) innan mötet tydliggör 

vad det ska informeras om, föras en dialog om och vad som det beslutas om. Det är även 

viktigt att ledaren bjuder in medarbetarna så att de också får komma till tals. Sammanfatta 

tidigare möten, hålla tider och att alla kommer förberedda är andra bra punkter att ta med för 

att få bra möten. Det här är några punkter men listan kan byggas på och specialiseras 

(Tufvesson, 2008:40–41). 

Ett sätt att arbeta med att skapa relationer till medarbetarna som ledare och få en bra 

överblick i vad som sker inom organisationen är att sitta med medarbetarna vid fika och 

lunch. Här byggs bland annat tillit mellan ledare och medarbetare. Här arbetas även normer 

och värderingar fram, i samtalen i korridoren, fikarummet eller då någon slinker in på 

arbetsrummet för småprat. Inom småpratet mellan medarbetare föds idéer och sociala 
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relationer utvecklas. Det är också ett sätt för ledaren att uppmärksammas på hur medarbetarna 

mår. Det är viktigt som ledare att småprata med alla medarbetare (Tufvesson, 2008:43). 

Som en påföljd av relationsbyggandet mellan ledare och medarbetare är det viktigt att 

medarbetarna får ett förtroende för ledaren. Som ledare är det vid byggande av förtroende 

viktigt att våga vara tydlig även om det är obekväma områden. Vara öppen och aktivt lyssna 

på sina medarbetare och vara intresserad. Det förtroende som byggts upp under år kan ta en 

sekund att rasera. (Tufvesson, 2008:61) 

3.4 Tidigare forskning inom distansledarskap 

Vid en granskning av tidigare forskning inom distansledarskapet framkom att en stor del av 

forskningen utgår från ledarskapteorier som transformellt och/eller karismatiskt ledarskap 

(Howell, Neufeld och Avolio, 2005:273–276). Inom tidigare forskning används oftast andra 

ledarskapsteorier än de vi valt att använda oss av i studien. Valet av våra teorier grundar sig 

på att vi tycker det är intressant att välja några teorier inom ledarskap att jämföra i ett 

distansledarskap men som vi anser vara intressanta teorier att använda i ett distansledarskap. 

De teorier som använts i studien har valts utifrån två aspekter, för det första är det intressant 

att använda andra teorier än de som oftast används inom forskningsområdet. För det andra 

anser vi att situations- och målvägsteorin skulle kunna användas väl inom distansledarskap i 

och med att teorierna anpassas efter situation och medarbetarens behov. 

Enligt Antonakis och Atwater (2002:697) kommer distansledarskapet att öka genom att 

organisationer blir multinationella samt att det blir vanligare med hjälp av dagens teknik att 

medarbetare arbetar hemifrån. Det gör det till ett aktuellt område att studera. Eller som 

Howell, Neufeld och Avolio (2005:273) uttrycker det ”Changes in organizational structure, 

size, complexity, and work arrangements make more leaders responsible for managing 

followers who are at distance.”  

Genom att titta på tidigare forskning kring ledarskap och dess påverkan på medarbetares 

motivation, attityder och behov anses ledaren traditionellt påverkar sina efterföljare genom 

nära långvarig personlig kontakt med dem. I dagens organisationer är förutsättningarna 

annorlunda för ledare genom avancerad informationsteknologi och nya arbetsarrangemang. 

Det gör att ledaren inte längre kan påverka sina medarbetare genom en nära långvarig 

personlig kontakt utan nu istället förlita sig på teknisk kommunikation för att motivera 

medarbetarna (Joshi, Lazarova och Liao, 2008:240). Detta tas även upp av flera andra 
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distansledarskapsteorier som ett sätt att arbeta med motivationen i ett distansledarskap. Det 

behandlas under delen om distansledarskap. 

När det gäller det förtroende som ska finnas mellan medarbetarna i ett distansledarskap men 

även mellan medarbetare och chefen hänvisar Joshi, Lazarova och Liao (2008:243) till att 

grunden skapas i ledarens kommunikation och känslan av att kunna förmedla entusiasm. 

Genom att ledaren är kommunikativ, och har förmågan att vara inspirerande, stödjande och 

förtroendeingivande hjälper det medarbetarna att nå de mål som är satta, få en tydligare ”vi” 

känsla inom gruppen samt att öka den sociala interaktionen mellan medarbetarna (Joshi, 

Lazarova och Liao, 2008:241). Kommunikation är en mycket viktig del i distansledarskapet 

och återkommer i flera teorier kring ämnet. Samtidigt kan den stödjande ledaren återfinnas i 

Hersey och Blanchards (1988:178) stödjande ledarskap eller House (1996:326) teori om 

understödjande ledarskap vilka båda redogörs för i avsnitt 3.1.1 ledarskapsteorier. 

Den forskning som var mest betydande fram till 1980-talet, specificerade sig på de tre 

ledarskapsperspektiven: egenskapsperspektivet i vilken fokus ligger på de egenskaper som 

utmärker en funktionell ledare. Stilperspektivet handlar om hur ledaren agerar samt vad 

ledaren grundar sina handlingar på. Slutligen kontingensperspektivet som menar att det är 

ledarens uppgift att välja en ledarstil beroende på situationen för att ledarskapet ska bli så 

produktivt som möjligt. Detta sätt att se på ledarskap är ett mer omodernt sätt då fokus idag 

ligger på medarbetaren, delegering, coachning och att vara stödjande i sitt ledarskap. Fokus i 

de nya teorier som används innebär att ledaren ska skapa mening och förståelse för 

medarbetaren och där kommunikationen är en central del av ledarskapet (Heide, M., 

Johansson, C., & Simonsson, C, 2005:99). Vid kommunikation över distans finns risk för 

missuppfattningar i och med att kommunikationen inte sker ansikte mot ansikte och då 

försvinner det som går att avläsa från kroppsspråket. Det är då enligt forskning extra viktigt 

att ledaren har bra relationer och förtroende mellan sig och medarbetarna. Det 

rekommenderas att ledaren använder sig av kommunikationsmedel som ger ansikte mot 

ansikte kommunikation (Antonakis och Atwater 2002:698, Howell, Neufeld och Avolio 

2005:283). 

Enligt forskningen kan en ledare som leder över distans ha problem med att utvärdera sina 

medarbetares prestationer. Ledare skattar medarbetarnas prestation högre ju oftare ledaren 

har möjlighet att observera medarbetarna. Inom forskningen har det även visat sig att 



  

23 
 

distansledarskapet kan påverka medarbetarnas prestation negativt (Antonakis och Atwater, 

2002:685–686). 

2.5 Teorisammanfattning  

Ledarskapet handlar mycket om att anpassa ledarstilen efter situationen eller medarbetarens 

behov, att leda på distans är en speciell situation och kan innebära att medarbetarna 

därigenom får andra behov (information) gällande ledarskapet än om chef och medarbetare 

befinner sig på samma kontor. Det finns enligt teorin olika ledarskapsstilar att använda som 

exempelvis coachande, delegerande eller delaktigt ledarskap. Inom distansledarskap anses 

kommunikation vara viktigt eftersom chefen och medarbetaren inte ses vid fikatillfällen och 

liknande. Det är även viktigt att delegera både ansvar och befogenheter som chef till 

medarbetarna. Vid motivationsarbete lyfts det fram att medarbetare motiveras genom 

arbetsuppgifterna och inre motivationsfaktorer. Medan det inte anses motiverande i samma 

utsträckning med yttre motivationsfaktorer som exempelvis lönehöjning. Eftersom 

kommunikation ligger till grund för ledarskap generellt är det viktigt att vara tydlig då 

gemensamma värderingar skapas därigenom och organisationens mål förmedlas genom 

kommunikation. Det gäller att det som kommuniceras ger medarbetaren mening och 

förståelse i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

24 
 

4 Resultat 

I inledningen av detta avsnitt presenteras de intervjuade cheferna för att sedan ge deras syn på 

distansledarskapet i deras verksamhet. Efter intervjuresultaten presenteras resultaten från 

enkäterna från chefer och medarbetare. 

4.1 De fem chefernas syn på distansledarskap 

Nedan kommer en kort bakgrundsbeskrivning av de fem cheferna som intervjuades i studien. 

Den förste som intervjuades var Bengt 56 år som har en beteendevetareutbildning, och har 

arbetat inom arbetsförmedlingen sedan 2006 och med dagens tjänst sedan 2008. Bengt har 

haft chefstjänst i över 25 år. Den andra chefen som intervjuades var Sara 43 år. Hon har en 

examen i kulturvetenskap och har arbetat åt arbetsförmedlingen sedan 1997 och med dagens 

tjänst sedan 2010. Hon har arbetat som chef under 3 års tid. Anneli var den tredje chefen som 

intervjuades. Anneli är 48 år och har en fil. Kand. i beteendevetenskap och juridik. Inom 

arbetsförmedlingen har Anneli varit verksam sedan 1991, och som chef i 3 år med dagens 

tjänst sedan 2010. Den yngsta av de fem intervjuade cheferna var Marcus som är en 33 årig 

civilekonom som arbetat inom Arbetsförmedlingen sedan 2004 och med chefsbefattning 

sedan 2008. Den sista som intervjuades för studien var Mikael som är 52 år och utbildad 

civilekonom, förskolelärare samt ämneslärare i företagsekonomi och juridik. Mikael har 

arbetat på arbetsförmedlingen sedan 2004 och även han har haft chefstjänst sedan 2008. 

Dagens tjänst har Mikael haft sedan 2010.  

Utifrån intervjuerna med cheferna framkom en liknande syn på distansledarskapet. En 

gemensam nämnare mellan cheferna gällande personliga egenskaper och arbetssätt vid 

ledarskap på distans, var att vara tydlig och informativ till sina medarbetare. Andra delar som 

ansågs viktiga var lyhördhet, att vara välstrukturerad, organisera arbetet samt finnas 

tillgänglighet för medarbetarna. Medan egenskaper som cheferna gärna ser att medarbetarna 

på distans besitter är hög egen drivkraft, självgående, strukturerande, arbetsfördelning, 

delaktiga och initiativrika. 

4.1.1 Arbetsprestation och motivation 

Medarbetarnas arbetsprestation och chefernas arbete med att motivera medarbetarna bedrivs 

relativt lika mellan intervjuade chefer. Gällande arbetsprestation hos medarbetarna inom 

organisationen blev några av svaren följande: inom organisationen ”har vi ju inte en kultur 

riktigt av att mäta arbetsprestation på det sättet.” (Markus) Det är inte ofta arbetsprestation 

går att mäta direkt utan cheferna inhämtar information från organisationens interna kunder 
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som även signalerar till chefen då något inte fungerar. Inom organisationen finns tekniska 

system där cheferna kan inhämta arbetsresultat gällande de medarbetare som arbetar i 

systemen. Andra sätt att uppmärksamma medarbetarnas arbetsprestationer är genom 

utvecklingssamtal och lönesamtal. Det ingår i chefens roll att ha en dialog kring prestation i 

förhållande till målsättningar med medarbetarna. Vid gemensamma aktiviteter (såsom 

gruppaktiviteter och projekt) finns det möjlighet att observera medarbetarnas arbetsprestation. 

”Det är väl viktigare för mig som distanschef att jag skapar de forumen också.”(Markus) 

 

Vad gäller arbetsmotivationen hos medarbetarna är den generellt hög enligt cheferna. Det 

visar sig enligt cheferna genom att medarbetarna är mycket ambitiösa, brinner för sitt arbete 

ibland till den delen att de arbetar alldeles för mycket. Då får chefen gå in och ta en 

diskussion med medarbetaren om det. Cheferna får även då det gäller arbetsmotivation 

feedback via kunderna hur det är med medarbetarnas motivation. Sedan sker det även 

direktkontakt mellan medarbetare och chef då detta diskuteras. De flesta medarbetarna 

arbetar med frihet under ansvar. Vid motivationshöjning hos medarbetarna arbetas det med 

bollplank, peppning, problemlösningar, feedback och direktkontakt. ”Vid ”downperiod” hur 

kan jag stötta, kan vi resonera om det, finns det något jag kan göra för dig.”(Anneli) Ett 

konkret exempel på hur en chef arbetar med motivationen är Anneli som arbetar med forum 

på intranätet och arbetsgrupper som medarbetarna frivilligt kan söka sig till för att därigenom 

motivera sina medarbetare mot de utsatta arbetsmålen. 

4.1.2 Relation och tillit 

Vid frågor om relationsbyggande och tillitsskapande lyfte flera av cheferna fram att ge en ny 

medlem inom arbetsgruppen möjligheten att få någon form av mentor i början så de får 

möjlighet att bolla och diskutera saker.  Skapa tillfällen till att få möjlighet att lära känna 

varandra till exempel via träffar. Medarbetarna ska få känna sig som en i teamet.”Jag tycker 

att det är viktigt att bygga relationer. Vill inte vara världens bästa kompis, det vill jag inte 

vara, utan jag skulle aldrig få för mig att till exempel vara med som vän på Facebook med en 

av medarbetarna, där tycker jag att det finns en gräns. Men däremot så vill jag ha en otvungen 

dialog och ett trevligt samtalsklimat.” (Mikael) Det är svårt att bygga relationer på distans 

enligt några av cheferna då fika och korridorsnack inte finns som tillfällen att bygga 

relationer vid. Genom det blir distansledarskapet mer formellt. ”Tillit skapas genom en 

ömsesidig respekt för varandras kompetens”. (Markus) Enligt Markus måste medarbetare 

vara självgående, initiativrika, välstrukturerade eftersom de inte får arbetsuppgifterna direkt 
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från honom utan från de chefer de har som kunder. Detta klargörs väldigt tydligt vid 

nyrekrytering. Hos dem gäller mycket frihet under ansvar.  Levererar medarbetarna det som 

de ska göra lägger sig Markus inte i hur man lägger upp arbetet.  Mikael tar upp att han litar 

på sina medarbetare men ”blir det då att det inte funkar sätter jag ner foten direkt”. 

Ingen av de intervjuade cheferna anser att de gör skillnad i delegeringen mellan de 

medarbetare som arbetar på samma ort som dem och de medarbetare de har utspridda på 

andra kontor runt om i landet. Två av ledarna har ingen medarbetare på samma kontor som de 

sitter på och för dem blir det därigenom heller ingen skillnad. 

4.1.3 Distansledarskapets för- och nackdelar 

Vid frågan om distansledarskapets för- respektive nackdelar kom ett antal olika synpunkter 

fram. ”Nackdelen med att leda på distans är att det är ett mer trögt system, det tar tid innan 

saker och ting går igenom. Det är ju inte så att man kan slinka in och ta ett snabbt möte om en 

viss situation. Utan det får kanske bli på telefon och då kan man ibland stå olämpligt till. Så 

det kanske inte är de optimala förutsättningarna.”(Bengt) ”Det är det svåra, att inte vara 

delaktig i deras vardag”.(Anneli) Det som återkommer från flera av cheferna är att de inte får 

träffa medarbetarna så ofta som de skulle önska. Bland annat på grund av att det inte finns 

finansiella möjligheter till det. ”Man kan inte bedriva distansledarskap om man aldrig får 

träffas fysiskt. Man måste få träffas fysiskt också.”(Anneli) 

 

Alla cheferna kan finna fördelar med att ha distansledarskap, som att det går att rekrytera 

duktiga medarbetare runt om i Sverige eftersom alla inte behöver sitta i Stockholm. Markus 

vinklar även in organisationens vinster när han säger att distansledarskapet både är effektivt 

och kostnadseffektivt, med få chefer och många medarbetare utspridda över landet. ”Fördelen 

med distansledarskapet är att det blir mycket verksamhetsinriktat samt att de väldigt 

personliga relationerna uteblir som kan vara tidskrävande. Sen kan jag sakna ibland att ha 

bollplank nära runt mig, så jag skulle tycka det var väldigt roligt att ha dem på plats. 

Nackdelen är att det kan bli lite ensamt och att inte ha något bollplank.”(Sara) 

 

Vid distans försvinner de spontana tillfällena att titta in till varandra eller att ta en spontan 

fika samt att det är svårare att uppfatta hur medarbetarna mår. Enligt Sara ”gäller det att man 

litar på varandra” i ett distansledarskap. Flera av cheferna påpekar att som ledare över distans 

får man inte ha ett för stort kontrollbehov. I och med ett distansledarskap kan ledaren få 

medarbetarna att växa genom det egna ansvaret som medarbetaren får. Det är ett arbete med 
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frihet under ansvar som Mikael uttrycker det. Ur chefernas synvinkel ger organisationen bra 

förutsättningar att leda över distans genom bra tekniska hjälpmedel. Organisationen skulle 

kunna bli ännu bättre genom ökat användande av videokonferenser, möjlighet till större 

webbkonferenser och större finansiella möjligheter till att cheferna kan träffa sina 

medarbetare oftare. Vilket några av cheferna påpekar att organisationen arbetar med idag. 

Vad gäller kommunikation vid ledarskap på distans nämner flera av cheferna att 

kommunikationen och informationen till medarbetarna är jätteviktig. Det är en förutsättning 

för att distansledarskapet ska fungera. En viktig del i distansledarskapet är att ledaren är 

kommunikativ, Bengt säger att det är bättre att informera en gång för mycket än en gång för 

lite. Markus menar att det gäller att vara noga som chef när man har medarbetare på distans 

att tänka igenom vad som är kommunicerat och hur det är kommunicerat så att alla är med. 

Att som chef vara noga med kommunikationsspridning och tydlighet är a och o i ett 

distansledarskap. Ett exempel på hur en av cheferna arbetar med kommunikation är Sara som 

skickar envägskommunikation per e-post för att deras möten inte skall vara 

informationsmöten utan tillfällen att diskutera saker. Som kommunikationsmedel vid arbetet 

över distans använder cheferna sig av videokonferens, webbmöten, mycket e-post, intranätet 

samt telefon. Sedan tillkommer fysiska besök då cheferna träffar medarbetarna.  

 

När vi frågade cheferna om hur de arbetar med belöning inom organisationen finns det enligt 

samtliga fem chefer inget direkt belöningssystem hos dem. Det som används är individuell 

lönesättning.”Bra insatser ska premieras och gör man inte det ska det också synas i 

lönekuvertet”(Mikael). Andra sätt att premiera medarbetarna på men som inte ses som ett 

direkt belöningssystem inom organisationen är som några av cheferna nämner medarbetarnas 

möjligheter att få kompetensutvecklas eller att få möjlighet att vara med och driva lite mer 

utmanande projekt.  

 

Ett sätt som chef att vara en förebild för medarbetarna är genom att uppvisa ett professionellt 

och kompetent bemötande mot alla i alla situationer, brinna för sitt arbete vara positiv och 

vilja driva verksamheten. ”Medarbetarna gör som jag gör, inte som jag säger samt jag pratar 

med medarbetaren, inte om dem och det är min ledstjärna” (Anneli). Andra beteenden hos 

cheferna som kan vara förebild gentemot medarbetarna är att vara rak, ärlig och prestigelös, 

att finnas där för medarbetarna och använda feedback. ”Det ska vara okej att ha kul på jobbet, 

att se till att arbeta lagom, dra gränser till att inte arbeta jämt och inte ta med arbetet hem.” 
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(Sara) Delar som cheferna anser är bra att ha vid ledarskap på distans är att vara stöttande, 

coachande, delegerande, öppen dialog, ärlighet, lyhördhet, drivande, lågt kontrollbehov, tillit 

till medarbetarna, tillgänglig, teambyggande, tydlig, kommunikativ och strukturerad. 

4.2 Distansledarskap sett ur ett medarbetare- och ett chefsperspektiv 

I kommande avsnitt kommer enkätresultaten att redovisas genom figurer, tabeller och i 

löpande text.  I enkäterna fanns ett antal bakgrundsfrågor se bilaga 2 och 3.  

I chefsenkäten framkom att könsfördelningen var 27 procent män och 73 procent kvinnor. 

Genom enkätsvaren framgick även att anställningsåren hos cheferna inom organisationen var 

mellan 2 år upp till 27 år med chefsbefattning i ½ - 5 år. Medarbetarenkätens könsfördelning 

var 58 procent kvinnor och 42 procent män, i tabell 1 går det att se medarbetarnas kön- och 

åldersfördelning. De flesta medarbetare är över 40 år. Medarbetarna anställningstid inom 

organisationen är mellan 6 månader och 42 år och med chef på distans mellan 1 månad upp 

till 8 år. 

Tabell 1. Alla tal redovisas i procent. Medarbetarnas kön och ålder. 

    20-29 år    30-39 år    40-49 år    50-59 år    60-69 år 

Man            7,4          3,7       44,4      22,2      22,2 

Kvinna            0         22,2       30,6      36,1      11,1 

Totalt           3,2         14,3       36,5      30,2      15,9 
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4.2.1 Tillit, ansvar och feedback 

I detta avsnitt kommer enkätsvaren rörande tillit, ansvar och feedback/återkoppling att 

redovisas i tabeller, figurer och text.  

 

    Figur 1. I denna figur visas om medarbetarna anser sig ha tillit till chefen och chefens tillit till medarbetarna 

utifrån den fyrgradiga skalan, 1 instämmer helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer lite och 4 

instämmer inte alls. Svaren ges i procent. 

 

 

Enligt figur 1 är tilliten mellan medarbetarna och cheferna högre från chef till medarbetare än 

från medarbetare till chef. Medelvärdet bland medarbetarna var 1,75 och cheferna hade ett 

medelvärde på 1,36 vilket tydliggör att cheferna har större tillit till medarbetarna än vad 

medarbetarna har till chefen, dock är skillnaden ej stor. Resultatet i frågan var ej signifikant. 

7 av 11 svarande chefer instämmer som synes ovan helt i att de har tillit till sina medarbetare. 

Medan motsvarande antal hos medarbetarna är att 30 av 63 svarande instämmer helt i att de 

känner tillit till sin chef. 4 stycken eller 6 procent av medarbetarna anser att de inte alls 

känner tillit till sin chef.  
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Figur 2. I denna figur visas huruvida medarbetarna anser sig få mer ansvar vid distans till chefen och om 

cheferna anser sig delegera mer ansvar till medarbetarna på distans. Med hjälp av den fyrgradiga skalan 1 

instämmer helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer lite och 4 instämmer inte alls. Svaren ges i procent. 

Medarbetarna svarade som syns i figur 2 att de anser sig få mer ansvar med sin chef på 

distans, med ett medelvärde bland medarbetarna på 2,14. Medan cheferna har ett medelvärde 

på 2,55 och därmed inte anser att de delegerar mer ansvar till medarbetarna i samma 

utsträckning som medarbetarna anser sig få arbetsuppgifter delegerade.  Resultatet var inte 

signifikant. Det upplevda ansvar medarbetarna har är enligt enkäten tillräcklig för att utföra 

deras arbetsuppgifter.  Medan cheferna har mer spridd syn på huruvida de delegerar mer 

ansvar till medarbetare på distans. 70 procent av medarbetarna anser sig mer självgående av 

att ha sin chef på distans. Cheferna fördelar sina svar jämt över instämmer i stor utsträckning 

och instämmer lite. 

Tabell 2. I tabellen nedan visas medarbetarnas och chefens syn på hur väl distansplaceringen mellan 

medarbetare och chef fungerar. Genom fyragradiga skalan 1 instämmer helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 

instämmer lite och 4 instämmer inte alls. 

       Medelvärde               F        Signifikans 

Medarbetare             1,75           15,501                 ,000 

Chef             2,64         

Total             1,88   

 

Utifrån resultaten tabell 2 anser medarbetarna i högre utsträckning än cheferna att det 

fungerar bra med att ha varandra på distans det syns i medarbetarnas medelvärde på 1,75 

medan cheferna har ett högre medelvärde på 2,64. Ingen som svarat anser dock att det inte 

fungerar alls. Skillnaden inom grupperna är relativt små medan skillnaden mellan grupperna 

är relativt stor vilket syns i F-värdet på 15,501 vilket är högt. Med en signifikansnivå på 5 

procent är det statistiskt säkerställt att det finns en skillnad i frågan mellan medarbetarna och 
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chefernas syn på hur det fungerar att arbeta med arbetsgrupper på distans. Medarbetarna 

tycker att det fungerar bättre att ha sin chef på distans än chefen. 

  

Figur 3. Här visas skillnad mellan medarbetarens syn på om denne får återkoppling/feedback från chefen och 

chefernas syn på om de ger medarbetarna tillräcklig återkoppling med fyragradig skala, 1 instämmer helt, 2 

instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer lite och 4 instämmer inte alls. Svaren ges i procent. 

En majoritet av cheferna i figur 3 anser att det stämmer till liten del att de ger tillräcklig 

återkoppling till deras medarbetare. 20 av medarbetarna anser att de instämmer helt i att 

chefen ger tillräcklig återkoppling. När vi vände på frågan blev svaren att ingen cheferna 

anser sig instämma helt i att de får återkoppling från medarbetarna utan svaren fördelades 

jämt på instämmer i stor utsträckning och instämmer lite medan 1 chef inte ansåg sig få 

återkoppling alls. 60 procent (38 stycken) av medarbetarna ansåg att de instämmer till stor 

utsträckning till att de gav cheferna återkoppling och medan 17 procent (11 stycken) 

instämde helt. Cirka 20 procent instämde lite. Cheferna är mer kritiska till hur mycket 

återkoppling de ger till medarbetarna medan medarbetarna är mer positiv till sin återkoppling 

till chefen än vad cheferna svarat i frågan. Ingen signifikans finns i resultatet. 
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4.2.2 Distans och kommunikation 

I kommande avsnitt kommer enkätsvaren rörande distans och kommunikation redovisas i 

figur, tabell och textform. 

 

Figur 4. I figuren framkommer att cheferna vill ha sina medarbetare stationerade på samma ort i större 

utsträckningen än medarbetarna vill ha chefen på samma ort. Ja och nej svaren ges i procent. 

I figur 4 gällande stationeringsorter för medarbetare och chefer skiljer sig cheferna och 

medarbetarna åt. Cheferna vill i stor utsträckning ha sina medarbetare stationerade på samma 

ort som sig själv medan medarbetarna är mer skiftande i sina svar då cirka 50 procent svarat 

ja respektive nej. Det finns ingen signifikans i frågan på 5 procents signifikansnivå. 

 

Figur 5. Ovan redogörs för kontinuteten i kontakten mellan medarbetare och chef genom alternativen dagligen, 

flera gånger per vecka, en gång per vecka och en gång varannan vecka. Svaren ges i procent. 

Inom organisationen har man en likvärdig syn på hur ofta kommunicering sker mellan 

parterna (se figur 5). 
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De kommunikationsmedel som framkommit i båda enkäterna att man använder frekvent är 

telefon och e-post vilket alla inom båda grupperna har svarat. Videokonferens använder cirka 

50 procent medan 40 procent svarat att de använder webbmöten. Eftersom frågan var ställd så 

att alla alternativ som användes skulle väljas fanns det även några som svarade att de även 

använde sig av chat, intranätet, diskussionsgrupper samt övrigt, där var svarsprocenten under 

20 procent. 

Tabell 3. Nedan redovisas huruvida respondenterna anser att deras kommunikationskontinutet med 

chef/medarbetare är bra. Genom svarsalternativen 1 instämmer helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 

instämmer lite och 4 instämmer inte alls. 

       Medelvärde               F        Signifikans 

Medarbetare             1,72           13,121                 ,001 

Chef             2,73         

Total             1,87   

 

I tabell 3 syns en klar skillnad mellan medarbetarna och cheferna i frågan om 

kommunikationen dem emellan sett utifrån medelvärdena. Medarbetarna är mer nöjd med 

den kontinuitet som finns i deras kommunikation med chefen medan cheferna ser ut att vilja 

ha en ökad kommunikationskontinuitet. Det syns i att medarbetarna har ett lägre medelvärde 

1,72 än vad chefernas medelvärde är på 2,73. Frågan har en klar statistisk signifikans på 5 

procents signifikansnivå. F-värdet på 13,121 visar på en klar skillnad mellan medarbetarna 

och cheferna syn på kommunikationskontinuiteten inom organisationen.  

Tabell 4. Tabellen visar om chefen anses vara tillgänglig när den efterfrågas. Med svarsalternativen 1 instämmer 

helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer lite och 4 instämmer inte alls.  

       Medelvärde                F           Signifikans 

Medarbetare            1,48           15,336            ,000 

Chef            2,27        

Total            1,59       

 

Vad gäller tillgängligheten anser flertalet av medarbetarna enligt tabell 4 att deras chef är 

tillgänglig när de behövs medan cheferna inte anser sig vara tillgängligg i samma höga 

utsträckning sett ifrån frågans medelvärden med 1,48 för medarbetarna och 2,27 för cheferna. 

Även denna fråga har en klar statistisk signifikans på 5 procents nivå. Det är skillnad mellan 

medarbetarna och chefernas syn på chefens tillgänglighet. Det visar F-värdet på 15,336, 

vilket även visar att inom medarbetargruppen och chefgruppen är åsikterna relativt lika utan 

skillnaden finns mellan grupperna. 
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Tabell 5. I denna tabell visas medarbetarnas uppfattning kring om man blir motiverad av sin chef sett utifrån 

skillnad mellan könen.  Med en fyrgradig skala, 1 instämmer helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer 

lite och 4 instämmer inte alls. Svaren ges i procent. 

 Instämmer 

helt 

Instämmer i 

stor 

utsträckning 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

inte alls 

Man            11,1         55,6        18,5       14,8 

Kvinna            30,6         30,6        30,6       8,3 

Totalt            22,2         41,3        25,4       11,1 

 

Medarbetarna anser enligt tabell 5 att de blir motiverade i arbetet av chefen och den skillnad 

som finns mellan könen är att kvinnorna har fördelat sina svar ganska jämt över de tre första 

svarsalternativen medan männen har över 50 procent på instämmer i stor utsträckning. Det 

finns ingen signifikans skillnad mellan könen gällande huruvida medarbetarna anser sig bli 

motiverade av chefen.  

 

Figur 6. Här visas medarbetare och chefens syn på huruvida chefen är en förebild för medarbetarna med 

fyrgradigskala, 1 instämmer helt, 2 instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer lite och 4 instämmer inte alls. 

Svaren ges i procent. 

 Det är stor skillnad i figur 6 mellan cheferna och medarbetarna vad gäller huruvida cheferna 

är en förebild för sina medarbetare. 90 procent av cheferna instämmer i stor utsträckning i att 

de är en förebild för medarbetarna medan medarbetarna har mer spridd syn på huruvida deras 

chef är en förebild för dem. Här finns ingen signifikans skillnad på 5 procents 

signifikansnivå. 
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Figur 7. Anses ledarskapet hos cheferna anpassas efter situationen med den fyrgradiga skalan, 1 instämmer helt, 

2 instämmer i stor utsträckning, 3 instämmer lite och 4 instämmer inte alls. Svaren ges i procent.  

Cheferna anser enligt figur 7 att ledarskapet anpassas efter situationen medan 20 procent av 

medarbetarna i figur 7 inte anser att så är fallet. Här finns ingen signifikant skillnad.  

4.3 Egna kommentarer från enkät 

I enkäten fanns möjlighet att ge kommenterar nedan redovisas några övriga kommentarer från 

chefsenkäten. 

Kräver betydligt mer planering med medarbetare på distans. Tar mer tid och det gäller att inte 

"glömma" bort någon. Jag behöver ha ännu större lyhördhet för signaler som medarbetarna på 

distans förmedlar, pga att man inte "ser" dem. 

Viktigt att inte "glömma" de som inte skriver och ringer. De måste man aktivt söka upp utan att 

ha någon egen anledning. De flesta hör av sig om stort och smått men de tysta måste läras att det 

är ok att ringa. Att de inte "stör". Hade en medarbetare som de gånger hon ringde ordentligt sade 

för- och efternamn och vilket kontor hon arbetade på. Henne sa jag till att det räckte med att 

säga förnamnet för jag vet ju vem hon är. 
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5 Analys 

I kommande avsnitt kommer studiens resultat att analyseras med studiens teori.  

Enligt Nordengren och Olsen (2006) är det viktigt som ledare i dag att se till medarbetaren 

och verksamheten. Markus lyfter fram att distansledarskap kan vara bra genom att det blir 

effektivt och kostnadseffektivt för verksamheten. Det kan även vara bra ur både 

medarbetarsynpunkt och verksamhetssynpunkt att kunna rekrytera medarbetare över hela 

landet som inte behöver stationeras på en speciell ort utan att de finns möjlighet att sitta på 

olika orter runt om i landet. 

De intervjuade cheferna anser att deras medarbetare är självgående. I ett resultatorienterat 

ledarskap (House, 1996) har man målfokusering i arbetet med höga mål på medarbetarna 

vilket enligt teorin motiverar dem. Inom organisationen är många av medarbetarna till 

cheferna i studien direkt underställd en annan ”chef” eller som de säger intern kund varifrån 

arbetsuppgifterna kommer. Vilket ger att chefen delegerat ansvaret för det arbetsområdet på 

den medarbetaren (en delegerande ledarskapsstil eller delaktigt ledarskap). Medarbetarna har 

då stort eget ansvar och är fria i hur de löser arbetsuppgifterna. Cheferna påpekar på flera sätt 

under intervjuerna att de har kompetenta och självgående medarbetare då passar enligt House 

(1996) delaktigt ledarskap. Flera gånger under intervjuerna återkommer cheferna till att 

kommunikation och coachning (peppning) är viktigt vilket återkommer i den coachande 

ledarstilen.  

House (1971) menar att ledaren ska motivera sina medarbetare genom att vid uppnådda mål 

belöna dem med yttre belöningar, vilket Herzberg (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993) 

anser inte motiverar medarbetaren. Alla cheferna är överens om att det inte finns direkta 

belöningssystem utan det som används är den yttre belöningen individuell lönesättning. ”Bra 

insatser ska premieras och gör man inte det ska det också synas i lönekuvertet” (Mikael). 

Herzbergs förslag om arbetsberikning används dock inom organisationen så som till exempel 

kompetensutveckling, delta i utmanande projekt, mer ansvar och återkoppling vilket även kan 

ses i McGregors (2006) teori Y. Vid motiveringsarbetet missar flera av cheferna men även 

medarbetarna i vår tolkning att arbeta med och se andra saker än finansiella delar som 

belönande och belöningssystem. Cheferna arbetar med andra belöningssystem men de skulle 

nog vara förtjänta av att lyfta fram och medvetandegöra att de arbetar med icke finansiella 

belöningssystem så som kompetensutveckling, projektarbete men även arbete med 

återkoppling kring arbetet om man ser utifrån teorierna. Genom att arbeta med att ge 
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medarbetarna feedback vid uppnådda arbetsmål motiveras medarbetaren (House, 1971, 

Heide, Johansson och Simonsson, 2005). Alla cheferna arbetar med feedback till 

medarbetarna i olika hög utsträckning, andra delar som nämns i teorierna som cheferna 

arbetar med är att vara ett bollplank, peppa och arbeta med problemlösning. Samtidigt anser 

cheferna vilket syns tydligt i enkätsvaren att de både ger och får för lite återkoppling vilket 

man bör arbeta med inom organisationen eftersom det är en viktig del i arbetet med 

motivation hos medarbetare men även med motivationen hos cheferna själva som är viktigt 

enligt Nordengren och Olsen (2006). Medan medarbetarna ansåg sig ge chefen feedback och 

få feedback tillbaka av chefen utifrån enkätsvaren. Teorin menar att feedback skall ske i både 

positiv och negativ (konstruktiv) form (Tufvesson, 2008). Vilket alla intervjuade chefer anser 

att de gör på olika sätt.  

Medarbetarna anser i sina enkätsvar att det fungerar bra att ha chefen på distans. Vilket även 

de intervjuade cheferna angav medan de chefer som fått enkäten var mer kritisk. 

Medarbetarna delas i två läger vid fråga om att ha chefen på samma ort medan cheferna vill 

ha sina medarbetare stationerad på deras arbetsort vilket kommer fram både i enkätsvaren och 

i intervjuerna. 

Inom kommunikationsteorier gällande ledarskap lyfts den interpersonella relationen mellan 

chef och medarbetare fram. Inom distansledarskap finns inte de interpersonella dialogerna i 

korridoren och fikarummet enligt studiens intervjuade distansledare. Det är något som flera 

av cheferna säger sig sakna. Enligt Nordengren och Olsen (2006)  är det viktigt med 

användandet av fler olika kommunikationsmedel inom distansledarskapet enligt 

intervjusvaren och enkätsvaren använder organisationen sig av rekommenderade 

videokonferenser och fysiska möten utöver telefon och e-post. Flera av cheferna påpekar att 

även vid ett distansledarskap behöver man träffas ansikte mot ansikte. De använder sig även 

av webbmöten, chat och diskussionsgrupper. Diskussionsforum kan enligt Heide, Johansson 

och Simonsson (2005) vara ett virtuellt korridorsnack med den fördelen att det sparas. Det 

kan dock finnas problem med att man kommunicera med hjälp av tekniken som att man 

enligt Bengt står olämpligt till eller att tekniken har begränsningar vilket cheferna tar upp 

som en aspekt för organisationen att arbeta med och utveckla. 

Utifrån enkäten framgår att medarbetarna är nöjd med dagens kommunikationsfrekvens med 

berörd chef, medan cheferna i enkäten vill öka kommunikationsfrekvensen med sina 

medarbetare. Samma mönster syns i frågan om tillgänglighet att chefen inte anser sig 
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tillgänglig i samma utsträckning som medarbetarna tycker att chefen är tillgänglig. Detta är 

också ett tillfälle där ledare som rör på sig mycket kan stå olämpligt till som Bengt 

kommenterade ovan när någon söker chefen och det kan därmed bli svårt för chefen att vara 

tillgänglig i den grad den skulle vilja.  

Inom kommunikationsteori (Heide, Johansson och Simonsson, 2005) påpekas vikten av att 

det som kommuniceras uppfattas lika av inblandade parter (samma värdegrund). Inom 

organisationen får ofta en ny medarbetare en mentor att stödja sig på och inhämta interna 

värderingar från. Därigenom kan nya medarbetare få en förståelse för det som kommuniceras 

samtidigt som det är en del av ett relationsskapande med gruppen att få en mentor. Enligt 

Tufvesson (2008) är ett sätt att skapa relationer till medarbetarna och få insikt i deras arbete 

att sitta med vid fika där även tillit skapas. Flera av de intervjuade cheferna påpekade att de 

saknar möjligheten, att kunna sitta med vid medarbetarnas fika genom den geografiska 

distans som finns mellan medarbetarna och chefen. Relationsskapandet är därmed svårare att 

bygga vid ett distansledarskap enligt cheferna. Ledarskapet kan då bli mer formellt där tilliten 

enligt Markus skaps genom en ömsesidig respekt för varandras kompetens. Utifrån enkäterna 

framkom det att cheferna hade högre tillit till medarbetarna än vad medarbetarna hade till 

cheferna. Mikael försöker att skapa relationer till medarbetarna genom att sitta ner med dem 

när de är nya och kanske ta en lunch tillsammans då det finns tillfällen för det. En otvungen 

dialog och ett bra samtalsklimat eftersträvas. Tufvesson (2008) lyfter fram vikten av att vara 

tydlig oavsett läge som en viktig del vid förtroendeskapande. Mikael ger ett tydligt exempel 

på hur han arbetar med det i praktiken om något inte fungerar sätter han ner foten och 

markerar det. 

Ledarskap handlar till stor del om kommunikation, genom kommunikationen förmedlas 

information, motiveras och ges feedback till medarbetarna (Heide, Johansson och Simonsson, 

2005).  Alla chefer anser att kommunikation och informationsspridningen är viktigt inom 

distansledarskapet, hellre för mycket än för lite information. Vilket motsägs av vad som 

rekommenderas i teorin där det lyfts fram att informationen till medarbetarna bör sållas för att 

inte bli för mycket och därigenom svårvärderat för medarbetarna. Samtidigt som det inte får 

sållas för mycket då information är makt (Tufvesson, 2008, Heide, Johansson och Simonsson, 

2005). Ett sätt att informera medarbetarna är att arbeta som Sara, hon skickar ut information 

per e-post för att kunna använda mötestillfällena till diskussioner vilket stöds av teorin genom 

att den vill att medarbetarna har klar information innan möten för att effektivisera 

(Tufvesson, 2008). 
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För att minska risken att medarbetaren ”gömmer sig” vid arbete på distans menar Nordengren 

och Olsen (2006) att ledaren ska delegera ansvar och befogenheter till medarbetaren. 

Informationen gällande det här ska vara väldigt tydlig då medarbetaren som inte är 

distansdriven inte tar reda på fakta själv. Enligt cheferna tydliggörs det redan vid 

rekryteringarna vad som förväntas av medarbetare på distans. Egenskaper som cheferna gärna 

ser hos medarbetare på distans är hög egen drivkraft, självgående och initiativrika. 

Medarbetare delegeras uppgifter och ansvar från cheferna. Medan de intervjuade cheferna 

och cheferna i enkäten inte anser att de delegerar annorlunda till sina medarbetare oavsett var 

de sitter så svarade medarbetarna i enkäten att de anser sig få mer ansvar med chefen på 

distans.  
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6 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras studiens slutsatser och studiens frågeställning diskuteras och 

besvaras. Hur leder, motiverar och kommunicerar ledaren med sina medarbetare på distans 

inom arbetsförmedlingen? 

Det märks tydligt att organisationen arbetar medvetet med distansledarskapet. Cheferna leder 

sina medarbetare över distans genom att lägga stor vikt vid kommunikation och information 

till medarbetarna med användning av tekniska hjälpmedel. Utifrån vår tolkning används flera 

olika ledarstilar för att ledarskapet ska fungera på distans. Det uttalade motivationsarbetet 

eller belöningssystemet som lyfts fram är individuell lönesättning men de arbetar med inre 

motivationsfaktorer men inte själva sett det som motivationsfaktorer. 

Något som framkommit i studien är att ett stort kontrollbehov inte fungerar i 

distansledarskapet vilket inte teorierna kring distansledarskap berör. Det är intressant att det 

inte lyfts fram i teorierna om distansledarskap att ett för högt kontrollbehov inte lämpar sig 

för det är en grundläggande del. Som chef på distans kan du inte ha kontroll på medarbetarna 

på samma sätt som om de befinner sig på kontor. Vi tror att frånvaron av denna aspekt i 

distansledarskapsteorierna kan bero på att dagens ledarskapssyn är att långt ifrån teori X, med 

en mer human syn på medarbetarna. Där medarbetarna anses bidra till organisationen med 

kunskap och arbete utan piska från chefen. I organisationer med hög övervakning exempelvis 

telemarketingbranschen är kanske inte distansledarskap lika aktuellt. 

Det kan vara svårt att bygga relationer över distans. Vilket känns naturligt då relationer ofta 

skapas genom fysiska möten. Vi tror att det kanske kommer att förändras när nya 

generationer av it användare sätter sin prägel på organisationer då de är mer vana att skapa 

relationer via exempelvis virtuella forum. Många ungdomar idag har vänner utspridda 

världen över och har inga problem att skapa relationer utan att mötas fysiskt de är även vana 

att arbeta tillsammans över webben via olika onlinespel. Den dagen dessa ungdomar tar över 

i arbetslivet är det nog en självklarhet att kunna arbeta över geografiska distanser och kanske 

kommer inte behovet av de fysiska mötena mellan medarbetare och chef att minska genom att 

de har ett väl utvecklat sätt att skapa relationer virtuellt.  

I studien lyftes en positiv bild fram av medarbetarna, ledarskapet samt organisationen i 

helhet. Antingen fungerar allt mycket bra eller så är mentaliteten stark att man är lojal med 
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arbetsgivaren. Dock verkar det som att alla respondenterna är positiva vilket vi tolkar som att 

distansledarskapet inom organisationen fungerar väl. 

Medarbetarna i studien anser att de får mer ansvar när de arbetar på distans från chefen 

medan cheferna inte anser att de delegerar annorlunda till sina medarbetare oavsett var de 

sitter. Det berikar antagligen medarbetarna att känna att de får större ansvar och förtroende 

utifrån vad motivationsteorier säger, men samtidigt misstämmer det någonstans i och med att 

medarbetarna och cheferna inte ser lika på frågan om delegering. En annan skillnad som är 

intressant är att medarbetarna är mer positiva till distans mellan sig och chefen medan chefen 

hellre vill ha medarbetarna nära sig vilket kan vara en påföljd av att medarbetarna anser sig få 

mer ansvar och därigenom får större arbetstillfredsställelse. Det kan vara så att man som 

medarbetare känner sig mer fri i arbetet med chefen på distans och upplever större 

möjligheter att själv kunna kontrollera sin arbetssituation och sin arbetsdag. De flesta av 

medarbetarna är över 40 år och har endast arbetat några år med en chef på distans vilket 

borde innebära att de med tanke på deras ålder har arbetat med en chef på plats tidigare och 

att de därigenom faktiskt kan jämföra om de får mer ansvar med chefen på distans.  

Både cheferna i enkäten och de intervjuade cheferna anser sig vara en förebild för 

medarbetarna, men medarbetarna har mer skiftande syn på saken där deras svar sträcker sig 

över alla svarsalternativ. Kan det vara så att cheferna är medvetna om att de enligt 

organisationen styrdokument, ska de vara en förebild för medarbetarna medan 

medarbetarbetarna aldrig tänker på chefen utifrån vinklingen att denne är en förebild? Sedan 

kan distansen här spela in då någon av cheferna kommenterade att medarbetarna gör som 

denne gör och inte som denne säger. Medarbetarna som befinner sig på distans ser inte vad 

chefen gör och kan heller inte därigenom göra som chefen gör utan som denne säger. Här 

kommer vikten av kommunikation inom distansledarskap in för här måste chefen om denne 

ska vara en förebild och få medarbetarna att göra som den säger eftersom det är så 

distansledarskap fungerar. Det är därmed intressant att cheferna är säker på att de är en 

förebild men anser att de inte kommunicerar tillräckligt med medarbetarna eller är nog 

tillgänglig för sina medarbetare. Hur får de då medarbetarna att se dem som en förebild? De 

områden som cheferna inte känner sig nöjda med är de områden som medarbetarna är nöjda 

med, men de är istället mer kritiska till att cheferna är en förebild. Frågan är också om man 

som medarbetare ser sin chef som förebild eller om förebild är något man ser på andra ställen 

i livet utanför arbetet. Är det så att medarbetarna på distans känner chefen tillräckligt väl för 

att se denne som en förebild? Är medarbetarna självgående har chefen lyckats samtidigt som 
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den kanske inte är en förebild eftersom medarbetaren går för egen maskin utan speciellt 

mycket inblandning från chefen vilket är vad medarbetarna ska göra. Till sist handlar det om 

vad man lägger in i ordet förebild, synen kan kanske skifta mellan chefen och medarbetarna. 

6.1 Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning inom området är att studera en annan likvärdig organisation 

som Arbetsförmedlingen. För att studera om de arbetar på ett liknade sätt med 

distansledarskap inom den organisation som Arbetsförmedlingen arbetar med sitt 

distansledarskap. Ett förslag på organisation som skulle vara intressant att studera är 

Försäkringskassan då dessa två organisationer fick nya uppdrag vid samma tidpunkt samt att 

de har mycket samarbete mellan organisationerna. 
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Bilaga1                                       Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor 

a) Kön  

b) Ålder 

c) Utbildning 

d) År inom organisationen 

e) År som chef 

f) År som chef på distans 

g) År inom befattningen som besitts idag 

 

2. Beskriv Ditt arbete idag. 

 

3. Vad anser Du är viktigt i ditt ledarskap?  Vilka egenskaper anser Du är viktiga i Ditt 

ledarskap? På vilket sätt anpassar Du Din ledarstil beroende på situationen? 

 

 

4. Vad anser Du vara största skillnaden mellan att leda medarbetare på geografisk 

distans och leda medarbetar på samma geografiska kontor? 

- Vid exempelvis arbetsprestation 

- Eller att se hur medarbetaren mår 

 

5. Hur bygger Du relation till medarbetaren på distans? 

 

6. Hur skapar Ni tillit till varandra, både mellan ledaren och medarbetaren och mellan 

medarbetarna.                                                                                                                            

 

 

7. Är det skillnad i din delegation mellan dem Du har nära Dig och dem Du leder på 

distans? 

 

8. Hur skapar organisationen förutsättningar för distansledarskap? 

- Vad skulle Du vilja att organisationen utvecklade, om något? 

 

9. Fördelar/ nackdelar med att leda på distans? 

 

10.  Vilka kommunikationsmedel använder Du Dig av vid kommunikation med 

medarbetarna både på distans och de på Ditt kontor? 

 

 

11. Hur märker Du arbetsmotivation hos Dina medarbetare? 

- Hur motiverar/stimulerar Du dem mot de satta arbetsmålen? 

- Hur arbetar Ni med att öka självkänslan hos medarbetarna? 

 

12. Använder Ni belöningssystem? Om så vilka?  

 

13.  Hur ger Du feedback till dina medarbetare? 

 

14. Övrigt 
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Bilaga 2                               Medarbetarenkät 

 

 
Distansledarskap inom Arbetsförmedlingen 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. 

Studien handlar om ledarskap över en geografisk distans där vi valt att studera: Hur en ledare motiverar, kommunicerar 

och leder på distans. 

Denna enkät är anonym och kommer att jämföras med berörd chefs enkät eller intervjusvar. 

 

Tack på förhand! 

 

Pernilla & Isabelle 

 

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss: 

 

Pernilla Sandqvist  

Tel: 070-XXX XX XX 

pesa0200@student.miun.se 

 

Isabelle Hemmingsson 

Tel: 070-XXX XX XX 

ishe0701@student.miun.se 

 

558815
1. Kön: 

  

 

Man 

 

Kvinna 

 

 
  

558816
2. Ålder: 
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-19 

 

20-29 

 

30-39 

 

40-49 

 

50-59 

 

60-69 

 

70-79 

 

80- 

 

 
  

559300
3. Hur många år har Du varit anställd inom arbetsförmedlingen? 

  

Antal år _________________________________ 

 
  

559302
4. Hur många år har Du arbetat med en chef på distans? 

  

Antal år _________________________________ 

 
  

559317
5. Hur ofta har Du kontakt med din chef? 

  

 

En gång varannan vecka 
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En gång per vecka 

 

Flera gånger per vecka 

 

Dagligen 

 

 
  

559329
6. Hur ofta ses Du och Din chef? 

  

Antal gånger per halv år 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Oftare 
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559315
7. Vilka kommunikationsmedel använder Du Dig av i kontakten med Din chef? 

  

Fler alternativ kan anges 

 

Telefon 

 

E-post 

 

Videokonferens 

 

Webmöten 

 

Chat 

 

Intranätet 

 

Diskussionsgrupper 

 

Övrigt 

 

 
  

559513
8. Anser Du att Ni (Du och Din chef) kommunicerar tillräckligt ofta? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561034
9. Anser du att Din chef är tillgänglig när Du behöver denne? 
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Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

I liten utsträckning 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

559383
10. Känner Du tillit till Din chef? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

559418
11. Anser Du att Du får mer ansvar av att ha Din chef på distans än om chefen 

finns på samma kontor som Dig? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
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559542
12. Anser Du dig ha tillräckligt ansvar för att kunna utföra Dina 

arbetsuppgifter? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

559555
13. Anser Du att den återkoppling Du får från chefen är tillräcklig? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

559561
14. Anser Du att Du ger återkoppling till din chef? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 
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Instämmer inte alls 

 

 
  

561030
15. Anser Du att Du blir motiverad av din chef gällande Ditt arbete? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561032
16. Anser Du att Du blir belönad efter Din arbetsprestation? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561050
17. Anser Du att det fungerar bra att ha Din chef på distans? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 
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Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561037
18. Skulle Du vilja ha Din chef stationerad på samma ort som Dig? 

  

 

Ja 

 

Nej 

 

 
  

561063
19. Känner Du att Din chef är en förebild för Dig? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561070
20. Anser Du att Din chef anpassar sitt ledarsätt till Eran situation? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 



  

54 
 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561078
21. Anser du att du blir mer självgående med din chef på distans? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utsträckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 

 

 
  

561100
22. Vilka egenskaper känner Du är viktiga hos en chef på distans? 

  

Rangordna följande egenskaper. 

 

Mycket viktig Viktig Lite viktig Inte viktig 

Lyhörd 
    

Empatisk 
    

Motiverande 
    

Coachande 
    

Öppen 
    

Rättvis 
    

Ärlig 
    

Tillmötesgående 
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Förtroendeingivande 
    

Ansvarstagande 
    

Delegerande 
    

Kommunicerande 
    

Sympatisk 
    

 

 

 
  

561111
23. Vilka egenskaper tycker Du är viktiga att besitta, när man arbetar på annan 

ort än ens chef? 

  

Rangordna följande egenskaper. 

 

Mycket viktig Viktig Lite viktig Inte viktig 

Lyhörd 
    

Självgående 
    

Ansvarstagande 
    

Kommunicerande 
    

Anpassningsbar 
    

Ärlig 
    

Initativtagande 
    

Målinriktad 
    

Flexibel 
    

 

 

 
  

561112
24. Är det något Du vill tillägga? 
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_________________________________ 

 
  

 

 

Tack för Ditt deltagande! 
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Bilaga 3                              Chefsenkäten 

Distansledarskap inom Arbetsförmedlingen 
Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats på Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. 

Studien handlar om ledarskap över en geografisk distans där vi valt att studera: Hur en ledare motiverar, kommunicerar 

och leder på distans. 

Denna enkät är anonym. 

 

Tack på förhand! 

 

 

Pernilla & Isabelle 

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss: 

 

Pernilla Sandqvist 

Tel: 070-XXX XX XX 

pesa0200@student.miun.se 

 

Isabelle Hemmingsson 

Tel: 070-XXX XX XX 

ishe0701@student.miun.se  

 

561383
1. Kön 

  

 

Man 

 

Kvinna 
 

 
  

561396
2. Ålder: 

  

 

-19 

 

20-29 

 

30-39 

 

40-49 

 

50-59 

 

60-69 

 

70-79 
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80- 
 

 
  

561399
3. Hur många år har Du varit anställd inom arbetsförmedlingen? 

  

Antal år _________________________________ 

 
  

561400
4. Hur många år har Du arbetat som chef på distans? 

  

Antal år _________________________________ 

 
  

561403
5. Hur ofta har Du kontakt med Dina medarbetare? 

  

 

En gång varannan vecka 

 

En gång per vecka 

 

Flera gånger per vecka 

 

Dagligen 
 

 
  

561405
6. Hur ofta träffar Du Dina medarbetare? 

  

Antal gånger per halv år 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 
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12 

 

Oftare 
 

 
  

561444
7. Vilka kommunikationsmedel använder Du Dig av i kontakt med Din 

medarbetare? 

  

flera alternativ kan anges 

 

Telefon 

 

E-post 

 

Videokonferens 

 

Webmöten 

 

Chat 

 

Intranätet 

 

Diskussionsgrupper 

 

Övrigt 
 

 
  

561445
8. Anser Du att Ni ( Du och Dina medarbetare) kommunicerar tillräckligt ofta? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561446
9. Anser Du att Du är tillgänglig för din medarbetare? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561447
10. Känner Du tillit för Dina medarbetare? 
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Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561484
11. Delegerar Du mer ansvar till medarbetarna som arbetar på distans från Dig 

än om de hade arbetat nära Dig? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561523
12. Anser Du att Du ger tillräcklig återkoppling till medarbetarna? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561619
13. Anser Du att Du får återkoppling från Dina medarbetare? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561621
14. Anser Du att Du motiverar Dina medarbetare i Deras arbete? 
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Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561627
15. Belönar Du Dina medarbetare efter arbetsprestation? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561629
16. Vad använder Du Dig av för belöningssystem? 

  

 
_________________________________ 

 
  

561632
17. Anser Du att det fungerar bra att ha Dina medarbetare på distans? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561630
18. Skulle Du vilja ha Din arbetsgrupp stationerad på samma ort som Dig? 

  

 

Ja 

 

Nej 
 

 
  

561633
19. Känner Du att Du är en förebild för Dina medarbetare? 
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Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561635
20. Anpassar Du Ditt ledarskap efter situation? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561637
21. Anser Du att Dina medarbetare är mer självgående när de har Dig på 

distans? 

  

 

Instämmer helt 

 

Instämmer i stor utstäckning 

 

Instämmer lite 

 

Instämmer inte alls 
 

 
  

561640
22. Vilka egenskaper känner Du är viktiga hos Dig som ledare på distans? 

  

Rangordna följande egenskaper. 

 
Mycket viktig Viktig Lite viktig Inte viktig 

Lyhörd 
    

Empatisk 
    

Motiverande 
    

Coachande 
    

Öppen 
    

Rättvis 
    

Ärlig 
    

Tillmötesgående 
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Förtroendeingivande 
    

Ansvarstagande 
    

Delegerande 
    

Kommunicerande 
    

Sympatisk 
    

 

 

 
  

561643
23. Vilka egenskaper känner Du är viktiga hos medarbetare på distans? 

  

Rangordna följande egenskaper. 

 
Mycket viktig Viktig Lite viktig Inte viktig 

Lyhörd 
    

Självgående 
    

Ansvarstagande 
    

Kommunicerande 
    

Anpassningsbar 
    

Ärlig 
    

Initativtagande 
    

Målinriktad 
    

Flexibel 
    

 

 

 
  

561645
24. Är det något Du vill tillägga? 

  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
  

 

 

Tack för Ditt deltagande! 

 

  

 

 
 


