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Ledarskap på distans 
Förutsättningar, utmaningar och möjligheter* 

 
Jessica Billquist 

 
 

En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra 
förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar 
och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda 
skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta 
semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om 
leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av 
sammanhang låg till grund för intervjuguiden. En tematisk analys 
genomfördes vilken resulterade i fem teman: tydlighet, kommunikation, 
tillgänglighet, relationer och stöd samt kompetens och effektivitet. De 
fyra första temana bidrog till att skapa bra förutsättningar för ett 
ledarskap på distans, utmaningar som framkom var att skapa 
förutsättningarna. I dessa teman fanns även skillnader mellan typerna 
av ledarskap. Det femte temat var övergripande och kom att stå för 
möjligheter med ett ledarskap på distans och anledningar till att det var 
nödvändigt. Studien visar en komplex bild av ledarskap på distans där 
alla teman samverkar. 

 
Keywords: distance leadership, leader-member exchange theory, work-
related sense of coherence  

 
 

Inledning 
 

Att vara chef på distans och leda en grupp som befinner sig på en annan geografisk plats än den 
där chefen arbetar blir ett allt vanligare scenario för chefer. Detta förhållandevis nya sätt att 
leda på kan medföra både utmaningar men också möjligheter för organisationen i fråga. När de 
geografiska avstånden växer och förutsättningarna förändras måste även förståelsen kring 
ledarskapet göra det. För att skapa den förståelsen måste såväl chefer som medarbetare utveckla 
sitt sätt att se på ledarskap och vad det innebär utifrån de nya förutsättningarna.  

Ackoff och Pourdehnad (2009) beskriver en ledare som en person som inkluderar och guidar 
andra och menar att en ledare påverkar sina följare att självmant göra någonting. De menar 
vidare att chefer också kan vara ledare.  Att vara chef över någon betyder endast att vara högre 
upp i organisationens hierarki än denne (Ackoff & Pourdehnad, 2009). Med en högre hierarkisk 
position kommer ofta även högre auktoritet och därigenom möjlighet att påverka underordnade 
(Ackoff & Pourdehnad, 2009). Att vara chef är alltså inte ett sätt att vara utan en position som 
tilldelas en person. Att vara ledare däremot är ett sätt att vara och agera i syfte att få sina 
medarbetare att vilja utföra de uppgifter de tilldelats (Ackoff & Pourdehnad, 2009). Utifrån 
distinktionen att “chef” är en yrkestitel och att en person kan vara både chef och ledare samtidigt 
avsåg denna studie att ha fokus på ledarskapet utifrån givna syften och undersöka chefers 
uppfattningar a sitt ledarskap.  

Många definitioner och försök att förklara innebörden av begreppet ledarskap har gjorts och 
dessa skiljer sig ofta åt i olika avseenden (Yukl & Kaulio, 2012). En definition av begreppet 
ledarskap är “A process of motivating others to work together collaboratively to accomplish 
                                                
* Tack till er som tog er tid att delta i min studie och delade med er av era kunskaper och erfarenheter. 
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great things” (Vroom & Jago, 2007, s.18). Vroom och Jago (2007) beskriver ledarskap som en 
process och menar att ledarskapet är en kombination av situation och disposition. Med 
disposition avses den position som ledaren får genom sin roll som ledare och med situation 
avser de situationer ledare ställs inför. Att inte se till båda dessa aspekter är att missa viktiga 
delar av vad ledarskap är (Vroom & Jago, 2007). Hanson (2018) menar att en medvetenhet 
samt ett aktivt deltagande hos alla parter är viktigt för att ledarskapet ska fungera på ett bra sätt. 
Vidare menar Hanson (2018) att leda inte är något ledaren gör isolerat från gruppen utan att här 
kommer samspelet mellan dessa parter in. Här läggs även ett ansvar på medarbetarna och 
Hanson (2018) menar att medarbetarskapet kan förbättras genom medvetenhet om ledarskapets 
olika delar och vad som i sin tur styr ledaren.  

Kerr, Schriesheim, Mijrptty och Stogdill (1974) visar i sin forskning på en komplexitet i 
ledarskapsprocessen och menar vidare att en entydig tolkningen av ledarskap som begrepp 
saknas. De drar även slutsatsen att en fullständig teori om ledarskap kräver mer forskning. Även 
Tourish (2018) beskriver en komplexitet och ledarskapsprocesser i olika avseenden och menar 
också att ingen enhetlig teori om ledarskap har kunnat formuleras ännu. Slutsatsen enligt 
Tourish (2018) är att ledarskap och dess komplexitet fortfarande är ett outrett område som 
kräver fortsatt forskning. Denna uppfattning delas av Yukl och Kaulio (2012) som även menar 
att det saknas kontextbaserad forskning kring ledarskap. 

Vroom och Jago (2007) beskriver i sin studie att ledarskap kan ses som en process där 
ledaren motiverar sina följare att arbeta gemensamt och prestera tillsammans. Studiens slutsats 
var att ledarskap påverkas starkt av relationer mellan ledare och följare i och med att relationer 
har stort inflytande över ledarens beteende (Vroom & Jago, 2007). De menar vidare att omtanke 
och initiering av struktur bidrar till ett effektivt ledarskap. Omtanken menar de handlar om en 
ömsesidig kommunikation och tillit där medarbetaren ses som mänsklig både utanför och på 
arbetsplatsen, där rapportering är en del i att förmedla och förstå detta. Initieringen av struktur 
innebär här en definiering av arbetsmetod, arbetsschema, arbetsrelation och prestationer 
(Vroom & Jago, 2007). 

Arbetsrelationer och skapande av dessa kan ses utifrån leader-member exchange theory eller 
LMX-teorin som är en dyadisk, relationsbaserad utbytesteori vilken bygger på relationens 
kvalitet utifrån nivån av utbyte mellan ledare och medarbetare (Erdogan & Bauer, 2015). Från 
ledarens sida består utbytet av stöd, möjligheter till utveckling, vägledning och andra fördelar, 
från medarbetarens håll av bland annat lojalitet och högre motivation till gentjänster. De menar 
vidare att LMX-teori innebär att dyadiska relationer formas mellan ledare och varje enskild 
medarbetare i olika hög grad. En utbytesrelation mellan de två parterna uppstår via en process 
i olika steg och kan variera mellan låg eller hög kvalitet (Erdogan & Bauer, 2015). Liden och 
Maslyn (1998) identifierade i sin forskning fyra dimensioner inom LMX-teorin, vilka var tillit, 
professionell respekt, gillande och lojalitet. Byun, Dai, Lee och Kang (2017) kom i sin 
forskning fram till att ledarens tillit och förtroende till medarbetaren påverkar medarbetarens 
upplevelse av LMX-relationen. Dirks, Ferrin och Murphy (2002) menar att olika studier har 
olika syn på huruvida tillit ska inkluderas i definitionen av LMX-teorin. Dirks et al. (2002) 
menar vidare att en oklarhet i huruvida tillit ska inkluderas i LMX-teorin eller ses som ett 
fristående begrepp kan försvåra fortsatt forskning av tillit eftersom tilliten först måste antingen 
inkluderas i LMX-teorin eller exkluderas från den. Ifrån sina forskningsresultat föreslår de att 
tillit i ledarskap ska ses som “a distinct construct that mediates the relationships between leader 
behaviors and followers’ responses to those behaviors” (Dirks et al., 2002, s. 624). Byun et al. 
(2017) likt Dirks et al. (2002) delar på LMX och tillit men menar att tillit spelar roll för 
utvecklandet av LMX-relationen mellan ledare och medarbetare.  

Howell och Hall-Merenda (1999) kom i sin forskning fram till att den fysiska distansen 
mellan chefer och medarbetare har en inverkan på LMX-relationens utveckling. Den fysiska 
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distansens påverkan på hur ledarens beteende påverkar medarbetare är dock fortfarande ett 
outforskat område skriver Howell, Neufeld och Avolio (2005).  

En annan aspekt i diskursen om ledarskap är det salutogena perspektivet och dess 
teoribildning. Det salutogena perspektivet lyfter fram salutogena faktorer, det vill säga 
friskfaktorer vilka anses vara de som bidrar till att skapa förutsättningar för god hälsa istället 
för patogena faktorer som skapar ohälsa (Antonovsky, 1979). Inom det salutogena perspektivet 
skapades teorin om känsla av sammanhang (KASAM) vilken myntades av Aaron Antonovsky 
(1979). Inom teorin om KASAM finns tre centrala komponenter vilka är hanterbarhet, 
meningsfullhet och begriplighet. Vid hög upplevelse av dessa tre komponenter anses det finnas 
större förutsättningar för en god hälsa och framgångsrik hantering av olika stimuli som en 
person kan utsättas för (Kähönen, Näätänen, Tolvanen & Salmela-Aro, 2012). Kähönen et al. 
(2012) förklarar hanterbarhet som förmågan att kunna hantera det man ställs inför. 
Meningsfullhet som den del av KASAM som innefattar motivation och ses som uppfattningen 
av att det man ställs inför är värt att investera tid och energi i. Begripligheten handlar om att 
det man ställs inför är förståeligt genom upplevelsen av struktur, koherens, ordning, 
sammanhang och tydligt (Antonovsky, 1987; Kähönen et al., 2012).  

Salutogent ledarskap som är en vidareutveckling av Antonovskys (1979) salutogena 
perspektiv kopplar samman känsla av sammanhang med ledarskap (Hanson, 2018). Hanson 
(2018) lyfter vidare fram betydelsen av att ha en dialog, med frågandet som en naturlig del och 
vikten av att skapa delaktighet. Vidare uttrycker Hanson (2018) att själva frågandet är särskilt 
viktigt då det signalerar en tro på medarbetaren och att dennes åsikt kan bidra med något 
betydelsefullt. Han menar vidare att detta är salutogent och bidrar till att medarbetare kan känna 
sig som delägare till beslut och därmed också kan bli mer villiga att leva upp till det som 
beslutas. Vogt, Jenny och Bauer (2013) menar att arbetsrelaterad KASAM är mer 
kontextbunden och har en stark koppling till arbetsrelaterad stress till skillnad från generell 
KASAM. Vogt et al. (2013, s. 2) definierar arbetsrelaterad KASAM som “the perceived 
comprehensibility, manageability and meaningfulness of an individual’s current work 
situation“. Här kopplas hanterbarheten till medarbetarens upplevelse av kraven på arbetsplatsen 
och möjligheten till att hantera dessa. Meningsfullheten avser upplevelsen av att arbetet är värt 
att involvera och engagera sig i. Slutligen ser begripligheten till arbetssituationen och huruvida 
den upplevs som tydlig, strukturerad och konsekvent (Vogt et al., 2013). 
 
 
Syfte 
 
Studien syftar till att (1) analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på 
distans. Vidare syftar studien till att (2) beskriva vilka utmaningar och möjligheter som ett 
ledarskap på distans kan medföra. Slutligen syftar studien till att (3) uppmärksamma upplevda 
skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Genom att undersöka skillnader 
mellan formerna av ledarskap har studien haft en ambition att ta tillvara på kunskap om 
ledarskap på distans för att kunna bidra till ökad förståelse för detta. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien skulle uppfylla vissa kriterier. De skulle vara chefer med erfarenhet av 
ledarskap på distans, det vill säga leda medarbetare (minst två) på annan plats än där de själva 
arbetar dagligen. Deltagarna skulle också ha erfarenhet av ledarskap på plats, det vill säga leda 
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medarbetare där de själva arbetar dagligen. Med annan plats avses annan geografisk plats än 
den där de själva arbetar dagligen. Deltagarna skulle även ha erfarenhet av att vara chefer i 
Sverige och vara verksamma här. 

Deltagarna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval där kriterierna för att delta lades ut på 
sociala medier där personer kunde höra av sig till undersökningsledaren om de ansåg att de 
passade in i urvalet. Kontakt togs även direkt med personer som genom rekommendationer eller 
genom andra deltagare kunde tänkas uppfylla ovan nämnda kriterier. En bedömning av om 
kriterierna var uppfyllda gjordes sedan.  

Totalt intervjuades åtta personer, 6 kvinnor och 2 män, vilka alla var eller hade varit chefer 
vid industri- eller it-företag under en period på mellan 2–30 år. Både den geografiska distansen 
till medarbetarna och antalet tillfällen de olika deltagarna fysiskt träffade sina medarbetare på 
distans varierade stort mellan att vara veckovis till en eller ett par gånger per år. Gemensamt 
var att alla deltagare definierade sig som chefer på distans. Antalet anställda som de olika 
deltagarna var chef över på distans varierade från två till cirka 20 stycken. Antalet anställda 
deltagarna hade på plats varierade också, där det minsta antalet var en person. 

 
 
Procedur och material  
 
En intervjuguide konstruerades för att besvara studiens syften och den färdiga intervjuguiden 
kom att bestå av fem delar. Den första delen behandlade ledarens uppfattningar om ledarskap i 
allmänhet samt praktiska frågor där syftet var att få en bild av deltagarnas förståelse av sin 
arbetssituation, sammanhang och ledarskap. Det kunde vara frågor som ”Hur ofta träffar du 
dina medarbetare på distans öga mot öga?”, ”Hur definierar du ett ledarskap på distans?” 
samt ”Hur definierar du ett ledarskap på plats?”. Här ställdes även frågor om skillnader mellan 
ledarskap på distans och ledarskap på plats.  

Den andra delen behandlade ledarens uppfattning av förutsättningar, utmaningar och 
möjligheter i ett ledarskap på distans där deltagarna fick besvara frågor som “Vilka möjligheter 
ser du med ledarskap på distans?” och “Vilka är de största utmaningarna med ett ledarskap 
på distans jämfört med ett ledarskap på plats?” Här kunde även egenupplevda exempel på 
utmaningar och vilken lärdom dessa givit deltagarna efterfrågas.  

Den tredje delen behandlade relations- och förtroendeskapande samt tillit mellan chefen och 
medarbetarna. Här ställdes frågor som exempelvis “Hur ser du på betydelsen av förtroende 
mellan chef och medarbetare?” och “Hur ser du på möjligheten att skapa förtroende till dina 
medarbetare i ett ledarskap på distans?”.  

Den fjärde delen behandlade de tre komponenterna i arbetsrelaterad KASAM, hanterbarhet, 
meningsfullhet och begriplighet. Exempel på frågor var “Vad upplever du kan bidra till att 
skapa begriplighet av arbetsuppdraget hos dina medarbetare?” och “Hur kan du som ledare 
bidra till att skapa meningsfullhet hos dina medarbetare?  

Den femte och sista delen var en avslutningsdel för att runda av intervjuerna och här ställdes 
frågor som “Finns det någonting som du vill lägga till eller utveckla?” och “Vad tar du med 
dig från den här intervjun?”. Under intervjuerna behandlades de olika delarna av 
intervjuguiden i varierande ordning för att samtalet mellan intervjuledaren och deltagaren 
skulle kännas så naturligt som möjligt, bortsett från den första och den sista delen som inledde 
respektive avslutade intervjuerna. 

Varje deltagare fick föreslå tid och plats som passade dem och även ta ställning till ifall de 
kunde ses i person eller om intervjun skulle genomföras över telefon. Fyra av intervjuerna 
genomfördes i form av personliga möten och resterande fyra i form av telefonintervjuer. 
Telefonintervjuerna skedde endast med ljud som kommunikationsmedel, där samtalet fördes 
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över internet. Detta för att deltagarna antingen befann sig på platser långt ifrån 
undersökningsledaren eller för att minska deltagarnas tidsåtgång för intervjun.  

Innan intervjutillfället fick samtliga deltagare ett informationsbrev skickat till sig via e-post 
för att alla skulle få samma information om studien och dess tillvägagångssätt samt om 
hanteringen av intervjumaterialet. I informationsbrevet beskrevs även studiens syften, 
kriterierna för att delta, att deltagandet var frivilligt samt aspekter av konfidentialitet och att 
denna skulle eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär att materialet 
hanterades så att inget av det deltagarna sade skulle kunna kopplas till dem personligen 
(Vetenskapsrådet, 2017). 

Vid intervjuns start informerades deltagarna återigen om frivillighet att delta med möjlighet 
att avbryta intervjun samt om hanteringen av intervjumaterialet. Deltagarna tillfrågades även 
ifall inspelning av intervjun fick göras och informerades om att inspelningen endast skulle 
användas till denna studie. Samtliga deltagare accepterade att intervjuerna spelades in. 
Intervjuerna varade mellan 47 till 60 minuter och var semistrukturerade. 

Under intervjuerna fick deltagarna i så stor utsträckning som möjligt prata klart kring frågan 
de fått av undersökningsledaren innan en ny fråga eller följdfråga ställdes. Efter att 
undersökningsledaren hade ställt sina frågor och fått svar på dem avslutades inspelningen och 
samtalet fortsatte för att se till att deltagarna inte lämnades med några frågor eller funderingar 
som kunde påverka dem efter att intervjun var avslutad. Till sist tackades alla deltagare för sin 
medverkan och att de tagit sig tid för att delta.  

För att spela in intervjuerna användes en telefon med inspelningsfunktion för ljudinspelning 
av alla intervjuer och en dator för att hålla ljudsamtal till de telefonintervjuerna som 
genomfördes.  
 
 
Databearbetning 
 
Analysmetoden som användes var tematisk analys. Analysen skedde i flera steg där det första 
var att de inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, transkriberingarna blev mellan 9–
13 sidor per intervju. Därefter skrevs de transkriberade intervjuerna ut i pappersform för att 
kunna läsas igenom noggrant samtidigt som ljudinspelningen spelades upp (Maxwell, 2014).  
Efter att noggrant ha lyssnat igenom och läst varje intervju markerades olika delar av den 
utskrivna texten med olika färger. Färgerna representerade olika kategorier som ansågs falla 
inom ramarna för studiens syften. De färgmarkerade delarna lästes ännu en gång för att skapa 
en uppfattning av intervjun i sin helhet. Processen upprepades för varje intervju. Begrepp som 
ansågs kärnfulla och som gick att återfinna i flera intervjuer sammanfördes och sorterades för 
att sedan bilda olika teman. Teman fångade in deltagarnas uppfattningar om förutsättningar, 
möjligheter och utmaningar samt skillnader mellan ledarskap på plats och på distans. Citat 
valdes därefter ut för att beskriva temana med deltagarnas egna ord och därmed ge en så bra 
återspegling som möjligt av deras beskrivningar. Citaten benämndes i resultatdelen som IP1 till 
IP8, där IP står för intervjuperson och siffran för numret på intervjun. Utifrån aspekter av 
konfidentialitet så har det gjorts vissa små justeringar i citat som används där direkta uttryck 
som går att känna igen hos en person kopplat till en arbetsplats ej tagits med. Även små 
justeringar, det vill säga borttagande av vissa uttryckssätt har gjorts. Detta gäller ord/uttryck 
som ej är av betydelse för citatets innehåll men som kan göra att man kan känna igen att vissa 
citat hör till en viss person. 

Reliabiliteten testades genom att två för studien utomstående personer fick läsa igenom 
varsin slumpmässigt utvald och avidentifierad transkribering och sedan göra en bedömning av 
temanas relevans. Alla teman som tagits fram bedömdes av dessa vara relevanta och att de gick 
att finna i transkriberingarna.  
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Resultat 
 
Efter att analysen genomförts framkom slutligen fem teman. Dessa var tydlighet, 
kommunikation, tillgänglighet, relationer och stöd samt kompetens och effektivitet. 
Ovanstående teman gick att återfinna i samtliga intervjuer och uppfattades därför ha en viktig 
betydelse för att kunna spegla deltagarnas beskrivningar av ledarskap på distans på ett rättvist 
sätt. Studiens syften som var att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett 
ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och 
uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats besvarades 
av studiens resultat. I temana gick det att finna vad som skapar bra förutsättningar för ett 
ledarskap på distans, det framkom även utmaningar och möjligheter med ett ledarskap på 
distans samt skillnader mellan ett ledarskap på distans och ett ledarskap på plats. 
 
 
Tydlighet  
 
Det första temat innefattar tydlighet i form av organisationens visioner och mål samt tydliga 
befogenheter och förväntningar på medarbetarna. Tydligheten skapade bra förutsättningar för 
ett ledarskap på distans men det var även en utmaning för deltagarna att vara tydliga mot sina 
medarbetare. Det som deltagarna beskrev bidrog till att skapa en tydlighet för sina medarbetare 
var tydliggörande av verksamhetens mål och hur medarbetarna kunde bidra till att uppnå detta, 
vilket en av deltagarna uttryckte på följande sätt:  
 

 “Jag tror det handlar mycket om att ha en tydlig målbild, vart man är tänkt att vara på 
väg... då kan man själv förstå ens eget bidrag” (IP7) 
 

En annan deltagare uttryckte sig liknande och båda beskrev att denna form av tydliggörande 
bidrar till att skapa en meningsfullhet och begriplighet hos medarbetarna i deras arbete. 
 

“Jag tror det är väldigt viktigt att folk förstår varför de gör någonting, man måste ju vara 
tydlig, ha en bra vision, mål, för om du inte vet varför du gör saker...” (IP1) 
 

En annan uppfattning som beskrevs var betydelsen av att ha tydliga förväntningar på 
medarbetaren. Deltagarna beskrev att medarbetare måste vara väl medvetna om vad som 
förväntas av dem och vilka ramar de har att röra sig inom. Detta blir då en förutsättning för att 
medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete. Utan tydliga befogenheter och förväntningar kan inte 
medarbetarna veta hur denne ska agera i sitt dagliga arbete menade en deltagare som uttryckte 
sig på följande sätt: 
  

“Man måste vara väldigt tydlig med ansvar och mandat … dom får reda på vilket ansvar 
dom har, vad är mina förväntningar och till det så måste man koppla ett väldigt tydligt 
mandat och vilka befogenheter har man” (IP8) 
 

En annan deltagare uttryckte sig så här: 
 

“Om man inte är de (på samma plats) så måste man liksom skriva ner eller uttala vissa 
regler men, men sen ska dom ju byggas vidare så att säga mellan chef och medarbetare 
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och här kräver de då en tydlighet i från chefen och finns inte den, det är ju katastrof både 
för medarbetaren alltså för relationen men också för verksamheten” (IP4) 
 

Dessa deltagare uttryckte att tydlighet i mandat och befogenheter samt regler var viktigt. Flera 
av deltagarna uttryckte också att det är viktigt att medarbetare känner att det arbete de genomför 
följer de mål, visioner och riktlinjer som företaget strävar mot eftersom detta skapar 
meningsfullhet. Att tydliggöra detta blir då en grundläggande förutsättning för att ett ledarskap 
på distans ska fungera menade deltagaren i citatet ovan. En deltagare uttryckte sig på följande 
sätt kring tydlighet: 
 

“Att vara tydlig med, målbilder och förklara vad har vi för vision och hur har vi tänkt 
oss, vad är de som är på gång och ge den typen av information … men just, väldigt tydligt 
just att man ska koppla ihop det med sin egen vardag“ (IP5) 
 

Detta skapade meningsfullhet enligt deltagaren ovan. En annan deltagare menade att riktning 
och ramar skapade bra förutsättningar för medarbetaren. Då kunde denne kunde röra sig inom 
ramarna och arbeta självständigt i riktningen för verksamhetens mål. Det uttryckte en deltagare 
på följande sätt: 
 

“En tydlig ramsättning och en riktning och sen så löser dem det själva” (IP2) 
 

I citatet ovan uttryckte deltagaren att tydligheten bidrar till att skapa självständighet i arbetet 
hos medarbetaren. Att vara tydlig i de avseenden som beskrivs ovan var enligt deltagarna viktigt 
för att skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans. Det blir extra när medarbetaren är 
på distans eftersom chefen då inte är lika tillgänglig i det vardagliga arbetet och kan svara på 
frågor eller komma med synpunkter i samma utsträckning som när medarbetaren är på samma 
arbetsplats. Det krävs då även mer självständighet och ansvar hos medarbetare som har en chef 
på distans.  
 
 
Kommunikation 
 
Ett andra tema som framkom i alla intervjuer var kommunikation. Detta tema kunde också 
kopplas till det tidigare nämnda temat om tydlighet och ansågs också bidra till att skapa bra 
förutsättningar för ett ledarskap på distans. Här fanns dock stora skillnader mellan ett ledarskap 
på distans och ett ledarskap på plats. En deltagare uttryckte sig på följande sätt kring 
kommunikation och tydlighet: 
 

“Jag måste vara tydlig i min kommunikation och förstå att medarbetaren har förstått och 
vice versa naturligtvis” (IP7) 
 

Ovan beskrev deltagaren att tydlig kommunikation och avstämning om kommunikationen 
uppfattats på rätt sätt var viktigt. Kommunikation var en av de saker som deltagarna uttryckte 
skiljde sig mest mellan ett ledarskap på plats och ett ledarskap på distans. De flesta av 
deltagarna uttryckte att kommunikationen i ett ledarskap på distans har en tendens att bli mer 
uppgiftsorienterad och informationsinriktad. En deltagare uttryckte sig så här:  
 

“Jag tror det är lätt hänt att när man har någon på distans, att man tar via telefon eller 
skype eller mejlar tar det nödvändigaste, att man tar det som är arbetsrelaterat” (IP3) 
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Deltagaren ovan menade att när ledarskapet var på distans blev det lättare att kommunikationen 
berörde det mest nödvändiga, vilket var det arbetsrelaterade. Flertalet av deltagarna uttryckte 
även att det krävdes mer framförhållning och planering för att kunna ha kontinuerlig 
kommunikation med de medarbetare som var på distans. Det var då av vikt att ta vara på de 
tillfällen som gavs. Detta beskrev en av deltagarna på följande sätt: 
 

“Distansledarskapet kräver mer framförhållning därför att du behöver sätta igång 
huvudet så att säga hos den som är på distans så att ni får nytta av den kommunikationen 
som ni har” (IP4) 
 

Ovan beskrevs framförhållning som en av de saker som krävdes i större utsträckning när 
ledarskapet var på distans. Det fanns här en skillnad mellan ett ledarskap på distans och ett 
ledarskap på plats. En ökad framförhållning kunde medföra att både chef och medarbetare fick 
mer tid för att formulera sig på ett mer genomtänkt sätt när kommunikationen väl ägde rum. 
Från chefens sida handlar detta också om att ha möjlighet att ge ett tydligare och bättre svar än 
om frågan ställts i fysisk närvaro. En fördröjning i kommunikationen kunde då ses som 
någonting positivt. En annan deltagare uttrycker detta på följande sätt om fördröjningen i 
kommunikationen: 
 

 “Sitter man på distans då måste man faktisk förbereda sig och kanske ibland kommer 
lite djupare in i frågorna när man tar dom” (IP8) 
 

Deltagaren beskrev här hur framförhållningen kunde medföra en fördjupning av frågorna och 
en mer givande kommunikation mellan chefen och medarbetaren eftersom mer eftertankte 
förelåg samtalet. Men skillnaderna i kommunikationen till medarbetare på distans och på plats 
kunde även vara medföra utmaningar. En utmaning inom temat kommunikation var att den 
icke-verbala kommunikationen inte var lika lätt att uppfatta när medarbetaren var på distans. 
Det kunde leda till att stora delar av kommunikationen gick förlorad vilket en av deltagarna i 
citatet nedan beskrev:  

 
“Ansiktsuttryck och kroppsspråk är ju 70% av kommunikationen ungefär tror jag de är, 
sådana siffror eller om det är 90% till och med, och det har ju ett jättestort värde i 
kommunikationen” (IP7) 
 

En annan deltagare uttryckte sig liknande: 
 

“Än så länge ersätts inte det här fysiska mötet med det virtuella mötet … det blir lite mer 
professionellt om man har det på Skype, för man tar det viktigaste och det är lättare att 
det blir missförstånd, för man kan inte läsa den andra” (IP3) 
 

Deltagarna ovan beskrev att när den icke-verbala kommunikationen inte kunde tillämpas blev 
det lättare missförstånd. Detta försvårade för kommunikationen till medarbetare på distans. En 
annan deltagare beskrev dock att tekniska verktyg som videosamtal kunde i viss mån kunde 
mäta sig med kommunikationen i ett fysiskt möte. Den icke-verbala kommunikationen kunde 
då tillgodogöras i större utsträckning än när kommunikationen skedde över telefon eller mejl 
beskriver en deltagare nedan: 
 

“Har man möjlighet att träffas i alla fall en gång så hjälper det jättemycket, men har man 
inte det så finns de här verktygen som man kan se varandra, och det hjälper också jättebra 
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faktiskt tycker jag, naturligtvis man ser inte allt men jag tycker att man ser minspel, man 
ser kroppshållning och så vidare när man ser personen, så jag tycker att de har hjälpt 
jättemycket faktiskt” (IP6) 
 

Vidare menar deltagaren att man via denna typ av kommunikationsmedel även kunde se hur 
medarbetaren mådde: 
 

“De här verktygen som kommer nu, de blir ju bättre och bättre också, och folk blir mer 
vana att använda dom, man ser ju varandra, man kan se hur folk mår” (IP6) 
 

Tekniska verktyg menade deltagaren ovan bidrog till att kunna upprätthålla en god 
kommunikation till medarbetare på distans trots att mötet inte skedde fysiskt. Även om ett 
fysiskt möte uttrycktes kunna underlätta framtida kommunikationen till en medarbetare på 
distans efter att mötet skett. Gemensamt var att alla deltagare uttryckte att en god 
kommunikation var viktig både för verksamheten och arbetsuppgifterna samt för den personliga 
kontakten mellan chef och medarbetare, vilket en deltagare uttryckte på följande sätt:  
 

“A och O som jag tycker, är ju kommunikation och ärlighet, att man har en öppen 
kommunikation annars så kommer du inte så långt när du inte träffar människorna” (IP1) 

 
Deltagaren i citatet ovan beskrev att öppenhet är grundläggande för en god kommunikation 
mellan chefen och medarbetaren på distans. En dialog mellan dessa två parter skapar utrymme 
för diskussion. Diskussionen kunde i sin tur ge utrymme för att en delaktighet hos medarbetaren 
kunde skapas. Delaktighet beskrev av en annan deltagare på följande sätt: 
 

“Men har man varit med om en resa själv och fått bidra med sin kompetens, sin erfarenhet 
och sina synpunkter, om dom än inte alltid tas till vara i dom diskussionerna till det 
beslutet, så har man ju ändå fått vara med och tycka till, så jag tror, jag jobbar 
jättemycket med delaktighet” (IP7) 
 

Delaktigheten var något som deltagaren ovan menade möjliggjordes genom kommunikation i 
en diskussion där både chefen och medarbetaren fick uttrycka sina synpunkter. Kommunikation 
bidrog då till att det skapades en delaktighet eftersom medarbetarna fick vara med och föra 
fram sina synpunkter. Kommunikationen möjliggjorde en diskussion mellan chef och 
medarbetare och därmed även en delaktighet. Flera deltagare uttryckte att delaktighet är viktigt 
eftersom det engagerar och motiverar medarbetaren i sitt arbete vilket skapar bra förutsättningar 
för ett ledarskap både på distans och på plats.  
 
 
Tillgänglighet 
 
Ett tredje tema som lyftes fram var tillgänglighet. Det framkom också som ett av de teman som 
skiljde sig mest åt mellan ett ledarskap på distans och ett ledarskap på plats. Tillgänglighet sågs 
också som en av de saker som bidrog till att skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på 
distans. Alla deltagare beskrev att tillgänglighet var viktigt för att kunna ha en bra 
kommunikation med sina medarbetare. En deltagare uttryckte att tillgänglighet var en av de 
saker som definierade ett bra ledarskap: 
 

“Sen så det bra ledarskapet är då motpolen, att faktiskt inkludera, att vara närvarande 
att finnas tillgänglig för medarbetarna” (IP2) 
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Men att vara tillgänglig kunde ses som en utmaning när ledarskapet var på distans. Det blev 
svårare att vara tillgänglig för medarbetare på distans eftersom de spontana mötena mellan chef 
och medarbetare inte inträffade och därmed inte heller de naturliga tillfällena för 
kommunikation. En deltagare uttryckte sig på följande sätt kring det: 
 

“Det blir ju ett steg extra för dom som inte är här, de måste plocka upp telefonen och 
ringa eller skriva ett mejl, det tar ett tag innan jag ser och svarar, så jag tror att det blir 
ett extra steg för dom att ta kontakten och det måste man försöka jobb på då, hela tiden 
och säga att det är okej, och svarar jag inte så ringer jag tillbaka” (IP3) 
 

Deltagaren ovan menar att det kräver mer av en medarbetare på distans att ta kontakt med 
chefen. Det kräver även mer av chefen att förmedla till medarbetaren att denna är tillgänglig. 
Men även om tillgängligheten inte var via fysisk närvaro så fanns den ändå, vilket en av 
deltagarna uttryckte på följande sätt:  
 

“Om dom har ett behov av att få tag på mig eller diskutera en fråga eller ett angeläget 
ärende eller vad än det må vara, så finns jag på telefon, om inte fysisk närvaro men att 
jag ändå finns tillgänglig” (IP7) 
 

Båda deltagarna ovan beskriver att tillgänglighet är viktigt samt att medarbetaren vet att chefen 
är tillgänglig. Genom att vara tillgänglig och ha en kontinuerlig kommunikationen beskrev 
deltagarna att de som chefer även hade en möjlighet till uppföljning och avstämning av 
medarbetarens verksamhet och arbetssituation. Detta blir dock svårare i ett ledarskap på distans 
eftersom tillgängligheten är mer begränsad. En av deltagarna uttryckte sig kunna överhöra saker 
när medarbetaren var på samma arbetsplats vilket underlättade avstämningen. Men med ett 
längre geografiskt avstånd ökade även distansen till medarbetarens verksamhet och 
arbetssituation.  
 

“Nackdelen med att vara på distans är att man blir ganska långt ifrån deras verksamhet 
också och kan läsa av vad är det som händer i verksamheten, vad är det som inte fungerar, 
men jag sitter tillsammans med en som har ett ansvar lokalt och här får jag kanske som 
en annan input om vad som händer i hans verksamhet ... genom att jag kanske hör något 
i korridoren här, vi sitter i rummet intill och han kanske springer förbi och säger att, ja 
men nu har det här hänt ” (IP7) 
 

Citatet ovan visar på en utmaning för chefen på grund av att denne inte kunde vara lika 
tillgänglig för sina medarbetare på distans som för sina medarbetaren på plats. Tillgänglighet 
beskrevs som en av de saker som skapade bra förutsättningar för ett ledarskap på distans. Det 
underlättade för kommunikationen och möjliggjorde en kontinuerlig dialog med medarbetare 
på distans. Genom en kontinuerlig dialog är det möjligt för chefen att bygga en relation till 
medarbetarna på distans och stötta dem i sitt arbete med både arbetsrelaterade och privata 
frågor. 
 
 
Relationer och stöd  
 
Det fjärde temat bestod av två delar, relationer och stöd. Både relationer och stöd var viktiga 
för att skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans. Att skapa och upprätthålla 
relationer till medarbetare på distans skedde genom en god kommunikation, en upplevelse av 
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tillgänglighet samt en tydlighet vad gäller förväntningar på medarbetaren. Detta uttryckte en av 
deltagarna på följande sätt: 
 

“Generellt skulle jag säga, om jag nu ska generalisera, att vara kongruent, sann i sig 
själv, vara väldigt öppen, lyssna mer än prata, och försöka inge förtroende och visa att 
man finns där” (IP1) 
 

Citatet ovan visar vad en av deltagarna beskrev var viktigt för att skapa goda relationer till 
medarbetare på distans. Flertalet deltagare uttryckte att öppenhet från både chefen, men även 
från medarbetaren var viktigt och underlättade i skapandet av en relation. Deltagaren nedan 
uttryckte dock att det kan vara ett större steg att vara öppna mot en medarbetare på distans: 
 

“Det är ju upp till mig att dela med mig väldigt mycket av mig själv någonstans, även 
fast de är på distans, och våga ändå vara öppen med någon som är en telefonkontakt” 
(IP3)  
 

Deltagaren menar vidare att detta är en utmaning: 
 

“Det är utmaningen att ändå försöka vara transparent och liksom vara öppen, lika öppen 
och ärlig (mot dom på distans) som mot dom man är nära, men jag tror det tar lite längre 
tid, man behöver lära sig tillit, förutsättning för tillit är att man behöver lära känna 
varandra och det tar lite längre tid och blir på ett annat sätt när man är på distans” (IP3) 
 

I citatet ovan beskrivs även att tillit är viktigt. Det är då nödvändigt för att chefen och 
medarbetaren ska kunna lära känna varandra. Deltagaren ovan beskrev även att det kan ta längre 
tid att lära känna varandra på distans och därmed även att skapa tillit till medarbetaren på 
distans. En öppenhet och transparens beskrivs också vara viktigt. Ett flertal av deltagarna 
beskrev att för att kunna dela med sig av sina behov och öppna upp sig både som chef och 
medarbetare behövs en tillit och ett förtroende mellan de båda parterna. En deltagare uttryckte 
i citatet nedan att medarbetarnas förtroende till chefen påverkar chefens möjlighet att stötta 
medarbetaren: 
 

“Om inte jag känner tillit för min chef eller mina ledare så då blir det ju hämmat och då 
kanske det resulterar i att man långsiktigt inte levererar lika bra, för om inte jag kan säga 
att jag har det jobbigt hemma till exempel, då, om jag hade kunnat sagt det så hade kanske 
min chef kunnat stötta mig” (IP1) 
 

Deltagaren menar att för att kunna uttrycka ett behov av stöd krävs ett förtroende från 
medarbetaren till chefen och en tilltro till att denne kan förse medarbetaren med rätt stöd. Det 
krävs då även att chefen är tillgänglig för att uppfatta behovet av stöd. En annan deltagare 
uttrycker sig på följande sätt: 

 
“Medarbetare som inte uttrycker behovet har oftast svårare att få hjälp också” (IP8) 
 

Ovan menar deltagaren att det krävs att medarbetaren uttrycker sitt behov av stöd för att chefen 
ska ha en möjlighet att kunna stötta. Att bygga en relation till medarbetaren lägger då grunden 
till att kunna uttrycka ett sådant behov. Betydelsen av att ha tålamod beskrevs som viktig för 
att kunna bygga relationer i och med att det kan ta längre tid att skapa en bra relation till en 
medarbetare på distans än en medarbetarna på plats. Detta beskrev en av deltagarna i citatet 
nedan: 
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“Det gäller att ha uthållighet och sen gäller det att ta de tillfällen som bjuds och verkligen 
ta till vara på dom” (IP3) 
 

Deltagarna beskrev även att det till en början var extra viktigt att lägga ner tid på att lära känna 
medarbetarna om man har dem på distans för att sedan kunna kommunicera genom olika former 
av kommunikationsverktyg. Ett fysiskt möte i början av relationsskapandet gav en bild av vem 
medarbetaren var vilket beskrevs som viktigt och fördelaktigt av flertalet av deltagarna. En 
investering i tid och fysiska möten i början av relationen la en grund att bygga vidare på, beskrev 
en deltagare: 
 

“Fysiskt möte...jag tycker det är jätteviktigt till en början, för sen kan man … göra det 
mindre (ofta), när man känner någon, så är det mycket, mycket lättare sen” (IP5) 
 

En annan deltagare uttryckte sig på följande sätt: 
 

“Man måste träffa personerna tycker jag, helst då i det fysiska mötet där man studerar 
sätt att förhålla sig, det är handrörelser, det är uppmärksamhet, var tittar man, upp till 
höger eller till vänster, ja allt vad det nu man tittar efter i dom här träffarna och till slut 
… hittar man ju vad är det för person” (IP8) 
 

Båda deltagarna i citaten ovan uttrycker att ett fysiskt möte har en god inverkan på skapandet 
av en relation till medarbetare på distans. En annan deltagare beskrev att relationen blev 
annorlunda ifall chefen och medarbetaren arbetade på samma plats och att detta påverkade 
relationen mellan dem. Så här uttryckte sig deltagaren: 
 

“Jag ser väldigt stora skillnader, handlar nästan bara om jobb ... mer ytlig kontakt medan 
dom som jag sitter i samma fikarum som eller äter lunch tillsammans så blir det annat 
också vilket gör att de blir en närmre relation och vi pratar om allt de andra också och 
de blir en närmre relation i den formen” (IP2) 
 

Deltagaren menar i citatet ovan att relationen mellan chefen och en medarbetare som arbetar på 
samma arbetsplats blir närmare än relationen till en medarbetare som är på distans. En annan 
uppfattning som beskrevs var att distansen i sig inte nödvändigtvis påverkade kvaliteten på 
relationen utan endast skapandet av den. Det tog längre tid och krävdes till en början mer 
ansträngning från både chef och medarbetare att bygga relationen, men kvaliteten behövde inte 
bli sämre. Trots att relationen blev på ett annat sätt än om chefen och medarbetare hade haft 
samma arbetsplats, vilket en av deltagarna uttryckte i citatet nedan: 
 

“Den personliga relationen med någon som man sitter och träffar varje dag är ju lite 
annorlunda än den som man träffar mer sällan, men om man tittar över tid, ser över tid, 
så minskar skillnaden allt eftersom” (IP8) 

 
Deltagaren beskrev här hur relationsskapandet skiljde sig åt men att resultatet blev detsamma. 
Själva relationen påverkades inte av att skapandet blev tog längre tid till medarbetare på distans. 
Relationer mellan chef och medarbetare samt stödet som chefen gav sina medarbetare hörde 
enligt ett flertal av deltagarna ihop med varandra. Utan en relation kunde inte chefen tolka 
medarbetarens behov av stöd. Då kunde det också vara svårt för medarbetaren att förstå att 
chefen ville stötta och ta del av de behov medarbetaren hade. Deltagarna uttryckte även att 
deras roll som ledare var att stötta sina medarbetare, vilket en av deltagarna uttryckte så här: 
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“Ledarskapet handlar väldigt mycket också om att stötta för det är inte vi chefer som gör 
jobbet det är någon annan men vi kan hjälpa människor” (IP2) 
 

 
Kompetens och effektivitet 
 
Det sista temat som framkom innefattar kompetens och effektivitet. Detta tema lyfte främst 
fram möjligheter med ett ledarskap på distans. Deltagarna uttryckte att ett ledarskap på distans 
ökade möjligheten att hitta den rätta kompetensen och möjligheten att bygga ett effektivt team. 
I och med att sökområde ökar när distansen växer så ökar även möjligt att hitta individer med 
rätt kompetens. Detta beskrev flera deltagare som en fördel med ett ledarskap på distans. För 
att kunna få tag på individer med specifik kompetens var det i många fall nödvändigt att 
medarbetare kunde rekryteras från andra områden än där huvudkontoret eller de själva var 
belägna. Detta innebar också att medarbetare kunde bo och arbeta på en annan plats än den 
chefen arbetade på. Detta kunde då också ses som en fördel för medarbetaren som kunde bo på 
en plats där den själv önskar bo. En deltagare uttrycker sig på följande sätt kring detta: 

 
“En möjlighet för oss att nyttja kompetensen samtidigt som dom har en möjlighet att vara 
flexibla där de bor och arbetar” (IP3) 
 

En annan deltagare uttryckte sig liknande: 
 

“Så vill vi ju nyttja alla specialkompetenser på bästa sätt, och det tycker jag att vi kan 
göra i och med att vi har det här distansledarskapet” (IP6) 
 

 Deltagarna ovan menar att ett distansledarskap möjliggör en mer flexibel och effektivare 
användning av kompetensen hos medarbetarna. Att medarbetare befinner sig på olika orter 
kunde också enligt deltagarna vara en möjlighet för organisationen att växa. Ett ledarskap på 
distans blev då både nödvändigt men också en möjlighet för att en verksamhet skulle kunna 
sträcka sig över en större geografisk yta. Dock kan detta innebära en utmaning för chefen vid 
en rekrytering eftersom medarbetare till en början är i större behov av stöd och en relation 
mellan chef och medarbetare ännu inte har hunnit byggas upp. En deltagare uttryckte sig om 
detta i citatet nedan: 
 

“Det är svårare i ett rekryteringsläge, det är svårare att introducera och vara coach … 
det är svårt när det är någon som inte är varm i kläderna redan och man ska försöka 
komma och coacha” (IP5) 
 

Aspekter av effektivitet beskrevs också utifrån ledarskapet och kunde ses som ett effektivt sätt 
att leda på. Detta eftersom även ledarens kompetens i vissa fall kunde användas mer effektivt 
när ledarskapet var på distans. Så här uttryckte sig en av deltagarna: 
 

“Det är ett långt land, haha, många mil och så ska vi jobba effektivt, vi kan inte hålla på 
att resa hela tiden, det tar ju tid också … för att kunna jobba effektivt och ha de bästa 
resurserna så måste man tänka framåt med ledarskap” (IP6) 
 

Ovan beskrev deltagaren att resurserna som både chefen företaget har måste användas på ett 
effektivt sätt. Alla deltagare var överens om att graden av effektivitet och människors 
kompetens i grund och botten handlade om individuella aspekter på individnivå snarare än 
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generella förutsättningar och olika sätt att leda på. Alla har olika förutsättningar och behov av 
stöd och även om det fanns generella utmaningar och möjligheter med de olika formerna av 
ledarskap så handlade det i slutändan om att medarbetarna är individer och om att skapa de 
bästa förutsättningarna för dessa individer. En av deltagarna uttryckte det på följande sätt i 
citatet nedan: 
 

“Men det mesta beror till sist på vad det är för människor och vad det är för 
personligheter så att ja nej men jag skulle svara som förut att det beror på vad det är för 
personer, vad medarbetaren behöver och inte behöver” (IP4) 
 

 
Diskussion 

 
Studiens syften var att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på 
distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter som ett ledarskap på distans kan medföra 
samt uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats.  

Resultaten utifrån studiens syften visar på en komplex bild av ledarskap på distans som ännu 
är ett relativt outforskat område. Det är i linje med tidigare forskning inom ledarskap av Yukl 
och Kaulio (2012) som säger att det saknas kontextbunden forskning inom ämnet. 
Komplexiteten i denna studies resultat blir ännu tydligare när det kommer till att urskilja teman 
eller beteenden som enskilt bidrar till att skapa bra förutsättningar, de första fyra temana 
tydlighet, kommunikation, tillgänglighet samt relationer och stöd bedöms tillsammans bidra till 
att skapa bra förutsättningar för detta. Det finns många beröringspunkter mellan de fyra första 
temana och det går inte att separat uttala sig om ett tema som mer eller mindre viktigt eftersom 
de bedöms kunna påverka varandra. Tydligheten var viktig för att kommunikationen skulle 
uppfattas på rätt sätt vilket skapade bra förutsättningar för ett ledarskap på distans. Tydligheten 
var även viktig för att skapa en meningsfullhet och begriplighet i medarbetarnas arbetsuppgifter 
och uppfattning av sin arbetssituation vilket också skapade bra förutsättningar för ett ledarskap 
på distans. Tillgänglighet hos chefen möjliggjorde kommunikationen mellan chef och 
medarbetare på distans och beskrevs även den kunna skapa bra förutsättningar. Eftersom den 
var nödvändig att som chef vara och uppfattas som tillgänglig för att kunna bygga och 
upprätthålla en relation till medarbetaren. Den fysiska närvaron underlättade vid skapandet av 
relationer till sina medarbetare, framförallt i det initiala skedet eftersom det la en grund för 
framtida kommunikation. Tillgängligheten försvårades på distans eftersom det krävdes ett extra 
steg för medarbetarna att ta kontakt med chefen i och med att de inte spontant kunde komma i 
kontakt med varandra på arbetsplatsen. Det spontana mötet kunde enligt deltagarna underlätta 
kommunikationen. Vroom och Jago (2007) menar att kommunikation är nödvändig vid 
skapandet av en relation mellan chef och medarbetare. Deltagarna beskrev betydelsen av att 
inledningsvis skapa en god relation till medarbetaren som en viktig grund och detta skulle också 
kunna kopplas till betydelsen av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Att 
medarbetarna upplevde att de ingick i ett sammanhang som kändes meningsfullt, blir begripligt 
och hanterbart utifrån en god relation till sin chef. Här blir också deltagarnas beskrivningar av 
tydlighet och uppdragsfokus en del av den arbetsrelaterade känslan av sammanhang (Hanson, 
2018).  

Relationen i sin tur beskrevs påverka i vilken utsträckning medarbetaren valde att 
kommunicera sina behov av stöd till chefen. Även en sådan kommunikation skapade bra 
förutsättningar för ett ledarskap på distans eftersom chefen då kunde uppfatta behovet av stöd 
hos medarbetare, något som var en utmaning om inte chefen fick den informationen direkt från 
medarbetaren. Men tillgängligheten var en utmaning när medarbetarna var på distans eftersom 
tillfällena för kommunikation inte blev lika många och förekom spontant. Fysisk närvaro 
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beskrevs som betydligt lättare att skapa när det geografiska avståndet var kortare. Enligt dessa 
resonemang bör då LMX-relationerna mellan chefen och de medarbetare som var på samma 
plats vara av högre kvalitet än när en geografisk distans skiljer dem åt. Detta var dock inget 
som framkom i studien. En intressant uppfattning som framfördes av deltagarna var att det 
geografiska avståndet i sig inte nödvändigtvis påverkade kvaliteten på relationen utan endast 
skapandet av den. Byun et al. (2017) menar att LMX-relationen påverkas av medarbetarens 
upplevelse av tillit och förtroende vilket kan vara en anledning till att den fysiska distansen inte 
påverkade LMX-relationens kvalitet till medarbetare på distans. Deltagarna uttryckte nämligen 
att tillit och förtroende var extra viktigt när medarbetaren var på distans och att utan tillit och 
förtroende skulle inte ett ledarskap på distans fungera. Uppfattningen av att LMX-relationens 
kvalitet inte var sämre till medarbetare på distans stödjs då av Byun et al. (2017) eftersom tillit 
och förtroende till medarbetare i sig påverkade LMX-relationens kvalitet. Vroom och Jago 
(2007) menar att ömsesidig kommunikation och tillit är viktigt i relationen mellan chef och 
medarbetare. Erdogan och Bauer (2015) belyser i sin studie kvaliteten i LMX-relationen och 
menar att det från ledarens sida innebär stöd till medarbetaren, möjligheter till utveckling och 
vägledning. Detta framkom även i denna studies resultat under temat relationer och stöd där 
deltagarna uttryckte att det var viktigt att kunna stötta sina medarbetare och finnas tillgängliga 
för att vägleda dem, men även möjligheten till detta skiljer sig åt mellan ett ledarskap på distans 
och ett ledarskap på plats. I och med att ett närvarande ledarskap skapar fler tillfällen för möten, 
interaktioner och en spontan kommunikation ökar möjligheten att uppmärksamma eventuella 
behov av stöd. Detta ansågs vara en av de största utmaningarna med att vara chef på distans, 
om behovet av stöd inte direkt kommuniceras till chefen. Men även eftersom chefen inte såg 
medarbetaren och inte lika lätt kunde uppfatta den icke-verbala kommunikationen som kunde 
indikera att någonting inte stod rätt till hos medarbetaren. Dock fanns uppfattningen hos vissa 
deltagare att tekniska verktyg som kunde tillgodogöra även icke-verbal kommunikation till viss 
del kunde ersätta det fysiska mötet och därmed mäta sig med ett ledarskap på plats. Tekniska 
verktygen skulle kunna ses som ett stöd för ledaren på distans för att hos medarbetaren kunna 
utveckla en känsla av sammanhang, hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet.  

Skillnader mellan ledarskap på distans och ledarskap på plats beskrevs av deltagarna finnas 
i skapandet av relationer. Relationsskapandet tog längre tid och krävde mer planering och 
framförhållning när ledarskapet var på distans. Relationen påverkade i sin tur i vilken 
utsträckning medarbetaren uttryckte sitt behov av stöd. Att kunna bidra med stöd uttryckte de 
flesta av deltagarna var en av de viktigaste uppgifterna som chef och därför var det viktigt att 
ha både en tydlighet, kommunikation och en relation till medarbetare på distans. Stödet 
uttrycktes kunna bidra till att skapa en hanterbarhet av arbetssituationen hos medarbetarna. 
Skillnader mellan typerna av ledarskap fanns också i tillgängligheten och kommunikationen 
eftersom tillgängligheten bliv sämre på distans om chefen inte aktivt skapade tillfällen för att 
kommunicera med medarbetaren. Kommunikationen å andra sidan skedde sällan fysiskt till 
medarbetare på distans vilket den oftare gjorde till medarbetare på plats. Det påverkade som i 
sin tur relationsskapandet och möjligheten till uppmärksammande av behov av stöd. Detta då 
tillgängligheten är begränsad i ett ledarskap på distans och därmed också möjligheten till en 
spontan kommunikation där otydligheter lättare kunde redas ut.  

Temat kompetens och effektiviteten beskrev möjligheter med ett ledarskap på distans 
eftersom ett större geografiskt område ökade sannolikheten att hitta en individ med rätt 
kompetens. Det var då en möjlighet för både chefen, medarbetaren och verksamheten att ha en 
medarbetare på distans eftersom kompetensen kunde tillgodogöras trots att medarbetaren 
befann sig på en annan plats. Det blev då effektivare att ha denne på distans än att inte kunna 
använda kompetensen alls. Ytterligare en möjlighet med ett ledarskap på distans beskrevs av 
deltagarna som möjligheten för organisationen att växa och etablera fler verksamheter på olika 
platser. Men distansledarskapet möjliggjorde ändå en platt organisationsstruktur där 
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ledarskapet användes på ett effektivare sätt trots att chefen inte var närvarande fysiskt. Men för 
att detta skulle fungera behövde chefen skapa bra förutsättningar för att kunna ha medarbetare 
på distans och detta var utmanande eftersom ett ledarskap på distans innebar fler och andra 
utmaningar än ett ledarskap på plats. 

En intressant aspekt av tillgängligheten som framkom i studiens resultat var att en 
fördröjning i kommunikationen kunde vara positivt både för chefen och medarbetaren. Detta 
beskrevs som vanligt i ett ledarskap på distans och kunde leda till att både chefen och 
medarbetaren hade utrymme att själv reflektera innan frågan besvarades från den andra partens 
håll. Genom att reflektera och ha tid att formulera sig samt få utrymme att tänka klart kanske 
medarbetaren kunde komma fram till att ett stöd från chefen inte var nödvändigt utan att 
problemet kunde lösas på egen hand.  

Chefen å andra sidan fick också mer tid för eftertanke när det kom till att formulera svar på 
medarbetarens frågor. Det kan tänkas bidra till att skapa meningsfullhet hos medarbetaren 
eftersom denne klarade av att lösa uppgiften själv. En sådan insikt kan tänkas skapa motivation 
till framtida arbetsuppgifter och liknande situationer. En fördröjd kommunikation kan då även 
tänkas bidra till att skapa ett effektivare arbetsklimat där medarbetaren inte blir lika beroende 
av chefens synpunkter och vågar agera och ta egna beslut i större utsträckning än om chefen 
hade varit på samma arbetsplats. Här kan då tilliten från chefens sida och uppfattandet av tilliten 
från medarbetaren sida också vara en viktig faktor. Det bygger då på att det finns en relation 
mellan chefen och medarbetaren där tilliten kan byggas och förmedlas. I ett ledarskap på distans 
blir chefen beroende av tillit och fungerande kommunikation mellan sig och medarbetaren för 
att kunna uppmärksamma behov av stöd. Om medarbetaren inte kan hantera sin arbetssituation 
eller inte förstår hur denne ska utföra sitt arbete så måste chefen få reda på detta för att kunna 
stötta. En bristande relation skulle då kunna leda till att chefen inte får reda på detta och påverka 
medarbetarens begriplighet och hanterbarhet av arbetssituationen. Hanterbarhet och 
begriplighet är två av tre hörnpelare i Antonovskys (1979) salutogena perspektiv och skapar en 
känsla av sammanhang hos personen i fråga. Hanson (2018) menar att en känsla av 
sammanhang är salutogent även i en arbetssituation. Deltagarnas beskrivningar av hanterbarhet 
och begriplighet är väldigt viktigt för medarbetaren i sin arbetssituation, vilket stöds av teorin 
om KASAM (Antonovsky 1979, 1987; Hanson, 2018). Tilliten och relationsaspekten från 
LMX-teorin som lägger grunden för en högkvalitativ utbytesrelation där chefen förser 
medarbetaren med stöd (Erdogan & Bauer, 2015) går då hand i hand med KASAM-teorins 
värdesättande av hanterbarhet och begriplighet. Stödet från chefen bidrar till att skapa en 
hanterbarhet och begriplighet hos medarbetaren i sin arbetssituation.  

Den tredje hörnstenen i Antonovskys (1987) salutogena perspektiv är meningsfullhet som 
även i denna studie uttrycktes som viktig eftersom det skapade en motivation hos medarbetaren, 
vilket även detta är i linje med tidigare forskning inom området (Kähönen et al., 2012). Även 
aspekten om delaktighet och känslan av att påverka sin arbetssituation kan enligt Hanson (2018) 
och Vogt et al. (2013) skapa meningsfullhet hos medarbetare. Detta beskrevs även av 
deltagarna i denna studie samt att meningsfullhet var viktigt för att medarbetarna skulle trivas 
med sitt arbete. Delaktighet är också en av de aspekter som kan ses utifrån LMX-teorin som 
lyfter fram tillit och andra fördelar ledaren kan förse medarbetaren med i en utbytesrelation av 
hög kvalitet (Erdogan & Bauer, 2015). Deltagarna i denna studie uttryckte dock att medarbetare 
på distans fick ta mer ansvar över sin arbetssituation på grund av distansen och inte 
nödvändigtvis på grund av att LMX-relationen var av högre kvalitet. Det beskrevs som mer 
naturligt när ledarskapet var på distans eftersom chefen inte var lika närvarande. Här skulle det 
vara intressant att studera vidare om LMX-relationens kvalitet möjligtvis skulle kunna vara 
högre till medarbetare på distans på grund av att det är nödvändigt att ha en relation som 
innefattar tillit och förtroende mellan chef och medarbetare.  
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Det beskrevs i denna studies resultat att kommunikationen till medarbetare på distans 
tenderade att bli mer uppgiftsorienterad. Det behöver dock inte alltid vara negativt eftersom en 
uppgiftsorienterad kommunikation kan minska risken för missförstånd. Uppgiftsorienterad 
kommunikation blir mer tydlig och därmed kanske även mer effektiv för verksamheten när 
ledarskapet är på distans eftersom det fokuserar på meddelandets budskap. Att fokusera allt för 
mycket på relationsskapande och känslor kan då försvåra förståelsen av kommunikationens 
budskap och därmed begripligheten av uppgiften som faktiskt är i fokus. Deltagarna uttryckte 
att de flesta tillfällen där relationen till medarbetare på samma arbetsplats byggs upp är tillfällen 
utanför själva arbetet. Det kunde vara i fikarummet, lunchrummet eller i korridoren, där 
arbetsuppgifter annars inte utförs. Det blir då en mer naturlig avgränsning mellan 
uppgiftsorienterad kommunikation och relationsskapande kommunikation. Den avgränsningen 
kan försvåras om en relationsskapande kommunikation och en uppgiftsorienterad 
kommunikation blandas i samma forum som exempelvis över mejl. Den här skillnaden mellan 
ett ledarskap på distans och ett ledarskap på plats skulle kunna ligga till grund för framtida 
studier i syfte att undersöka kommunikationens budskap kopplat till begriplighet och 
effektivitet i ett ledarskap på distans. Här skulle även relationsskapande kunna studeras utifrån 
kommunikationens fokus. 

Hanson (2018) menar att det ur ett salutogent perspektiv är betydelsefullt att kommunicera 
och att i en dialog fråga medarbetaren om dennes synpunkter och visa ett intresse för dessa. 
Vidare menar Hanson (2018) att det genererar en känsla av delaktighet hos medarbetaren vilket 
också skapar mening. Detta bygger då på att det finns en kommunikation mellan chefen och 
medarbetaren vilket även framkom i denna studie under temat kommunikation. 
Kommunikationen uttrycktes av studiens deltagare bidra till att bygga en relation mellan chefen 
och medarbetaren. En uppfattning som deltagarna beskrev underlättade kommunikationen var 
att träffa medarbetaren i ett fysiskt möte i det initiala skedet av relationsskapandet. En skillnad 
mellan ledarskap på distans och ledarskap på plats var just att chefen inte lika lätt kunde träffa 
medarbetaren fysiskt och därmed göra en initial bedömning av medarbetarens som person. Det 
krävdes därför mer ansträngning och planering av chefen i början av relationsskapandet till en 
medarbetare på distans. En medvetenhet om detta skulle även hos chefen kunna bidra till att 
skapa en hanterbarhet av arbetssituationen samt en meningsfullhet i att tidigt bygga en relation 
till medarbetaren, då detta tar längre tid vid ett ledarskap på distans. Även detta skulle kunna 
ligga till grund för framtida studier och undersöka vilken påverkan ett fysiskt möte har i början 
av en relation för relationens framtida utveckling mellan chef och medarbetare i ett ledarskap 
på distans. 

Det framkom även i denna studies resultat att tydliga visioner och målbilder samt en riktning 
var viktigt för att skapa meningsfullhet hos medarbetarna. Under det första temat tydlighet 
beskrev deltagarna att just tydlighet från chefens sida, när det kommer till befogenheter och 
mål, bidrog till att skapa meningsfullhet och begriplighet hos sina medarbetare. Detta var något 
som deltagarna uttryckte var viktigt för medarbetarnas välmående oavsett om de var på distans 
eller ej. Detta stödjer tidigare forskning inom området som menar att ett salutogent ledarskap 
fokuserar på det man önskar uppnå och härigenom skapas en riktning och målbild för 
verksamheten (Hanson, 2018; Vogt et al., 2013). 

Temat kompetens och effektivitet lyfter möjligheter och syften med ett ledarskap på distans 
och varför det är viktigt att kunna ha ett ledarskap på distans. Det här kan vara ett intressant 
område för fortsatt forskning där man kunna titta närmare på vilken betydelse ett ledarskap på 
distans kan ha för att få personer med specifik kompetens att stanna kvar på sin hemort när 
denna är belägen långt bort från storstäder. Det kan även vara intressant att titta på hur ett 
ledarskap på distans kan utvecklas till en icke kontorsbunden organisation där såväl 
medarbetare som chef kan befinna sig på en helt valfri plats. Här kan det då också bli intressant 
att titta på vad som specifikt skulle kunna bidra till känsla av sammanhang och hur aspekter av 
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begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet skulle kunna tas om hand utifrån denna 
arbetssituation.  

Vidare skulle det vara intressant att djupare studera skapandet av relationer till medarbetare 
på distans eftersom det framkom i studien att det tog längre tid och skedde på ett annat sätt än 
när medarbetarna var på samma geografiska plats som chefen.  

I studien deltog 6 kvinnor och två män. Detta gör att det inte går att dra någon slutsats om 
kön påverkar ledarskapet på distans, utifrån denna studie. Det skulle dock kunna vara intressant 
att studera vidare ifall det finns några skillnader mellan män och kvinnor och hur dom förhåller 
sig till ledarskap på distans. 

Ytterligare en intressant aspekt att forska vidare på skulle vara att se på ledarskap på distans 
ur ett internationellt perspektiv. En sådan studie skulle kunna titta på hur ett distansledarskap 
påverkas av att ha medarbetare utanför Sverige och hur det påverkar ledarskapet. Denna studie 
begränsades till att endast ta upp aspekter som gick att återfinna i ett ledarskap på distans ur ett 
nationellt perspektiv och fokuserade på vad som allmänt skapar bra förutsättningar. Det skulle 
därför vara intressant att se ifall det finns likheter mellan denna studies resultat och en studie 
med internationellt fokus. 

Avslutningsvis kan man konstatera att de olika temana tydlighet, kommunikation, 
tillgänglighet, relationer & stöd samt kompetens & effektivitet speglade deltagarnas 
uppfattningar om ett ledarskap på distans. Temana gick att återfinna i samtliga intervjuer och 
uppfattades därför kunna generera en samlad bild av ett ledarskap på distans. De olika temana 
besvarade tillsammans de syften som studien grundades på. I flera teman återfanns dessutom 
både förutsättningar, utmaningar, möjligheter och skillnader med ett ledarskap på distans. 

 
 

Metoddiskussion och avslutande kommentar 
 

I denna studie har deltagarna fått uttrycka hur de ser på sitt eget ledarskap och hur de själva 
uppfattar ledarskap. En objektiv syn på ledarskap utifrån tidigare litteratur har därför varken 
eftersträvats eller undersökts i studie eftersom deltagarnas uppfattningar varit i fokus. 
Deltagarnas ledarskap är alltså en subjektiv upplevelse och inte en bedömning utifrån tidigare 
forskning om ledarskap. Resultaten besvarar syftena och beskriver deltagarnas uppfattningar 
av vad de anser skapar bra förutsättningar för ledarskap på distans och vad som kan vara 
utmaningar samt möjligheter med detta. Resultaten tar också upp upplevda skillnader mellan 
ett ledarskap på distans och ett ledarskap på plats vilket var det sista av syftena med studien.  

Objektivitet eftersträvades i alla steg av studien eftersom detta påverkar huruvida resultaten 
är valida (Kvale & Brinkmann, 2014). En subjektiv påverkan kan däremot inte uteslutas 
eftersom förförståelsen hos undersökningsledaren i alla steg har en inverkan på tolkningar av 
intervjusvar, uppfattning av teman samt tolkning och presentation av resultat. Även om 
objektivitet eftersträvades går det därmed inte att helt utesluta att det har funnits en subjektiv 
påverkan. Resultaten styrks av att reliabiliteten testades med hjälp av två för studien 
utomstående personer som värderade temanas relevans utifrån avidentifierade transkriptioner. 
Utifrån detta så bedöms inte subjektiviteten ha haft någon större inverkan på denna studies 
resultat.  

Det går inte heller att se resultatet som en generaliserbarhet av ledarskap på distans i 
allmänhet då de intervjuade arbetade inom industri- och it-branscher. Idag finns det ledarskap 
på distans inom skiftande yrken och också i växande grad inom offentliga sektorn. 
Förutsättningar och kontextbunden forskning saknas i stor utsträckning som nämns av Yukl 
och Kaulio (2012) och det blir också en aktuell fråga inom ledarskap på distans. Beroende på 
skiftande aspekter som uppdrag, sammanhang och medarbetare kan det skilja sig åt mellan 



19 
 

 

olika yrken. Denna studie bidrar dock med aspekter som kan vara av betydelse för att öka 
förståelsen för ett ledarskap på distans och vad som kan skapa bra förutsättningar för detta. 

Att leda på distans är ännu ett område som är värt att utforska, såväl förutsättningar, 
utmaningar som möjligheter. Som inledningsvis nämns så finns det ännu ej en enhetlig 
definition av ledarskap (Tourish, 2018; Yukl & Kaulio, 2012). Vi har också mycket att lära av 
att leda på distans och av att vara medarbetare på distans. Med stor sannolikhet finns det 
möjligheter att genom att förstå olika former av ledarskap också lära oss mer om hur de olika 
formerna av ledarskap och den kunskap som utvecklas inom dessa kan bidra till att utveckla 
ledarskap generellt.  
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