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Abstract 
Background and Aim: Development and digitalization of contemporary work life means that 
leadership at a distance becomes commonplace practice in an increasing number of organizations. 
Which affects leader prerequisites to handle their followers psychosocial work environment. This 
study´s aim was to explore office workers perceptions of how leadership at a distance affects their 
psychosocial work environment.  
Methods: Ten informants (coworkers) from the Swedish Public Employment Service were 
interviewed using semi-structured questions and their narratives were analyzed using inductive 
content analysis.  
Results: The analysis resulted in three salient sub-themes which were Equality, Contraposition, and 
Losses. These sub-themes resulted in a main theme that expresses how leadership at a distance 
holds potential for improved psychosocial work conditions. If leaders acknowledge the increased 
autonomy employees expect from a remote leadership. And cooperate with their employees to 
compensate for the losses that accompany physical distance. Leadership at a distance also contains 
risks when the contact between leadership and employee doesn´t compensate for the losses that 
comes with physical absence. Which can lead to a psychosocial work environment where employees 
experience alienation, feelings of disregard and a lack of support.   
Conclusions: Leadership at a distance seems to create opportunities for employees to experience an 
improved psychosocial work environment, through a more autonomous everyday work environment. 
Including an opportunity for peer relation with their manager. With physical distance follows a loss of 
inter-human contact and fewer possibilities for a manager to perceive their co-workers everyday 
work environment. Meaning conditions where managers become dependent on their employees in a 
new way, not only for task performance, but for being able to handle psychosocial work conditions. 
Even if remote leadership seems compatible with a satisfying psychosocial work environment. The 
work place needs to make an effort for leaders to be present in new ways that facilitates 
psychological and functional closeness. In a way that allows managers to provide the freedom 
employees expect from a distance leadership along with the attention they need. Without letting 
their own control needs lead to detailed control and increased monitoring which may lead to a 
negative psychosocial work environment. Examples where leaders, and organizations as a whole, 
needs to reconsider new ways are: How to achieve availability, managers insight into the everyday 
work environment, building relationships that facilitate trust, and communicate clear expectations.  
 
Key Words: Leadership at a distance, remote leadership, psychosocial work environment, Swedish 
Public Employment Service, qualitative content analysis.  
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Sammanfattning 
Bakgrund och Syfte: Utvecklingen och digitaliseringen i det samtida arbetslivet innebär att ledarskap 
på distans blir ett vanligt sätt att organisera arbete i allt fler organisationer. Något som påverkar 
ledares förutsättningar att hantera sina medarbetares psykosociala arbetsmiljö. Syftet med denna 
studie var att utforska kontorsarbetares uppfattningar om hur ledarskap på distans påverkar deras 
psykosociala arbetsmiljö.  
Metod: En intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio informanter från 
arbetsförmedlingen.  Intervjuguiden togs fram med stöd från tidigare teori kopplad till psykosocial 
arbetsmiljö. Analysen genomfördes med induktiv kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade åtta kategorier och tre subteman vilka var jämlikhet, motsättningar 
och förluster. Samt ett huvudtema vilket uttrycker hur ledarskap på distans innehåller potential för 
förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Om ledare erkänner den ökade autonomi som medarbetare 
förväntar sig av distansledarskap, samt samarbetar med sina medarbetare för att kompensera för de 
förluster som följer med ledarskap på distans. Ledarskap på distans innehåller även risker om chefer 
och medarbetare inte lyckas anpassa sig till mindre mellanmänskliga kontakt. Något som kan leda till 
en arbetsmiljö där medarbetare inte får det stöd de behöver, känner sig bortglömda och distanserar 
sig från arbetsplatsen.  
Slutsats: Med ledarskap på distans följer möjligheter för anställda att uppleva en förbättrad 
psykosocial arbetsmiljö. Via ökad autonomi och en jämlikare relation med sin chef. Fysisk distans 
innebär en förlust av mellanmänsklig kontakt med färre tillfällen för en chef att observera 
medarbetares vardagliga arbetsmiljö. En konsekvens blir att chefer blir beroende av sina 
medarbetare på ett nytt sätt. Inte bara för att genomföra arbete utan också för att kunna ta sitt 
ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Ledarskap på distans är kompatibelt med god psykosocial 
arbetsmiljön men arbetsplatser behöver anpassa sig för att kompensera förlusterna mellanmänsklig 
kontakt, i syfte att skapa funktionell och psykologisk närhet. På ett sätt tillåter chefer att ge 
medarbetare den frihet de förväntar sig och den uppmärksamhet de behöver. Utan att chefers 
kontrollbehov leder till detaljstyrning och ökad övervakning, vilket kan leda till en negativ psykosocial 
arbetsmiljö. Arbetsplatser behöver till exempel överväga nya metoder för hur ledare skapar: 
Ömsesidig tillgänglighet, insikt i den vardagliga arbetsmiljön, tillitsfulla relationer och tydliga krav.   
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Förord 
Hela min masterutbildning i Arbetshälsovetenskap har genomförts på distans. Inte förrän fem i tolv 
kom en uppenbar insikt. Uppsatsen handlar om, just det, distans. Nästa tanke var hur det är en 
träffande avslutning. Eftersom det jag saknat som distansstudent speglas i mina resultat. Arbetet har 
präglats av att få bestämma själv, vilket inneburit en arbetsmiljö jag anpassat åt mig själv. Jag kan 
inte heller nämna något som saknats genom att vara utom räckhåll. Även handledningen har varit 
utmärkt och mer än givande. Men såklart kommer ett ”men” från någon som utbildats i kritiskt 
tänkande. Jag hade gärna träffat mina handledare och studiekamrater mer på riktigt. Kanske hade 
uppsatsen blivit bättre, kanske inte, men det är inte poängen. Det jag vill säga är att de verkar vara 
trevliga människor som kunnat berikat mig och min psykosociala arbetsmiljö ännu mer genom 
mänsklig kontakt som hittills bara finns IRL.   
 
 
Tack till Svenn, Linda och andra jag träffat via Gävle Högskola.  
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Bakgrund 
Inledning 
När det samtida arbetslivet utvecklas och digitaliseras luckras gränserna för yrkesarbetets 
organisering och struktur upp. Traditionella former av ledarskap som utgår från en gemensam fysisk 
närvaro ersätts ofta med flexiblare lösningar för hur arbete organiseras som innebär att det inte 
längre är lika givet att ledare och medarbetare utför sina uppgifter på samma tid eller plats 
(Arbetsmiljöverket, 2015) (Weisband, 2007). Att trenden kommer fortsätta framstår som otvetydigt 
(Arbetsmiljöverket, 2015) och med detta följer att ledarskapets förutsättningar förändras (Weisband, 
2007). Till exempel riskerar traditionella management metoder för ledare att direkt och personligt 
kommunicera, övervaka och styra arbetets innehåll sättas ur spel. Men även mer mjuka värden, som 
hur ledare skapar och underhåller en god relation med sina medarbetare, får en ny innebörd. 
Förändringar som ger avtryck i arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö och kultur (Aguilera, Lehiais, 
& Proulhac, 2016) (Felstead & Jewson, 2003). Samtidigt formulerar arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 
arbetsgivares skyldighet att organisera arbetsmiljön som minimerar risker och är hälsofrämjande inte 
bara ur ett fysiskt, utan även ett psykosocialt perspektiv (AFS 2015:4). Historiskt har 
arbetsmiljöarbete till stor del präglats av att skydda arbetstagare från fysiska risker, något som 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (Arbetsmiljöverket, 2019) vittnar om. Men samtida 
arbetsmiljöproblem kan i allt större utsträckning härledas till psykosociala omständigheter 
(Försäkringskassan, 2016). Därför ökar behovet och intresset att undersöka hur ledare i moderna 
organisationer kan ta ansvar för och påverka den psykosociala arbetsmiljön positivt. I detta 
sammanhang blir det naturligt att fråga sig vilken betydelse ledarskap på distans kan ha för 
medarbetares psykosociala arbetsmiljö.  
 

Ledarskap 
Ledarskap är utförligt studerat och tillskrivs generellt stor betydelse för psykosocial arbetsmiljö och 
organisationers funktion. Något som gett upphov till en bottenlös mängd litteratur av varierande 
slag. Utgångspunkterna varierar från att ledarskap förklaras som en uppsättning konkreta verktyg 
med förutsägbara effekter, till ett synsätt som beskriver ett abstrakt socialt fenomen i interaktion 
med en specifik kontext (Alvesson & Spicer, 2011, ss. 18-19). Forskning och teoribildning inom 
ledarskap behöver definitioner som ramar in arbetet. Teoretiskt är begreppet ledarskap möjligt att 
definiera konkret på ett sätt som gör det lätt att föreställa sig vad en ledare är och gör. Ett exempel 
på en vanlig sådan definition är:  
 

”Ledarskap är processen att påverka andra att utföra uppgifter på ett speciellt sätt i syfte att effektivt 
uppnå ett mål” (Yukl, 2012).  

 

Den som Googlar ledarskaps definitioner kommer tidigt möta något som liknar den fritt översatta 
versionen ovan. Söker man bredare och gräver djupare i litteraturen växer dock begreppet i takt med 
sökandet. Definitionerna av ledarskap är förbluffande många och tolkningsutrymmet av forsknings-
resultat anmärkningsvärt stort (Alvesson & Spicer, 2011) (Yukl, 2012). Begreppet ledarskap kan liknas 
vid en skugga alla kan se, men som antar olika skepnad beroende på hur belysning och betraktare 
placeras. Konturerna är flytande och antagligen omöjliga att komma överens om fullt ut. Avsikten här 
är inte att antyda vad ledarskap är eller borde vara. Utan lyfta aspekter av ledarskap som denna 
uppsats kan ta avstamp ifrån. 
 

Ledare eller chef? 
Det finns många beskrivna ledarstilar och teorier om ledarskap. Vanligt är att göra en övergripande 
uppdelning mellan transaktionellt respektive transformativt ledarskap (Blom & Alvesson, 2014). En 
skillnad mellan dessa ledarstilar är hur ledare uppmärksammar och motiverar följare. I transaktionellt 
ledarskap betonas yttre motivatorer via överenskommelser som innehåller villkorade belöningar och 
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sanktioner. I ett transformativt ledarskap betonas hur ledaren uppmärksammar medarbetarnas 
ideal, personliga utveckling och inre motivation (Döös & Waldenström, 2008). Yukl (2012, s. 521) 
argumenterar för hur etablerade ledarskapsteorier generellt innehåller en uppgifts- och en 
relationsorienterad kärna. Uppgiftsorienterade innefattar att fokusera på att nå konkreta uppsatta 
mål genom att definiera problem, planera, övervaka, styra och utvärdera arbetsinsatser. 
Relationsorienterade beteenden handlar mer om att hantera känslor, etablera relationer, arbeta 
med attityder, förståelse och respekt.  I mer vardagsnära sammanhang är det vanligt att använda 
chefskap (management) respektive ledarskap (leadership) för att visa på olika aspekter. Chefskap 
avser mer officiella aspekter, byråkrati, och formella relationer. Ledarskap avser mer personliga 
egenskaper, interaktiva processer och kvalitén på sociala relationer (Alvesson & Spicer, 2011, s. 23) 
(Döös & Waldenström, 2008, ss. 29-31).  
 

Ovanstående begrepp kan tolkas som en dikotom uppdelning i skilda typer av ledarskap. I 
verkligheten glider de snarare gärna ihop, vilket kan leda till begreppsförvirring. Särskilt när de 
används både som synonym och för att illustrera skillnader. Ibland avgör intuition mer än något 
annat vad som är skillnaden. Antagligen behöver ett funktionellt ledarskap egenskaper från olika håll 
i olika proportioner beroende på kontext (Döös & Waldenström, 2008, s. 126).  Även ledarskap på 
distans verkar behöva olika egenskaper för att ta hänsyn till medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. 
Till exempel behöver ledarskap på distans dels ta hänsyn till relationer för att skapa tillit, dels göra 
det praktiskt tydligt för medarbetare vad som förväntas av dem (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 
2017, s. 40). En utgångspunkt för detta arbete är att utan förutfattade föreställningar inkludera alla 
ledarskapets dimensioner så som medarbetarna upplever dem. Även om begreppet ledarskap 
används framför, eller istället för chef, behandlas begreppen i denna uppsats som parallella. 
Innebärande att ledare mycket väl kan agera som chefer och tvärtom.  
 
De perspektiv på ledarskap som hittills presenterats kan generaliserat påstås utgå från ett synsätt att 
ledarskap är något som utövas av överordnade och riktas mot underordnade. Synsättet antyder hur 
ledarskap implementeras av ledare och får mätbara effekter hos följarna. Ett praktiskt perspektiv för 
att lättfattligt studera och diskutera ledarskap, men det kommer tillsammans med risken att missa 
betydelsefulla aspekter (Blom & Alvesson, 2014). Ett tillfälle detta kan ske är när omgivande faktorer 
påverkar mer än själva ledarskapet (Alvesson & Spicer, 2011, ss. 14-15), eller när man bortser från 
medarbetares inflytande över ledarskapet och okritiskt förutsätter hur medarbetare accepterar sin 
underordnade roll i följsam lydighet (Smircich & Morgan, 1982) (Fairhurs & Grant, 2010). Men när 
verkligheten består av nya komplexa och dynamiska samband, som när ledarskap utövad över fysisk 
distans, kan synen på ledarskap behöva nyanseras (Alvesson & Spicer, 2011).  Även om hierarki och 
byråkrati ger ett generellt tolkningsföreträde och maktövertag åt ledare, argumenterar Smircich & 
Morgan (1982) för hur ledarskap som fenomen uppstår i ledares och medarbetares gemensamma 
tolkning av verkligheten. Döös & Waldenström (2008) visar i sina litteraturöversikter på arbets-
platsers ledarskap hur det vore användbart med mer forskning som tog hänsyn till medarbetares 
perspektiv, samt att ledarskap påverkas av händelser utanför ledarskapets formella befogenheter. 
Därför väljer detta arbete att se ledarskap som ett socialt fenomen och någonting mer än summan av 
en samling beteenden eller överenskommelser. Medförande att det blir naturligt att utgå från 
medarbetarnas perspektiv på ledarskap.  
 

Ledarskap och Hälsa 
Forskning visar att ledarskap kan påverka anställdas hälsa och psykosociala arbetsmiljö (Kuoppala, 
Lamminpää, Liira, & Vaino, 2008) (Döös & Waldenström, 2008) (Skakon, Nielsen, & Borg, 2010) 
(Hultberg, o.a., 2018). Jämfört med resultat på hur ledarskapet påverkar anställdas effektivitet, finns 
en tendens att resultat på hur ledarskap påverkar anställdas hälsa visar entydigare samband 
(Kuoppala, Lamminpää, Liira, & Vaino, 2008). Orsakssambanden är däremot otydliga och det behövs 
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longitudinell forskning av hög kvalité för att styrka eventuella slutsatser från enskilda studier 
(Nyberg, 2009). Sammanfattat kan sägas att det är tydligt att olika ledarskap ger olika utfall på 
medarbetares hälsotillstånd.  Men att det är svårt att träffsäkert uttala sig om hur detta går till.  
 
Beteenden förknippade med ledarskap som påverkar medarbetares hälsa positivt kan inte härledas 
till en speciell ledarstil. Även om vissa resultat antyder fördelar för ett transformativt präglat 
ledarskap (Kuoppala, Lamminpää, Liira, & Vaino, 2008), verkar även transaktionella ledaregenskaper 
vara av betydelse för en sund arbetsmiljö. En bild som framträder från forskning är hur 
hälsofrämjande ledarskap bryr sig om sina medarbetare genom att visa hänsyn, tillit och stöd. 
Samtidigt behöver ledarskapet vara tydligt, rättvist och ställa balanserade krav. En sammanställning 
av hälsofrämjande ledarskap presenteras i figur 1.  
 

 
Figur 1 Ledarskapsfaktorer positiva för medarbetares hälsa. 

Ledarskap kan även påverka medarbetares hälsa negativt. Skakon och medarbetare (2010) finner i en 
systematisk review att olika negativa effekter framstår tydligare än positiva. Nyberg (2009) beskriver 
hur både aktiva och passiva beteenden kan påverka medarbetares hälsa negativt. Exempel på 
negativa aktiva beteenden är ovänlighet, oärlighet och självupptaget ledarskap. Passiva beteenden 
med negativa effekter kan vara ett ”låt gå” ledarskap eller att ignorera medarbetare. Negativa 
beteenden inkluderar även forskning på destruktivt ledarskap. Där ingår mobbning, diktatoriskt 
ledarskap, illojalt beteende och särbehandling (Krasikova, Green, & LeBreton, 2013). Destruktivt 
ledarskap föreslås per definition vara skadligt för organisation och medarbetare. Även om de 
negativa effekterna inte behöver uppstå på kort sikt eller för båda parter samtidigt (Krasikova, Green, 
& LeBreton, 2013). Negativt ledarskap verkar existera på en skala som börjar med mildare former 
som passivitet och sträcker sig till extremare former som kränkande särbehandling (Aasland, 
Skogstad, Notelaers, Nielsen, & Einarsen, 2009). En sammanställning av ledarskap som påverkar 
medarbetare negativt finns i Figur 2. 
 

Arbetsmiljöverket (2012) och

Institutet för Stress Medicin (2018)

•Positiva, engagerade, rättvisa och tillgängliga ledare

•Tydlig kommunikation

•Tydliga förväntningar, mål och roller

•Medinflytande och delaktighet

•Ledaren har en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbörda

Kouppala (2008)

•Stöd från ledare

•Transformativ ledarstil

•Hänsynstagande från chef

Waldenström (2008)

•Omsorg och hänsynstagande från ledare

•Ledarskapets tydlighet

•Organisatorisk rättvisa

Skakon (2010)

•Ledarskapet visar hänsynstagande

•Ledarskapet agerar stöttande

•Ledarskapet visar tillit

Ledarskapsfaktorer 
forskning förknippar 

positivt med medarbetares 
hälsa
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Figur 2 Ledarskapsfaktorer negativa för medarbetares hälsa. 

 

Ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och arbetshälsovetenskap 
Den mest betydelsefulla och spridda definition av hälsa är antagligen WHO´s från 1948, vilken lyder:  
 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro 
av sjukdom och funktionsnedsättning” 

 

Definitionen uppmärksammar att hälsa hänger ihop med fysiska, psykiska och sociala faktorer, samt 
innehåller både en upplevelse (välbefinnande) och en medicinsk (frisk/sjuk) dimension. Medförande 
ett synsätt där fysiska, psykiska och sociala faktorer växelverkar och skapar många tänkbara samband 
med både upplevd och medicinsk hälsa. Det innebär också att det kan vara svårt att avgöra när yttre 
faktorer ger en faktisk effekt på individens hälsa, eller hur detta skall mätas. En konsekvens blir att 
det lämnas utrymme för över- eller undertolkning av forskningsresultat, kanske i synnerhet när det 
handlar om psykosocial arbetsmiljö och eventuella effekter på individens hälsa. Johannes Siegrist 
(1996) uppmärksammar detta och skriver hur arbetsmiljöforskning på medarbetares hälsa bör vara 
vaksam och identifiera trovärdiga länkar mellan sociologi, psykologi och biologi. I samband med detta 
arbete identifieras tydliga länkar för att och hur ledare påverkar medarbetares hälsa via den 
psykosociala arbetsmiljön. Ledares inflytelserika position ger stora formella och informella möjlighet 
att påverka hur den enskilde medarbetaren upplever sin psykosociala arbetsmiljö (Lornudd, Tafvelin, 
Shwartz, & Bergman, 2015). Både transaktionellt och transformativt präglade ledarskapsbeteenden 
antas påverka vad etablerad hälsoteori (Karasek, 1979) (Siegrist, 1996) (Penny, Heckenberg, 
Wertheim, Kent, & Bradley, 2016) och Svensk arbetsmiljöreglering (SFS 1977:1160) (AFS 2015:4) 
beskriver som psykosociala arbetsmiljöfaktorer med koppling till medarbetares hälsa (Bonde, 2008) 
(Kuoppala, Lamminpää, Liira, & Vaino, 2008). Ledarskapets påverkan kan ske direkt i relationen 
mellan ledare och medarbetare eller indirekt genom att ledare påverkar arbetsmiljöns 
förutsättningar (Lornudd, Tafvelin, Shwartz, & Bergman, 2015). Exempelvis kan ett relationsinriktat 
ledarskap beskrivas som en direkt påverkan i form av socialt stöd (Karasek, 1979) och ett 
uppgiftsorienterat ledarskap som direkt avgörande för arbetets krav och belastning (Siegrist, 1996). 

Nyberg (2009)  Döös & Waldenström (2008)

Ledarskap negativt för medarbetares hälsa delas upp i:

•Aktivt destruktivt ledarskap; ovänlig, diktatorisk, oärlig.

•Passivt destruktivt ledarskap; att ignorera och dra sig  
tillbaka från medarbetare.

Schyns & Shilling (2013)

Destruktivt ledarskap visar tydligare samband än positivt 
ledarskap. 

Destruktivt ledarskap påverkar medarbetares: 

•Attityder till ledaren↓

•Motstånd till arbete och vilja att byta jobb↑

•Arbetstillfredställelse↓

•Välbefinnande↑

Skakon (2010)

•Fientligt inställda och ovänliga ledare visar samband med 
utbrändhet. 

•Stress hos ledare har samband med stress hos följare.

•Att leda genom undantag visar samband med lägre 
arbetstillfredställelse. 

•Organisatorisk orättvisa påverkar följare negativt. 

Krasikova, Green & LeBreton (2010)

•Destruktivt ledarskap är per definition skadligt för 
organisationen och/eller medarbetare. 

•Destruktivt ledarskap skiljer sig från  inneffektivt 
ledarskap. 

•Det finns olika nivåer av destruktivt ledarskap.

Ledarskapsfaktorer 
forskning förknippar 

negativt med 
medarbetares hälsa.
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Ett mer indirekt inflytande kan vara när ledare styr och övervakar arbetet på ett sätt som påverkar 
medarbetares förutsättningar att balansera arbete och fritid (Chang, McDonald, & Burton, 2009) 
(Konradt, Hertel, & Schmook, 2003). När ledarskap utövas på distans förändras ledares och 
medarbetares autonomi i förhållande till varandra. Med det följer en ny sorts relation med nya 
förutsättningar att hantera faktorer av betydelse för den psykosociala arbetsmiljön.    
 

Ledarskap och distans 
Att diskutera begreppen ledarskap och distans är inget nytt inom ledarskapsforskning. Distinktionen 
mellan ledare och följare kan tolkas som att ledarskap per definition innebär någon sorts distans. 
Oftast har diskussionen kring distans och ledarskap berört andra aspekter än åtskillnad i tid och rum 
(Antonakis & Atwater, 2002). Historiskt har konstaterats att fysiskt avstånd succesivt urholkar 
effekten av ledarskap tills ett alltför stort avstånd inneburit att ingen effekt finns kvar (Antonakis & 
Atwater, 2002). Samtida organisationer verkar dock i en ny miljö med verktyg som gör att 
möjligheten att utöva ledarskap på distans inte längre är något konstigt. Fysiskt avstånd påverkar 
dock förutsättningarna för relationen mellan ledare och medarbetare utan att för sig självt förklara 
hur nära man upplever sig varandra (Brunelle, 2013). En paradox som visar på att det finns både 
fysiska och psykiska avstånd av betydelse, vilket behöver beaktas om man vill förstå ledarskap på 
distans (Brunelle, 2013). I en översiktsartikel på ämnet delar Antonakis & Atwater (2002) upp 
begreppet distans mellan ledare och medarbetare i tre kategorier, psykologisk, strukturell och 
funktionell distans. Figur 3 illustrerar dessa kategorier: 
 

                     

 Figur 3 Tre olika kategorier av ledarskaps distans. Omarbetad bild från John Antonakis & Leanne Atwater (2002). 

Psykologisk distans

Demografisk:

Kön, ålder, ras, social 
tillhörighet. 

Makt:

I vilken utsträckning 
följare accepterar 

skillnader i 
befogenheter.  

Identifikation med 
ledaren.

Värderingar: 

Matchar ledare och 
följares värderingar 

varandra.

Strukturell   distans

Fysiskt avstånd.

Organisation: 

Hierarkiskt avtånd 
mellan ledare och 

följare.

Kontroll: 

Former och frekvens för 
kommunikation. 

Övervakning. 

Funktionell  distans

Kvaliten på ledarens och 
följarens relation. 

Vilken tillgång följare 
och ledare har till 

varandra.
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Modellen visar hur fysiskt avstånd ryms inom kategorin strukturell distans, tillsammans med arbetets 
organisering (hierarki) och ledarskapskontroll (övervakning och kommunikation). Samtidigt är det 
mycket möjligt att även kategorierna funktionell (relation och tillgänglighet) och psykologisk 
(identifikation, maktacceptans och värderingar) distans påverkas av ökad fysisk distans. 
Karaktäristiskt när den fysiska distansen ökar är att någonting försvinner tillsammans med den 
spontana och personliga kontakten. Det finns inte längre en naturlig kontaktyta där man direkt och 
informellt kan observera varandras beteende (Antonakis & Atwater, 2002) (Brunelle, 2013). 
Kommunikationen blir mindre innehållsrik och möjligheten till social interaktion minskar (Nielsen, 
Daniels, Nayani, & Lewis, 2018). Även ledarens förutsättningar att kontrollera och styra arbete 
förändras när möjligheten till direkt kommunikation minskar, vilket i sin tur påverkar behovet av tillit 
(Felstead & Jewson, 2003). Dock saknas forskning som specifikt studerat hur ledarskap på distans 
påverkar anställdas arbetsmiljö (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2018) (Kelloway, Barling, Kelley, & 
Gatien, 2002) (Gelea, Houkes, & De Rijk, 2014). De studier som trots allt närmat sig ämnet antyder 
att kraven på ledarskapet ökar när det sker på distans, vilket medför en risk att arbetsmiljön påverkas 
negativt (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2018) (Hoch & Kozlowski, 2014) (Kelloway, Barling, Kelley, 
& Gatien, 2002) (DasGupta, 2011) (Weymouth, o.a., 2007) (Leigh, 2005) (Konradt, Hertel, & Schmook, 
2003). Tänkbara risker är att fysisk distans förändrar ledarskapets förutsättningar att styra och 
kontrollera arbetet. Att ett stödjande klimat byggt på delaktighet och ömsesidigt förtroende blir 
viktigare, samtidigt som det blir svårare att uppnå (Gelea, Houkes, & De Rijk, 2014) (DasGupta, 2011) 
(Konradt, Hertel, & Schmook, 2003) (Grant, Wallace, & Spurgeon, 2013). Ledare på distans verkar 
även behöva vidta extra åtgärder för att uppfatta sina medarbetares totala arbets- och 
stressbelastning, speciellt i situationer när livet utanför arbetet påverkar (DasGupta, 2011) (Gelea, 
Houkes, & De Rijk, 2014) (Konradt, Hertel, & Schmook, 2003) (Grant, Wallace, & Spurgeon, 2013).  
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Problemformulering 
Det finns forskning som studerat hur distansarbete (när medarbetaren utgår från en annan plats än 
den officiella arbetsplatsen) och ledarskap var för sig påverkar anställdas arbetsmiljö respektive 
effektivitet. Däremot saknas forskning som integrerar begreppen ledarskap och distans med syfte att 
ta fram specifik kunskap om hur ledarskap via fysiska avstånd påverkar medarbetares psykosociala 
arbetsmiljö. Med ledarskap på distans avses här att medarbetare och närmaste chef inte delar 
arbetsplats under en övervägande del av sin arbetstid. Det kan vara chefen, medarbetaren, eller 
båda parter, som arbetar utanför den gemensamma arbetsplatsen under en stor del av sin arbetstid. 
Distansledarskap och psykosocial arbetsmiljö är angeläget att belysa. Eftersom denna form av 
ledarskap blir vanligare och möter nya förutsättningar jämfört med traditionellt ledarskap. Samtidigt 
som arbetsmiljöproblem i allt större utsträckning handlar om hur medarbetare upplever den 
psykosociala arbetsmiljön. I förlängningen handlar detta om vilka förutsättningar i den psykosociala 
arbetsmiljön som förändras på ett sådant sätt att individens hälsa kan påverkas när ledarskap utövas 
på distans.  
 
Med utgångspunkt i perspektivet att ledarskap som fenomen uppstår i samspel med medarbetarna 
blir det naturligt att börja utforska området genom att intervjua medarbetare med sin närmaste chef 
på distans. Om deras erfarenheter och uppfattningar av hur deras psykosociala arbetsmiljö påverkas. 
Tidigare forskning har tagit fram teorier kring faktorer som påverkar hur medarbetare upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. Ledare har stort inflytande över dessa faktorer. Därför förefaller det 
naturligt att i föreliggande studie använda dessa teorier för att formulera frågor som fokuserar på 
områden som kan förväntas vara av intresse. Figur 4 illustrerar problemformuleringen med stöd av 
SPIDER modellen, vilken används för att formulera forskningsfrågor inom kvalitativ forskning.  

 Figur 4 Problemformulering illustrerad med hjälp av SPIDER modellen. 

Syfte 
Problemformuleringen leder fram till följande syfte: 
 
Att undersöka kontorsanställdas uppfattningar om hur ledarskap på distans påverkar deras 
psykosociala arbetsmiljö.   
  

Sample Yrkesarbetande med kontorsarbete som till stor del utförs med digitala verktyg och är 

åtskilda från ledarskapet under en stor del av sin arbetstid. 

Phenomenon 

Of Interest 

Hur påverkas medarbetares psykosociala arbetsmiljö när ledarskapet utövas på distans 

en stor del av arbetstiden.  

Design Semistrukturerade intervjuer av medarbetare.  

Evaluation Kvalitativ innehållsanalys.  

Research type Kvalitativ induktiv metod.  
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Metod:  
 

Litteraturöversikt 
Avsikten med denna litteraturöversikt var att få inblick i forskning som studerar ledarskap på fysisk 
distans och medarbetares psykosociala arbetsmiljö. För att motivera och formulera syftet utifrån ett 
aktuellt kunskapsläge (Grant & Booth, 2009). Att sammanställa och tolka vetenskap är ett 
forskningsområde i sig med olika metodik för olika typer av litteraturöversikter (Grant & Booth, 
2009). Folkhälsomyndigheten skiljer på omfattande respektive begränsade systematiska 
litteraturöversikter, samt omfattande respektive begränsade kartläggande litteraturöversikter 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Att välja typ av översikt handlar förenklat om en avvägning mellan 
behov och tillgängliga resurser (Fink, 2014). För denna översikt ansågs en begränsad kartläggande 
litteraturöversikt uppfylla behovet utifrån tillgängliga resurser. Sökningen använde sökmotorerna 
Discovery via Högskolan i Gävle, Google Scholar samt Psych Info. Använda sökord var kombinationer 
av nedanstående söktermer: 
  
1. Ledarskap (”Leadership at a Distance”+”Leader*”+”Manage*”) 
2. Hälsa (”Health”+”Stress”+”Wellbeing”) 
3. Distansarbete (”Telecommuting”+ ”Distance Work”+”Flexible Work” 

”Distance”+”Telework”+”Flexible Work”+”Virtual Work”)  
 

Sökningen resulterade i 20 träffar som ansågs relevanta utifrån titel och abstrakt. Av dessa valdes 
tretton artiklar ut för närmare granskning. Exklusionskriterier var om artiklarna inte behandlade 
effekten av ledarskap över fysisk distans och hälsorelaterade utfall. Inklusionskriter var peer review 
granskade publikationer mellan åren 2000-2019. En granskningsmall i samråd med handledare med 
utgångspunkt granskningsmallar från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 
som utgångspunkt (SBU, 2017). Sökning och granskning presenteras i sin helhet i bilaga 1 och 2.  
 

Granskning 
En av de utvalda artiklarna exkluderades under granskning. Övriga visade stor spridning i design med 
åtta olika forskningsmetoder (fig 5). Med den evidensgradering som används inom sjuk-, hälsovård 
eller socialtjänst skulle studiernas resultat 
sammantaget bedömas som otillräckligt för några 
slutsatser. Bland annat för att det saknas 
longitudinella studier med kontrollgrupper, 
objektiva mätmetoder och tydliga resultat (SBU, 
2017). Vanligaste var att studera en arbetssituation 
där medarbetarna arbetar på distans under en del 
av sin arbetstid. Enbart tre artiklar tog i sitt syfte 
direkt upp hur ledarskap på distans påverkar 
medarbetares hälsa. Under genomförandet av 
litteraturöversikten blev det tydligt att det finns 
forskning på hur ledarskap respektive distansarbete 
påverkar medarbetares hälsa respektive 
effektivitet. Däremot är forskningsläget tunt 
beträffande hur ledarskap på distans påverkar 
medarbetares arbetsmiljö i allmänhet och psykosociala arbetsmiljö i synnerhet. Ett talande exempel 
för detta är en forskningsantologi om ledarskap på distans där effekter på medarbetares hälsa lyser 
med sin frånvaro (Weisband, 2007). Även om en mer omfattande översikt kunnat finna större 
underlag, tyder resultatet på att det saknas forskning om hur ledarskap på distans påverkar 
medarbetares psykosociala arbetsmiljö.   

Fördelning av 
granskade 

artiklar efter 
studietyp

Systematisk 
Review 1st

Kvantitativ 
tvärsnitt 

enkäter 3st

Litteratur 

Review

1st

Fall studie

1st

Mixad 
metod

2st

Teoretiskt 
utforskande 

1st

Kvalitativ 
intervjuer

2st

Expere-
mentiell

1st

Figur 5. Studietyp hos utvalda artiklar. 
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Granskningsresultat 
Nedanstående punkter sammanfattar de resultat som ansågs ha en direkt koppling till hur ledarskap 
på distans påverkar medarbetares psykosociala arbetsmiljö. I bilaga 3 presenteras granskningens 
resultat i en artikelmatris.  
 

Traditionella ledarteorier anses aktuella även vid ledarskap på distans. Däremot behöver ledarskapet 
anpassa sig och finna metoder utifrån de nya förutsättningar fysiskt avstånd och digitala 
arbetsmetoder innebär. Något som inte innebär att ledarskapet rationaliseras utan snarare ställs 
högre krav. (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2017) (Hoch & Kozlowski, 2014) (Kelloway, Barling, 
Kelley, & Gatien, 2002) (DasGupta, 2011) (Weymouth, o.a., 2007) (Leigh, 2005) (Konradt, Hertel, & 
Schmook, 2003).  
 

Ledarskap på distans kan innebära ett riskmoment i anställdas arbetsmiljö. (Golden & Fromen, 2011) 
(Weymouth, o.a., 2007). 
 

Digitala verktyg bör användas medvetet och anpassat i syfte att kompensera de förluster i 
kommunikation som uppstår när man inte träffas fysiskt. (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2017) 
(DasGupta, 2011) (Gelea, Houkes, & De Rijk, 2014) (DasGupta, 2011) (Leigh, 2005) (Gard & Larsson, 
2017) (Leigh, 2005). 
 

Ledare behöver lägga särskild vikt på att beakta medarbetares Work/Life Balance både vid arbete och 
ledarskap på distans. (DasGupta, 2011) (Gelea, Houkes, & De Rijk, 2014) (Konradt, Hertel, & 
Schmook, 2003) (Grant, Wallace, & Spurgeon, 2013). 
 

Förtroende och delaktighet i relationen har stor betydelse för arbetsmiljön vid ledarskap på distans. 
(Gelea, Houkes, & De Rijk, 2014) (DasGupta, 2011) (Konradt, Hertel, & Schmook, 2003) (Grant, 
Wallace, & Spurgeon, 2013). 
 

Det behövs mer forskning om hur ledarskap på distans påverkar anställdas hälsa. (Nielsen, Daniels, 
Nayani, & Lewis, 2017) (Kelloway, Barling, Kelley, & Gatien, 2002) (Gelea, Houkes, & De Rijk, 2014). 
 

Design:  
Metoden bygger på kvalitativ innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 
(bilaga 4) togs fram i samråd med handledare och med stöd av teori som ansågs relevant ur ett 
psykosocialt arbetsmiljöperspektiv (Grant, Wallace, & Spurgeon, 2013) (Karasek, 1979) (Siegrist, 
1996). Frågorna formulerades för att vara öppna och ge berättande svar. En pilotintervju 
genomfördes för att testa frågorna och träna på genomförandet. Uppföljnings-frågor användes för 
att respondenterna skulle fokusera på fenomenen ledarskap över fysisk distans och psykosocial 
arbetsmiljö. Att använda tidigare teori i kombination med induktiv ansats var ett medvetet val för ett 
integrerat och pragmatiskt förhållningssätt (Curry, 2015). Ambitionen var att använda de utforskande 
fördelarna med induktiv metod genom att låta koder och kategorier framträda förutsättningslöst 
under analysen (Hsieh & Shannon, 2005). Och samtidigt träffsäkert fokusera på intresseområdet 
genom att intervjuguiden utgått från tidigare teori. Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
kvalitativ innehållsanalys utgjorde grund för analysen och beskrivs kort nedan:  
 

Steg 1: Transkriberad text delas in i meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet är ett stycke 
text som avgränsas av gemensamt innehåll och kontext.  
 

Steg 2: Kondensering av meningsbärande enheter. Texten i de meningsbärande enheterna 
koncentreras genom att förkortas utan att förlora sin betydelse. Kan innebära en viss omformulering 
som fångar kärnan i innehållet.  
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Steg 3: Kodning av kondenserad text. Varje kondenserat textstycke ges en kod som beskriver vad 
som uppfattas vara kärnan i det som uttryckts. Koderna hjälper till att höja abstraktionsnivån och gör 
det lättare att leta efter likheter, skillnader och samband mellan olika delar i texten.  
 

Steg 4: Skapa kategorier. Kategorier binder samman olika delar av texten med gemensam innebörd. 
Ambitionen är att samtliga kodade delar av texten skall hamna i en kategori. Inom en kategori skall 
alla ingående koder handla om samma sak och beskriva ett unikt fenomen. Kategorierna kan sägas 
sammanfatta materialets manifesta innehåll (uttryckt mening).   
 

Steg 5: Upptäcka teman: Teman uppstår när olika delar av texten har en gemensam innebörd som 
återkommer. Teman är alltså mönster som inte nödvändigtvis uttrycks i vad som uttryckligen sagts 
(manifest innehåll), utan innehåller ett latent innehåll som framträder när materialet betraktas som 
en helhet (underliggande mening).  Att hitta det latenta innehållet och formulera temat är ett uttryck 
för den tolkning analysen innebär.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning använder vetenskapsrådet fyra huvudkrav för 
att göra forskningsetiska överväganden mellan behovet av forskning och att skydda individen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Kraven är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet.  
 
När informanter tillfrågades om sin medverkan inför föreliggande studie förklarades syfte och 
bakgrund noggrant. Samtidigt informerades om att allt insamlat material endast kommer vara 
tillgängligt inom ramen för aktuell masteruppsats och raderas när uppsatsen blivit klar 
(informationskravet). Initialt under intervjun upprepades syftet med intervjun, att deltagandet var 
frivilligt och kunde avbrytas när som helst, samt att all data skulle tas bort ur studien om det 
önskades (samtyckets- och konfidentialitetskravet).  Avseende nyttjandekravet har ingen konflikt 
eller etisk konsekvens identifierats med föreliggande studie.  
 

Urval och intervjuer 
De som arbetar med chef på distans är en långt ifrån homogen grupp, utan återfinns inom vitt skilda 
yrken och arbetsmiljöer (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2018, ss. 41-42). Denna studie har valt att 
fokusera på medarbetare vilka utför kontorsarbete och använder digitala verktyg. En viktig grupp ur 
ett arbetshälsoperspektiv eftersom de representerar ungefär hälften av alla som yrkesarbetar i 
Sverige (Arbetsmiljöverket, 2015). I en meta analys av distansarbete konstateras att majoriteten av 
de som arbetar på distans gör det under en del av sin arbetstid och att mindre än 10%  gör det under 
hela sin arbetstid (Gajendran & Harrison, 2007). Tidigare har >50% av arbetstiden på annan plats 
använts som gräns för vad som avses med arbete/ledarskap på distans (Konradt, Hertel, & Schmook, 
2003), vilket även denna studie använt som riktlinje. 
 
10 anställda från Arbetsförmedlingen (AF) utgjorde informanter. Valet av AF var dels ett 
bekvämlighetsurval grundat på etablerade kontakter. Dels ansågs AF lämpligt då arbetsmiljön 
motsvarar förutsättningarna som eftersöktes, dels för att det är en organisation där ledarskap på 
distans är vanligt. Urvalet initierades via mail till personer som arbetar med chef på distans och 
expanderades genom att fråga de som intervjuats om förslag på andra lämpliga personer. Gruppen 
bestod av sex män och fyra kvinnor med en spridning i ålder från 30 till 62. Alla utom två hade olika 
chefer och följande yrkesroller representerades: psykolog, ergonom, SIUS-konsulent (2st), 
företagsrådgivare, arbetsförmedlare (2st), administratör, upphandlare och arbetsmarknads-
analytiker. De var spridda över Sverige och arbetade i mindre eller mellanstora städer. Alla utom två 
hade gemensamt kontor med sin närmaste chef och träffade hen från två dagar i veckan till fyra 
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gånger per år. Kortast anställningstid var två år och längst 30. Fem av intervjuer genomfördes fysiskt 
på informanternas arbetsplats och fem via Skype. Alla intervjuer spelades in och tog mellan 45-75 
minuter. Någon fråga modifierades utifrån erfarenhet men i stort behölls intervjuguiden intakt under 
hela datainsamlingen. Uppföljningsfrågor ställdes vid svar som upplevdes angelägna att undersöka 
närmare och för att fokusera på fenomenen fysisk distans till chef och psykosocial arbetsmiljö.  
 

Analys 
Efter varje intervju skrevs den ut ordagrant. Därefter följde en genomläsning av utskriften som gav 
ett helhetsintryck. Under nästa genomläsning delades materialet upp i meningsbärande enheter. 
Vilka kondenserades under en sista genomläsning. Ett exempel på kondenseringen ses nedan:   

 
Kodningen påbörjades när första intervjun kondenserats och pågick kontinuerligt till den sista 
intervjun. Kodningsprocessen var ett omfattande arbete med flera utkast till lämpliga kodlistor. 
Utkast till kodlistor redigerades succesivt i samråd med handledare för att testas igen på hela 
materialet. Ett arbete som pågick parallellt med intervjuandet. Kodningsarbetet var en iterativ 
process och utkast prövades kontinuerligt mot kondenserade enheter, meningsbärande enheter och 
utskrivna intervjuer. Kondenserade enheter och koder samlades i en excelfil, vilket tillät att 
materialet kunde analyseras som en helhet. Samtidigt som det var lätt att gå tillbaka till det 
ursprungliga materialet för att pröva om koderna passade med respondenternas ursprungliga svar. . 
Vilken kod som bäst representerat innebörden i en kondenserad enhet försökte i första hand avgöras 
av vad de meningsbärande enheterna uttrycker (manifest innehåll). Vid tvetydigheter om vilken kod 
som passade bäst användes sammanhanget den meningsbärande enheten förekom i för att tolka den 
underliggande uppfattningen (latent innehåll) (Potter & Wetherell, 1987) (Granheim & Lundman, 
2004) Resultatet blev 529 kondenserade enheter och 33 koder. För att undvika ett vilseledande 
intryck av exakthet (Potter & Wetherell, 1987), ges här inte utrymme att fokusera på koderna i detalj. 
I resultatredovisningen presenteras koderna i figur 6 (sid 26), kodlista med beskrivning finns i bilaga 
5. Alla koder används i resultatredovisningens berättande text. Nedan ges ett exempel från kodlistan:  
 

Tabell 1: Exempel på kondensering 

Meningsbärande 
enhet 

Respondent: ”...utifrån helheten, att om jag utifrån min arbetssituation på distans från chefen skulle 
bli utsatt för någonting som jag inte är intresserad av att berätta det, är det klart att det blir svårare 
för min chef att snappa upp den situationen. Utifrån det här subtila känsloflödet och auran som är 
när man är på plats.” 

Intervjuare: ”Det blir svårare att snappa upp och viktigare för dig att berätta?” 

Respondent: ”Ja det kan bli så ja.” 

 

Kondensering Om jag hamnar i en utsatt situation på jobbet och inte vill berätta är det svårt för chefen att 
snappa upp subtila känslor på distans.   

Tabell 2. Exempel från kodlistan 

Kod Beskrivning av innebörd 

Nyanställd Hur distans inverkar för hur chefen kan hantera psykosocial arbetsmiljö och nyanställda.  

Relation När mänskliga, personliga dimensioner och hur väl man känner varandra. Påverkar, eller 
påverkas av, hur chef på distans hanterar den psykosociala arbetsmiljön.   

Frihet Chef på distans innebär frihet och större makt över hur man styr sin arbetssituation och 
tillvaro.    

Påtalningsbehov Chef blir beroende av medarbetare för att upptäcka förhållanden i arbetssituationen och 
den psykosociala arbetsmiljön som hen kunde upptäckt med mer fysisk närvaro.   
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Liksom kodningen var arbetet att ta fram kategorier en pågående process, vilken påbörjades efter 
fyra genomförda intervjuer. Detta pågick parallellt med intervjuerna och fortsatte efter sista 
intervjun. Kategorierna framträdde succesivt genom att leta efter mönster och försöka förstå 
innehållet i det kodade materialet. Att formulera kategorier var en iterativ process där flera 
formuleringar jämfördes med fältanteckningar, transkriberade intervjuer och kodat material. Ett 
arbete som kontinuerligt stämdes av med handledare och innebar att kategorierna formulerades om 
flera gånger. Under hela arbetsprocessen, från intervjuer till teman, fördes anteckningar för att ta 
tillvara intryck och reflektioner. De teman som framträtt har gjort det under senare delen av 
analysprocessen. En del i att säkerställa och tydliggöra samband var även att skapa en matris. Med 
syfte att påvisa och motivera hur processen från kondenserad enhet till subtema hänger ihop. 
Matrisen användes för att stämma av med handledare och finns i bilaga 6. Exempel från matrisen ses 
nedan:  
 

Tabell 3: Exempel från matris som beskriver process från meningsbärande enhet till Sub-Tema 
Kondenserad meningsbärande 
enhet:  

Kod 
Avslappnat (9 st) 

Kategori 
Ökad autonomi 

Sub-Tema 
Jämlikhet 

Exempel:  
”Med chefen på distans kan 
man vara mer avslappnad. Det 
blir mindre fokus på rätt kläder 
och sociala koder. Att ha chefen 
en bit bort gynnar mig.” 

Förklaring:  
En upplevelse av att den 
psykosociala arbetsmiljön 
påverkas positivt när saker 
som tar energi utan att 
fylla någonting försvinner 
när man inte har chefen på 
samma plats.  

Ökad autonomi som innebär 
större utrymme för 
individens roll i arbetet och 
mer inflytande över den 
individuella psykosociala 
arbetmiljön. 

Större jämlikhet mellan 
medarbetare och chef i fråga 
om vem som bestämmer över 
arbetssituationen i vardagen 
upplevs positivt för den 
psykosociala arbetsmiljön 

 
Analysen i denna uppsats har letat efter hur informanterna uppfattar att ledarskap på distans 
påverkar deras psykosociala arbetsmiljö. Granheim & Lundman (2004) skriver att ett berättande 
material alltid innehåller multipla innebörder. Därför kräver trovärdiga resultat en viss grad av 
tolkning under analysprocessen. De skriver vidare hur en upplevelse kan passa in i mer än en kategori 
eftersom människors upplevelser sammanflätas på ett sätt som gör att det inte alltid är möjligt att ge 
en unik beskrivning. Något som blev tydligt under analysen då samma upplevelse ofta uttrycker ett 
fenomen som innehåller både möjligheter och risker för den psykosociala arbetsmiljön.  
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Resultat  
Analysen resulterade i åtta kategorier, tre subteman och ett sammanfattande huvudtema. I 
resultatredovisningen nedan presenteras inledningsvis huvudtemat. Sedan förklaras respektive 
subtema tillsammans med beskrivningar av tillhörande kategorier. I dessa beskrivningar presenteras 
även representativa citat från informanternas. Samtliga koder återfinns i beskrivningarna och 
komplett kodlista finns i bilaga 5. I figur 6 (sid 24) åskådliggörs resultaten i en sammanfattande bild, 
vilken innehåller samtliga koder, kategorier, subteman samt huvudtemat. Att titta på figur 6 innan 
man läser resultatredovisningen ger en överblick som kan göra det lättare att ta till sig den 
berättande texten.  

Resultatredovisning 
Huvudtema:  
Ledarskap på distans innehåller potential för medarbetare att uppleva förbättrad psykosocial 
arbetsmiljö. För att realisera denna potential behöver ledarskapet bejaka den autonomi och 
jämlikhet i vardagen som medarbetare förväntar sig följer med distansledarskap. Samt samarbeta 
med medarbetare och hitta verktyg som kompenserar för förluster och risker som uppstår med fysisk 
distans.  
 

Ökad jämlikhet och autonomi, en möjlighet för psykosocial arbetsmiljö (subtema)  
Med ledarskap på distans framträder en möjlighet för medarbetare att uppleva en förbättrad 
psykosocial arbetsmiljö via ökad autonomi och ett jämlikare förhållande till sin närmaste chef. Om 
möjligheten realiseras handlar de positiva upplevelserna om att få vara sig själv och större kontroll 
över den egna arbets- samt livssituationen. En ökad jämlikhet manifesteras på flera sätt. Kortfattat 
kan den uttryckas som att chefen får mindre och medarbetaren större inflytande över vardagsbeslut. 
Medarbetare får mer vardagsmakt över vad de traditionellt uppfattat som ledarskapets domäner. 
Kanske i första hand när det gäller att fördela, styra och övervaka själva arbetet. Men även över 
normer och beteenden som har att göra med inställningen till sitt jobb. Samt över tillfällen då det 
krävs prioriteringar och lösningar som tar hänsyn till livsområden utanför arbetslivet.  Sammantaget 
beskriver detta en psykosocial arbetsmiljö medarbetare uppskattar. Däremot uppstår jämlikhet inte 
av sig själv eller utan friktion. Jämlikhet är snarare något man utlämnas till och som båda parter 
behöver svara upp mot. 
 
Ökad autonomi (kategori)  
Att en god psykosocial arbetsmiljö kan kombineras med ledarskap på distans framgår tydligt. Ingen 
informant var direkt kritisk till konceptet i sig. Snarare ses potential till en bättre psykosocial 
arbetsmiljö jämfört med att sitta under samma tak hela arbetstiden. Den största möjligheten verkar 
uppstå när individens roll får mer utrymme i förhållande till chefens. Något som uppfattas positivt är 
att miljön blir mer avslappnad och lämnar ett större personligt utrymme. Elin1 en kvinnlig 
administratör med 30 års erfarenhet inom AF, som i övrigt var långt ifrån odelat positiv till sitt 
distansledarskap, uttrycker hur hon trots allt kan må bra av att chefen inte är på plats:   
 

” …man kan ju dansa på bordet om man säger så….man kan göra mer som man vill avslappnat. Ja det 
är kanske när man får vara ifred och jobba i lugn och ro. Att inte behöva jobba för chefens skull eller 
anpassa sig efter vad man tror någon annan tycker. Det är skönare då. Sen funkar det väl egentligen 

rätt bra och det blir på ett sätt effektivare, hon gör sitt och jag gör mitt...det försvinner en del 
onödigt” 

 

 
1 Alla namn är fingerade.   
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Även Serban beskriver en avslappnad arbetsmiljö med färre sociala koder som ställer krav på hur han 
borde vara:  
 

”Jag gynnas av att ha chefen lite på distans. Då får jag en känsla av eget arbete och att röra sig i det 
fria… har du en chef som kollar på din skjorta, eller ditt hår eller ditt skägg, då kan dina resultat 

komma i ett annat läge” 
 

Två andra exempel där det blir tydligt hur distansledarskap ger individen större utrymme är dels att 
kontrollen över den egna arbetssituationen generellt ökar, dels när det förenklas att lägga ett 
självständigt livspussel som tar hänsyn till livet utanför arbetsplatsen. Arbetsförmedlare Bengt 
beskriver:   

 

”…känns rätt skönt att bara kunna släntra in utan att kunna förklara för någon vars jag varit, eller jag 
tog lite flex, utan jag bara kommer hit och ingen ställer en fråga. Det är såna grejor. När jag liksom 

kan använda min tid för egen vinnings skull. Ja så är det. Sen vet jag att jag tar igen det.” 
 

Informanterna beskriver hur man upplever att ökad autonomi och frihet bygger en grund för god 
psykosocial arbetsmiljö. Även om friheten uppskattas innehåller den fler dimensioner än att bara 
kunna göra som man vill. En är att friheten behöver försvaras och förvaltas, genom att den ställer 
krav på att visa hur man förtjänar självständighet och bevisa hur man löser situationer själv. 
Arbetspsykologen Karl berättar:  
 

”Tar mig friheten att jobba hemifrån om det är utrymme och då lägger jag ett mail till henne… det är 
aldrig något bekymmer. Har aldrig fått ett nej eller ens blivit ifrågasatt. Det handlar mest om att jag 

informerar henne om vad jag gör. Jag känner mig aldrig styrd under de fyra år jag varit här. Det är en 
frihet som är avgörande skulle jag vilja säga för trivseln för mig i arbetsmiljön…och som jag är mån 

om att förvalta” 
 

När distansledarskap upplevs positivt för den psykosociala arbetsmiljön berättas om en autonomi där 
informanterna har mer makt över vardagsbeslut. Något som påverkar den totala livssituationen. En 
del av detta handlar om hur man får styra och lägga upp sitt arbete själv. En annan del handlar om 
hur man som medarbetare kan vara sig själv mer, utan att behöva ställa upp på att spela en roll för 
syns skull. Maktförhållandet över vardagen flyttar sin tyngdpunkt från chef till medarbetare, något 
som innehåller potential till ett jämlikare förhållande som medarbetare uppskattar och mår bra av. 
Men när Karl påpekar att friheten behöver förvaltas, beskriver han hur ökad autonomi och jämlikhet i 
sig självt är otillräckligt för ett fungerande samspel mellan chef och medarbetare. Friheten kräver 
även en insats och innebär risker, vilka behandlas närmare senare. Jämlikheten behöver bejakas och 
implicit uppstår frågan hur detta kombineras med andra viktiga delar i förhållandet mellan 
medarbetare och chef. Såsom tydliga mål, goda relationer, återkoppling, relevant chefsstyrning och 
övervakning?  
 

Motsättning mellan jämlikhet och mindre mellanmänsklig kontakt (subtema)  
Notera hur innehållet i detta subtema innehåller både möjligheter och risker. Dels möjligheter som 
kan bidra till ökad jämlikhet och därmed utgöra något positivt för den psykosociala arbetsmiljön. Dels 
återger samma faktorer även risker eftersom de innehåller förluster av mellanmänsklig kontakt med 
negativ potential.  
 
Om tillvaron flyter på beskriver medarbetare att man inte saknar en chef på plats. Snarare betonas 
möjligheter att uppleva en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Samtidigt syns en motsättning när den 
fysiska frånvaro som kan leda till något positivt också kan få negativa effekter. När man befinner sig i 
samma rum finns en abstrakt mellanmänsklig och spontan kontakt, många gånger via subtila eller 
känslomässiga signaler utan ord. Något som till stor del försvinner med fysiskt avstånd. Parallellt med 
ökad frihet för medarbetare följer därför minskade förutsättningar för chefen att läsa av signaler i 
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den psykosociala arbetsmiljön. Samt färre möjligheter att agera proaktivt och personligt i realtid 
utifrån dessa signaler. För att balansera denna motsättning behöver båda parter anpassa sitt 
beteende genom att på olika sätt kompensera för fysisk distans. En chef som vill ha insikt i och 
inflytande över den psykosociala arbetsmiljön blir beroende av sina medarbetare på ett nytt sätt, 
som inte nödvändigtvis har att göra med hur arbetet utförs. Medarbetare som vill att chefen ska ha 
förutsättningar att hantera den psykosociala arbetsmiljön behöver ta stort ansvar för att förmedla 
densamma. Alternativt ha förmågan att lösa en god psykosocial arbetsmiljö på egen hand. Chefer 
som vill kunna ta ansvar behöver hitta nya sätt att få insikt i sina medarbetares psykosociala 
arbetsmiljö utan fysisk närvaro.   
 
Ömsesidigt ansvar eller chefens beroende av medarbetare (kategori) 
Vid många tillfällen fördelar en ökad autonomi vardagens makttyngdpunkt mer jämlikt. Vid andra 
tillfällen beskrivs hur distansledarskap inte enbart innehåller positiv potential, utan även negativ.  
Eftersom både chefens och medarbetarens inflytande över den psykosociala arbetsmiljön riskerar 
begränsas. Om man inte utvecklar vissa delar i förhållandet mellan medarbetare och chef. Ett tydligt 
exempel alla informanter är överens om är hur tillit ökar i betydelse. I första hand beskrivs tillit som 
något ett distansledarskap behöver visa och implementera för att skapa en känsla av trygghet och 
uppskattning. Tillit gör det möjligt för medarbetare att använda ökad autonomi för att påverka sin 
psykosociala arbetsmiljö positivt. Samtidigt är tillit inte ett ensidigt chefsansvar utan något även 
medarbetaren behöver leva upp till. Tilliten ställer krav där medarbetare behöver uppvisa trovärdig 
transparens samt var, när, hur och att man löser sina uppgifter. Karl formulerar att man behöver:  

 

” …säga vart man är och vad man gör och inte göra eller påstå att man gör saker som man sen i 
praktiken inte gör. Utan man får faktiskt vara rak och ärlig med hur situationen ser ut. …i och med att 

man inte ser varandra, är det lätt att man försöker ge en bild av att saker och ting är bättre än de 
egentligen är. Man har hunnit eller gjort mer. Det finns inga bekymmer här när verkligheten är någon 
annan. Börjar man spela det spelet, försöka hålla en bild av hur saker och ting är man inte känner sig 

trygg med. Då är man ute på djupt vatten. Det kommer inte hålla i längden.” 
 

En chef på distans kan alltså inte obeaktat tillhandahålla tillit och förvänta sig en god psykosocial 
arbetsmiljö. Att chefen ger tillit är en förutsättning men för att rollerna medarbetare och chef inte 
ska urvattnas krävs något mer. Vad detta något mer är kan bli motsägelsefullt eftersom fysisk distans 
gör att det inte är lika givet att man uppfattar samma saker, att man uppnår samförstånd, eller vet 
vem som har tolkningsföreträde. Chefen blir följaktligen inte bara beroende av att medarbetare gör 
sina arbetsuppgifter, utan för att finna former och leva upp till det tillitsfulla ledarskap medarbetare 
säger de behöver uppleva från ett distansledarskap. I andra situationer framträder chefens beroende 
av sina medarbetare ensidigare och ännu tydligare. Chefen kan till och med bli beroende av sina 
medarbetare på ett sätt hen är lyckligt ovetande om. Robert berättar:  
 

”Jag har kanske tyckt att en del kritik som landat på henne när hon inte varit på plats varit lite väl 
personlig och obefogad, eller kanske inte nyanserad. Då har jag försökt få det lite neutralt och mer 
objektivt i arbetsmiljöarbetet. Det tror jag hjälpt henne en hel del faktiskt. Med närvaro hade hon 

kanske kunnat svara själv.” 
 

Roberts berättelse visar hur fysisk distans till chefen kan innebära en splittrad arbetsmiljö där 
medarbetare ofta behöver ta stort ansvar för chefens förutsättningar att hantera den psykosociala 
arbetsmiljön. Ibland innebär ansvaret att medarbetare handfast behöver lösa sådant de egentligen 
uppfattar vara chefens jobb. I form av problem som uppstår i vardagen och som chefen inte kan 
hantera på grund av fysisk frånvaro, vilket kan leda till frustration. Viktigast att uppmärksamma är 
hur medarbetare behöver ta stort ansvar för att synliggöra möjligheter och risker i den psykosociala 
arbetsmiljön. Fungerar inte denna återkoppling från medarbetare förlorar chefen möjligheten att 
motverka risker eller förstärka möjligheter i den psykosociala arbetsmiljön. Fysisk distans innebär att 
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chefen i större utsträckning behöver förlita sig på sina medarbetare för att fördela arbetet rättvist, 
styra arbetsbelastningen rimligt, sätta realistiska mål, undvika risker i arbetsmiljön, vara insatt i 
verksamheten, ge relevant återkoppling och beröm.  

 
Medarbetarens ansvar för psykosocial arbetsmiljö ökar (kategori) 
Det tydligaste exemplet på chefens beroende av medarbetare för att kunna hantera den psykosociala 
arbetsmiljön är att medarbetare behöver påtala hur den upplevs. Psykosocial arbetsmiljö är något 
dynamiskt där händelser och beteenden i vardagen blir till risker och möjligheter. Något en chef på 
distans inte kan följa eller agera på i realtid utan behöver bli upplyst om. Micke och Anna ger två 
olika exempel:    
 

”På individnivå är det väldigt mycket upp till mig att flagga om jag far illa på något vis. Sitter jag här 
och skvimpar alkohol kommer mina kollegor här att ta det med min chef. Det är inget ansvar dom 

har, men det skulle dom ta. Det finns ett säkerhetsnät men det är naturligtvis glesare.” 
 

 

”När chefen inte är på plats fångar hon inte upp signaler på stress. Ansvaret hamnar på mig att tala 
om det.” 

 

På ett sätt beskrivs hur chefens vardagliga ledarskap över arbetsmiljön devalveras med fysisk distans. 
Något som per se inte betyder en försämring av den psykosociala arbetsmiljön. Det är till och med i 
denna devalvering som potentialen i form av ökad autonomi och jämlikhet uppstår. Samtidigt följer 
det med en motsättning. Risker uppstår om chefen förlorar kontakten med den psykosociala 
arbetsmiljön och därmed förmågan att påverka densamma.  Ska det vara möjligt för en chef att 
förstå och agera när det händer saker i den psykosociala arbetsmiljön. Då behöver en chef inte bara 
behålla, utan förstärka en lyhörd kontakt med sina medarbetares arbetsmiljö. Något som inte är 
möjligt på distans utan att medarbetarna själva är delaktiga och tar stort ansvar att hjälpa sin chef.     
 
Medarbetaren behöver matcha förutsättningarna (kategori) 
Alla medarbetare verkar dock inte ha samma förmåga att hantera det ömsesidiga ansvar som följer 
med ökad jämlikhet. En informant berättar:  
 

”Olika medarbetare har olika svårt att vara tydlig med sina problem. De som har svårt och väntar på 
uppmärksamhet kan bli besvikna och missa stöd.” 

 

Även om det inte är självupplevt är alla informanter tydliga med hur medarbetares individuella 
egenskaper har stor betydelse för hur man påverkas av ledarskap på distans. Alla klarar inte att leva 
upp till kraven det innebär att bli utlämnad till mer autonomi och jämlikhet. Något som innebär att 
medarbetare behöver matcha förutsättningarna genom att besitta egenskaper som gör att man kan 
ta ansvar för att underlätta jämlikhet och autonomi i förhållande till chef. Exempel på sådana 
egenskaper är: erfarenhet, kompetens, självständighet, motivation, att ha valt sin arbetssituation 
själv och att man är stark nog att be om stöd när det behövs. Egenskaper som kan delas upp i en del 
som handlar om kompetens och en del som handlar om personlighet. Ett citat från Serbans intervju 
illustrerar delen som handlar om personlighet:  
 

”Det kan hända att i och med jag är en person från den gamla tiden och en plats där auktoritet var 
vanlig, att jag insåg, vad ska jag säga, att jag ibland känner mig i underläge när jag har stora 

auktoriteter. Kan betyda att när jag har chefen lite i utkanten mår jag bättre av det och presterar lite 
bättre.” 

 

Om medarbetaren matchar förutsättningarna med chef på distans förstärks möjligheterna till ökad 
jämlikhet. Samtidigt finns en baksida som behöver uppmärksammas. Ann som är arbetsförmedlare 
beskriver vad som kan hända när medarbetare inte matchar förutsättningarna:   
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”…jag har haft kollegor som har slutat, som man fått omplacera för att man skulle behövt en mycket 
tydligare ledning. För att man inte kan lägga upp jobbet själv. ..ska man jobba så självständigt med 

chefen på distans, så ställer det krav…” 
 

Att medarbetar behöver matcha förutsättningarna illustrerar en motsättning. Där samma faktorer 
som utgör en möjlighet kan bli en risk. Frihet kan bli något negativt, ansvar falla mellan stolarna och 
medarbetare kanske inte vill eller saknar förmågan att ta ansvar att möta upp ledarskapet.    
 
Chefen behöver anpassa och förändra sitt ledarskap (kategori) 
De metoder en chef använder för att vara insatt i och hantera psykosociala arbetsmiljön när man är 
tillsammans riskeras sättas ur spel av fysisk distans. Ledarskapet över den psykosociala arbetsmiljön 
framstår generellt mer reaktivt på distans. Fysiskt avstånd innebär att en chef behöver anpassa sig till 
mindre mellanmänsklig interaktion. Medarbetare har behov chefen behöver svara upp mot genom 
att vara aktivare på distans jämfört med om man varit i samma lokal. Eftersom det inte går att ta upp 
saker spontant när det känns rätt, behöver ledarskapet bli tydligare med när, var och hur man är en 
insatt och lyhörd chef. En chef behöver skapa nya möjligheter för att mer på djupet stämma av hur 
det egentligen är. Ett exempel på när detta fungerar är när digitala verktyg gör det möjligt för 
distansledarskap att uppfylla medarbetarnas behov av en tillgänglig chef. Ett behov som verkar 
förstärkas med fysisk distans. Att ett distansledarskap är tillgänglig på ett tydligt sätt är viktigt för att 
skapa en känsla av kontroll och upplevelse av att det finns tillgängligt stöd. Serban beskriver hur 
detta kan fungera bra:  
 

”Jag kan tycka ibland att min chef nu är mer tillgänglig för mig som vi har det nu. Än mina tidigare 
chefer fastän vi varit på samma kontor. Alltså vi har ett öppet klimat, vi har möjlighet att maila, 

skypa, höras på telefon. …jag upplever att jag har min chef här, här, i luren alltså bakom, framför. 
Han är alltid här där jag behöver honom.” 

 

Att svara upp mot ett ökat behov av tillgänglighet verkar relativt lätt ordnat med verktygen ett 
modernt arbetsliv erbjuder. Inom andra områden är det inte är lika självklart hur en anpassning ska 
gå till. Som när distans gör det viktigare att chefen har insikt i individens arbetssituation. Samtidigt 
som denna insikt blir svårare att åstadkomma och blir något man inte kan ta för givet på samma sätt. 
Om chefen inte är insatt riskerar faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt få 
värre konsekvenser med chefen på distans. Noterbart är hur det inte är fysisk närvaro som behöver 
prioriteras, utan att chefen är insatt i lokala och individuella förhållanden. Insikt verkar dock vara fullt 
möjligt att åstadkomma med en intresserad chef som investerar tid. Arbetsterapeuten Karin berättar 
om hur vardagen underlättats när hon fått ett nytt distansledarskap med bättre lokalkännedom:  
 

”…hon har möjlighet att liksom få med våra tankar och funderingar. När man till exempel ändrar 
något arbetssätt eller några rutiner. Det kan vara så otroligt praktiska saker som att kontoret tänkt 
ha brandövning, men det är bara det att ingen har talat om det för oss. Så antingen är vi inte med 

och missar hela den grejen. Eller så råkar vi ha bokade besök.” 
 

Robert berättar om vad som kan hända med förlorad chefsinsikt och hur det känns:   
 

”…en känsla av att chefen inte har koll eller att det är otydligt vad jag ska göra. Det blir lättare att 
man glider ut och kanske inte jobbar effektivt. Det tror jag inte… har att göra med mig… Det är 

snarare avsaknad av intresse, eller närvarande ledarskap som blir orättvist…det sätter kollegor i en 
taskig sits de inte mår bra av.” 

 

Robert berättar hur bristande chefsinsikt kan innebära en risk att det uppstår orättvisor man inte mår 
bra av. Ett sätt att anpassa och kompensera för fysisk distans föreslås vara att chefen formulerar 
explicita externa krav och gränser för arbetet. Ett mer teoretiskt sätt att se på informanternas 
berättelser är att med mer strukturell (fysisk) distans ökar behovet av psykologisk och funktionell 
närhet (Antonakis & Atwater, 2002). Däremot framgår det inte självklart hur en sådan närhet 
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konkretiseras. Kanske är det svårt att se hur det ska gå till eftersom det ofta handlar om att 
kompensera för abstrakta och subtila mellanmänskliga värden. Sådant människor har kompetens och 
vana att hantera omedvetet och öga mot öga. En chef på distans behöver anpassa sitt ledarskap för 
att hitta nya sätt att förstå och förmedla sådant vi är vana att hantera via mellanmänsklig kontakt.  
 
Möjligheter att kompensera för fysisk distans (kategori) 
Kopplingen mellan ledarskap på distans och digitalisering är tydlig. Digitala verktyg både möjliggör 
och kompenserar för fysisk frånvaro. Telefon och mail kan i stor utsträckning kompensera fysisk 
frånvaro. Möten via Skype kan nästan simulera kontakten i ett fysiskt möte. Fast bara nästan, vilket 
följande två citat från Stig visar:   
 

”…nu för tiden har man har telefon, mail och även skype om det skulle vara något… den där fysiska 
närheten den behövs kanske inte på samma sätt.” 

 

”…jag ser nog framför mig att den här mänskligheten inte riktigt har nått ända fram till 
cyberförhållandet (skratt) och inte jag heller.” 

 

En chef som vill kompensera för fysisk frånvaro kan alltså komma långt med hög kompetens i hur 
man använder digitala verktyg. Fast att komma långt uttrycker inte bara att man nästan är framme, 
det beskriver samtidigt hur det är en bit kvar. Något som framstår motsägelsefullt är hur 
informanterna beskriver att det funkar bra att ses sällan, samtidigt som betydelsen av de tillfällen 
man ses på riktigt ökar. Tillfällen när man träffas i verkligheten behöver ha hög kvalitet för att 
kompensera för sådant som kunde uppstått av sig själv om man sågs oftare. Medarbetare upplever 
hur man inte har lust eller råd att slösa bort dessa tillfällen på sådant som kunnat hanteras på 
distans. Utan man vill utnyttja möten i verkligheten till att fokusera på den mänskliga kontakt som 
inte kan ersättas. Som att lära känna varandra, ha trevligt och ha viktiga förtroendefulla samtal. 
Bengt som träffar sin chef en handfull gånger per år beskriver:  
 

”Jag ser fram emot när chefen hälsar på…jätteviktigt är det. Därför tror jag inte heller fullt ut på, med 
andra ord arbetsförmedlingens distansservice fullt ut. Vi är människor…” 

 

Ett alternativ till att kompensera för fysisk frånvaro antyds vara strategier som helt enkelt gör chefen 
överflödig. Kollegor har säkerligen alltid en viktig roll för den psykosociala arbetsmiljön. Men med 
chefen någon annanstans får de många gånger en helt avgörande funktion för möjligheten att få stöd 
och bekräftelse. Ett exempel från Karin visar hur kollegor i en fungerande arbetsgrupp tagit över 
chefens roll inom områden man tidigare uppfattat vara ett ledaransvar för den psykosociala 
arbetsmiljön:  
 

”…om någon har alldeles för mycket att göra. Då försöker vi få hejd på det i gruppen…ge varandra 
beröm och hålla koll på varandra...  vi är duktiga på det… det är en anledning att det funkar. Annars 

hade chefen varit så illa tvungen att vara mer på plats.” 
 

Karins exempel visar att chefen kanske inte ens behövs när det funkar. Men nu är tillvaron inte alltid 
välordnad.  
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Förluster med ledarskap på distans innebärande risker för den psykosociala 
arbetsmiljön(subtema) 
När en chef inte lyckas kompensera för fysisk frånvaro devalveras möjligheterna att ta ledaransvar 
för den psykosociala arbetsmiljön. Innebärande att ledarskap på distans kan bli en riskfaktor. Dels 
minskar förutsättningarna att agera relationsorienterat och förtroendefullt. Dels förloras förmåga att 
upptäcka situationer av kriskaraktär, samt agera snabbt och med önskad närvaro vid dessa tillfällen. 
Ytterligare en risk är om medarbetarna upplever chefen som olämplig för ett ledarskap på distans. 
Antingen för att chefen kompenserar förlorad kontroll med mer övervakning, striktare styrning eller 
mål som bygger på kontroll istället för relevans. Något som upplevs inkräkta på den autonomi och 
jämlikhet man förväntar sig med ett distansledarskap. Eller för att en chef istället för att anpassa sig 
till och kompensera för fysisk distans, medvetet eller omedvetet, glömmer bort sina medarbetare 
eftersom man inte är på samma plats. Något som utsätter medarbetarna för ett ”låt gå” ledarskap.  
 
Chefen förlorar förutsättningar att hantera psykosocial arbetsmiljö (kategori) 
Under tidigare subteman har kategorierna gett en förhållandevis ljus bild av möjligheterna att 
kombinera god psykosocial arbetsmiljö med distansledarskap. Dock finns aspekter av 
distansledarskap medarbetare beskriver kritiskt och som innebär risker för mörkare konsekvenser. 
Att det finns ett kompensationsbehov vid ledarskap på distans insinuerar i sig hur något går förlorat 
med fysisk frånvaro. Ett exempel från Robert ger det som förloras skarpare konturer:   
 

”Är det en bra miljö som kollegorna skapar själva då är det väl en sak. Men chefen får ganska små 
möjligheter att arbeta proaktivt eller coachande med en hel arbetsplats om man inte är på plats. 

Vissa saker i arbetsmiljön tror jag hon märker för sent när hon inte är på plats.” 
 

Tydligt är att ledare på distans uppfattas ha fortsatt ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, men 
får svårare att upptäcka och agera när någon inte mår bra. Exempelvis vid konflikter, stress, eller 
utsatthet. Frånvaro innebär en risk att chefen missar subtila, känslomässiga signaler hos individen 
och i atmosfären som signalerar när det är dags att agera. En förlust och en risk är även att 
möjligheterna att bygga en relation blir färre, samtidigt som kvalitén på relationen är lika viktig, eller 
viktigare, vid distansledarskap. Micke berättar om relationens betydelse:   
 

”Det kan vara såhär att jag mår riktigt dåligt, det kan vara skilsmässa eller att man mår psykiskt 
dåligt av något annat skäl, vad som helst. Det berättar man bara för någon man har en nära relation 

med. Och en nära relation med en chef på distans tar längre tid att bygga upp.” 
 

En god relation med sin chef kan ha stor, ibland avgörande, betydelse för individens psykosociala 
arbetsmiljö. När det blir svårare och tar längre tid att bygga en god relation framträder en tydlig 
begränsning med distansledarskap. Risken blir att det saknas relationer som gör det möjligt att 
hantera den psykosociala arbetsmiljön konstruktivt. Intrycket förstärks av att de som haft samma 
chef länge generellt upplever hur relationen fungerar bättre. Ett annat område som speglar 
uppfattningen om relationens betydelse är att ledarskap på distans upplevs direkt olämpligt för 
nyanställda. Företagsspecialisten Sanna, berättar:  
 

”…som nyanställd behöver du handledning…det blir lätt att nyanställda spinner i väg åt fel håll. Att 
man upplever att man är släppt lite vind för våg och har ett otydligt ledarskap. Att man slutar på 

grund av den anledningen, det har ju hänt. Där tror jag också det är bra att finnas mer närvarande till 
en början.” 

 

Ett annat tillfälle informanterna ser fysisk närvaro som en förutsättning för att en chef ska kunna 
hantera den psykosociala arbetsmiljön är när arbetsplatsens vardag störs av turbulens. Till exempel 
omorganisationer eller kriser som skapar osäkerhet. Robert beskriver vad som kan hända vid ett 
sådant tillfälle:  
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”Förra året var det turbulent och osäkert på vår arbetsplats. Samtidigt jobbade hon två eller tre 
dagar i veckan på ett annat kontor och hade fokus någon annanstans. Det blev inte bra. Folk blev 

osäkra och la väldigt mycket tid och energi på att spekulera på sådant de inte kunde påverka. Jag tror 
det fick folk att må ganska dåligt och oroa sig…det hade faktiskt behövts att hon var på plats…” 

 

Tillfällen då ledarskap på distans kan innebära en risk framträder tydligt. Både i form av situationer 
som berör en individ eller hela arbetsplatsen. Dels handlar det om förutsägbara situationer med 
möjlighet för en chef haft möjlighet. Men där fysisk frånvaro medfört att de relationer och 
samarbeten som hade behövts inte etablerats. Dels handlar det om krisartade tillfällen av mer 
reaktiv karaktär där det finns behov av en chef som kliver in och agerar. Men där fysisk distans 
innebär att dessa tillfällen inte upptäcks eller att chefens frånvaro medför begränsade möjligheter att 
agera i linje med medarbetares förväntningar. Om chefen inte uppmärksammar och agerar vid dessa 
situationer finns en risk att ledarskapet uppfattas tillåta den psykosociala arbetsmiljön falla ned i en 
destruktiv ”låt gå” attityd.  Något som verkar vara lättare hänt vid ledarskap på distans. Med ett mer 
närvarande ledarskap skulle dessa situationer uppmärksammat sig själva tidigare, på ett sätt som 
krävt ett spontanare och mer direkt mellanmänskligt engagemang.  
 
Distansledarskap skapar en psykosocial arbetsmiljö där medarbetaren distanserar sig (kategori) 
En konsekvens när chefen inte anpassar sig till sitt distansledarskap kan bli att medarbetare känner 
sig alienerade eller bortglömda. Medarbetare riskerar förlora sin känsla av sammanhang, begriplighet 
och mening på arbetsplatsen. Något som kan ske både ur ett socialt och organisatoriskt perspektiv. 
Ett exempel på när det sker är när chefer inte bejakar ökad autonomi och jämlikhet, utan istället 
försöker behålla vardagsmakten genom strikt övervakning och detaljstyrning. Ett kondenserat citat 
från Micke illustrerar vad som kan hända när ett tillitsfullt ledarskap på distans, som upplevts positivt 
bra, ersätts med ett övervakande som uppfattas negativt. Mickes autonomi begränsas av någon som 
han inte har en relation till, inte är på plats och som han uppfattar sakna tillit:  
 

”Jag har inte längre kul på jobbet. Vet inte om det beror på nytt ledarskap eller att organisationen 
centraliseras med mer arbetsledning och kontroll. Rimmar illa med att organisationen säger sig stå 

för förtroende och självledarskap.” 
 

Micke berättar senare att detta är en direkt anledning till att han ska sluta. Att han inte står ensam 
visar ett citat från Ann som både upplevt ett dåligt och ett bra distansledarskap och kan jämföra:  
 

”…min första chef hade ett väldigt kontrollbehov, speciellt på distans för hon kände att hon behövde, 
hon kunde inte släppa taget på det sättet som man behöver göra. Det kändes inte särskilt trevligt att 

jobba med henne.” 
 

I sammanhanget bör poängteras hur informanterna i sig inte är emot att chefen håller koll eller 
påverkar vad man gör. Det är stringent övervakning och detaljstyrning som uppfattas inkräkta på 
autonomin man förväntar sig av ett distansledarskap. Fast en chef behöver inte agera aktivt för att 
göra övertramp på distans. Ann berättar om hur det är att bli bortglömd av sin chef på ett sätt som 
förmodligen inte hänt om chefen suttit på samma plats:  

 

”Det kan vara ganska förödmjukande att man kommer in i köket och så visar det sig att man har 
dukat upp och vi inte är inbjudna. Om det varit fika så har man inte sagt till oss att vara med.” 

 

Även på distans är det viktigt för en chef att förstå och komma ihåg betydelsen av att medarbetare 
behöver uppleva ett socialt och organisatoriskt sammanhang. Inte för att informanterna förväntar sig 
att chefen själv ska fylla sociala behov. Utan för att chefen har en högre strategisk position och 
därmed möjlighet att facilitera en social och organisatorisk gemenskap. Chefens position för med sig 
förväntningar på att hen är den som kopplar ihop olika delar av organisationen. Till exempel har en 
chef på distans fortsatt förväntningar på sig att arrangera aktiviteter som sätter standard för social 
gemenskap och samarbete. Om den fysiska distansen gör att detta inte blir av riskerar medarbetare 
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att känna sig bortglömda och alienerade. Konsekvenserna kan exempelvis bli ett ”vi och dom” 
tänkande med frustrerade medarbetare som medvetet eller omedvetet distanserar sig från 
arbetsmiljön. Dessa avslutande och direkt negativa upplevelser av distansledarskap delas inte av alla 
informanter. Men att de förekommer vid mer än enstaka tillfällen och direkt kopplas till distans gör 
ändå att riskerna blir tydliga. Här har dessa risker en tydlig koppling till chefens fysiska distans. Men 
likheterna med riskerna i ett ”låt gå” eller destruktivt ledarskap är påfallande (Krasikova, Green, & 
LeBreton, 2013) (Aasland, Skogstad, Notelaers, Nielsen, & Einarsen, 2009).    
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Figur 6 Sammanfattning och illustration av resultat.  

Kod 29st Kategori 8st Subtema  Tema 
1 Avslappnat (9 st) 
2 Frihet (28 st) 
3 Kontroll (9st) 
4 Livspussel (14) 

Ökad autonomi och större utrymme för individens roll.  
 

Ökad jämlikhet mellan 
medarbetare och chef i 
fråga om vem som 
bestämmer över 
arbetssituationen i 
vardagen upplevs positivt 
för den psykosociala 
arbetsmiljön 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
Ledarskap på distans innehåller  
potential för medarbetare att uppleva 
förbättrad psykosocial arbetsmiljö.  
 
För att realisera denna potential behöver 
ledarskapet bejaka den autonomi och 
jämlikhet i vardagen medarbetare  
förväntar sig följer med distansledarskap.  
 
Samt samarbeta med medarbetare och 
använda verktyg för att kompensera för 
förluster och risker som uppstår med fysisk 
distans. 
 
 

5 Personlighet (34st) 
6 Duglighet (26st) 

Medarbetarnas egenskaper behöver matcha 
förutsättningarna med chef på distans.  

 
 
 
 
 
Ömsesidigt ansvar att 
balansera en motsättning 
mellan mer jämlikhet 

 

7 Tillit (26st) 
8 Transparens (6st) 
9 Göra chefens jobb (13st) 

Chefen blir beroende av medarbetare för att hantera 
psykosocial arbetsmiljö och det kräver ett ömsesidigt 
ansvarstagande för densamma.  

 

10 Krav interna (9st) 
11 Påtalningsbehov (15st) 

Medarbetaren behöver ta större ansvar den individuella 
psykosociala arbetsmiljön.  

 

12 Chefsinsikt i arbetsmiljön (19st) 
13 Tillgänglighet (19st) 
14 Krav externa (16st) 
15 Stöd (11st) 
16 Bekräftelse (8st) 
17 Belastning (9st) 

Chefen behöver anpassa och förändra sitt ledarskap för 
att hantera den psykosociala förutsättningar till fysisk 
distans.  

och mindre mellan-
mänsklig interaktion. 
 
 
 
 

 

18 Digitala verktyg (20st) 
19 Kollegor (21st) 
20 Träffas (29st) 

Möjligheter att kompensera för risker och förluster som 
uppstår med fysisk distans.    

 

21 Frånvaroförlust (29st) 
22 Turbulens (13st) 
23 Nyanställd (14st) 
24 Relation (19st) 

Chefen förlorar förutsättningar att hantera 
betydelsefulla delar av den psykosociala arbetsmiljön 
med mellanmänsklig kontakt.    

En förlust av chefens 
förmåga att hantera 
psykosocial arbetsmiljö 
och risker när som uppstår 
när distansledarskap inte 
anpassar sig till 
förutsättningarna.  

 

25 Alienering (9 st) 
26 Bortglömd (10 st) 
27 Socialt sammanhang saknas(6st) 
28 Övervakning (10 st) 
29 Integration i organisation (12st) 

Ledarskap på distans skapar en psykosocial arbetsmiljö 
som får medarbetaren att distanserar sig och önska sig 
något annat.  

 

Möjlig
-heter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risker 
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Diskussion 
Resultatdiskussion 
Informanternas sammantagna berättelse visar hur ledarskap på distans för med sig potential att 
utveckla den psykosociala arbetsmiljön i en riktning de uppskattar och mår bra av. Denna potential 
utgår från att medarbetare får mer autonomi i den vardagliga arbetssituationen och ett jämlikare 
förhållande till sin närmaste chef. Både ledarskapet och medarbetare bör dock vara medvetna om att 
de förutsättningar som innehåller positiv potential samtidigt innehåller risker. Dessa kommer från att 
fysiskt avstånd innebär mindre mellanmänsklig kontakt, vilket kan försämra förutsättningarna att 
hantera den psykosociala arbetsmiljön. Resultaten både fyller i och fyller ut bilden från 
litteraturöversikten. De fyller i bilden att ledarskap på distans inte avpolletterar tidigare 
ledarskapsteorier (Brunelle, 2013) (Hoch & Kozlowski, 2014) (Weisband, 2007). Exempelvis är 
medarbetares behov av balans mellan krav, kontroll och stöd oförändrade. Det verkar även som att 
teorier om olika ledarstilar är överförbara till ledarskap på distans. Däremot medför förlusten av 
fysisk närhet ett kompensationsbehov. Ledare och medarbetare behöver hitta nya sätt att uppfylla 
medarbetares behov och ge ledarskapet förutsättningar att hantera den psykosociala arbetsmiljön.  
(Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2018). För ledare som förväntas ta ansvar för den psykosociala 
arbetsmiljön på distans skymtar även här ett mer krävande ledarskap (Brunelle, 2013) (Hoch & 
Kozlowski, 2014) (Weymouth, o.a., 2007) (Gajendran & Harrison, 2007) (Golden & Fromen, 2011). 
Samtidigt kompletterar denna studie tidigare forskning genom att ge en mer levande beskrivning av 
hur medarbetare upplever att deras psykosociala arbetsmiljö påverkas av ledarskap på distans. Något 
som innebär att bilden från litteraturöversikten fylls ut genom att möjligheter och risker framträder 
tydligare. 
 
Grunden till möjligheterna låter sig beskrivas relativt enkelt. Medarbetare upplever ökad autonomi 
positivt. De mår bra av ett större vardagsinflytande över sin egen roll i arbetslivet. Något som 
förutsätter att både chef och medarbetare klarar av att hantera denna ökade autonomi.  Klarar man 
detta kan belöning bli mer vardagsmakt för medarbetare och bättre psykosocial arbetsmiljö. 
Däremot framträder inte hur specifika ledarskapsbeteenden eller någon enskild ledarstil skulle 
utgöra ett rätt sätt. Säkerligen finns även på distans mer än ett sätt att vara en bra ledare. Ett 
distansledarskap som tar ansvar för den psykosociala arbetsmiljön behöver vara tillgängligt, innehålla 
förtroende och tillit som följs upp. Av detta följer att chefer blir beroende av sina medarbetare på ett 
nytt sätt. Chefer behöver medarbetare för att upptäcka behov, vara insatt i deras arbete och 
samarbeta kring insatser. Inte minst för att fysisk frånvaro innebär att medarbetare i större 
utsträckning kan välja om chefens makt accepteras (Smircich & Morgan, 1982). Fysisk frånvaro gör 
att ett mer behovsstyrt ledarskap faller sig naturligt (Blom & Alvesson, 2014). Ett sätt att se på detta 
är att strukturell distans ökar behovet att fokusera på psykisk och funktionell närhet (Antonakis & 
Atwater, 2002). Det finns även likheter med när ledare delegerar arbetsuppgifter. Om detta skriver 
Ingela Thyrefors hur det paradoxalt nog verkar krävas mer tid att ta ansvar för självständiga 
medarbetare än styra över osjälvständiga (Thylefors, 2007, ss. 124-128).  
 
Att enkelt och övergripande formulera riskerna för den psykosociala arbetsmiljön som kan uppstå 
när chefer och medarbetares arbete skiljs åt i tid och rum är svårare. En anledning är att den negativa 
potentialen många gånger är andra sidan på ett mynt med positiva möjligheter. Negativa effekter 
handlar generellt om situationer där förlust av mellanmänsklig kontakt gör det svårare att upptäcka 
risker i den psykosociala arbetsmiljön och agera utifrån dem i realtid. Däremot går det att identifiera 
kritiska situationer där ledarskap behöver anpassa sig till fysisk frånvaro. Att chefen är insatt i 
medarbetares arbetssituation beskrivs som en nyckel för att undvika risker. Insikt krävs för att 
upptäcka situationer när den psykosociala arbetsmiljön svajar. En god relation upplevs svårare att 
bygga på distans men är samtidigt avgörande för chefens inflytande och förmåga att samarbeta med 
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medarbetare för en god psykosocial arbetsmiljö. De tillfällen man ses på riktigt upplevs viktiga att 
prioritera och sådant som kan hanteras på distans bör ge vika för förtroendefulla samtal, där man 
tillsammans stämmer av hur det egentligen är. Vid introduktion av nyanställda behövs närvaro som 
grogrund för att en relation ska kunna uppstå. Strikt övervakning och detaljstyrning motsäger tilliten 
medarbetare förväntar sig av ett distansledarskap och bör undvikas. Vid kriser som går utöver 
vardagsproblem kan det reaktiva ledarskap som blir en konsekvens av fysisk frånvaro vara 
otillräckligt för att fylla medarbetares behov. Då behöver en chef kunna prioritera mer närvaro.  
Psykosocial arbetsmiljö är även en mer individuell upplevelse än fysisk arbetsmiljö. När vissa 
medarbetare uppfattar autonomi och ömsesidigt ansvar positivt kan andra i samma situation 
uppfatta en otydlig arbetsmiljö med negativa effekter på deras psykosociala arbetsmiljö (Belanger, 
Piero, Barbiere, De Carlo, & Falco, 2016). Ett ledarskap på distans som inte ser individuella nyanser 
skulle potentiellt kunna bli en vattendelare i arbetslivet som polariserar medarbetare. Om en chef 
inte lyckas anpassa och kompensera för fysisk distans kan konsekvenserna bli att medarbetare inte 
får stöd när de behöver, känner sig bortglömda och distanserar sig från arbetsmiljön.  
 
Hur berättelser om ledarskap tolkas hänger ihop med förutfattade föreställningar om vad ledare 
borde göra, så även här. Ett alternativ sätt att analysera resultatet är att leta efter traditionella 
förväntningar på ledarskap som inte framträder. Även om det skymtar behov av en demokratisk 
ledarstil, att alltför strikt övervakning uppfattas negativt och att negativa effekter av ett ”låt gå” 
ledarskap riskerar förstärkas. Framträder ingen tydlig trend där en specifik ledarstil skulle passa 
bättre än någon annan på distans, något säljande management litteratur gärna letar efter (Alvesson 
& Spicer, 2011). Till och med när informanterna efterlyser tydliga krav och gränser för arbetet 
handlar det om ett emancipatoriskt önskemål där man vill äga sin arbetssituation. Inte om att de 
saknar en chef som leder och fördelar arbetet i vardagen eller att externa krav behöver förändras. I 
vad som inte sägs framträder hur psykosocial arbetsmiljö med chefen på distans, inte handlar om 
arbetets genomförande eller organisering. Istället ses önskemål om ett stabilt ledarskap som ger 
frihet, begriplighet, samt hjälp och stöd vid behov.    
 
Resultaten kan även ses i ett större perspektiv. Roland Paulsen (Paulsen, 2014) skriver om hur 
arbetslivet kräver lydnad och hur vi vant oss att se arbetare som objekt. Arbetslivet har varit en 
fredad zon när individens frigörelse från maktstrukturer studeras och diskuteras. Han visar på att 
även om det inte syns i traditionell managementteori existerar en sådan strävan som ett naturligt 
och många gånger omdömesgillt beteende. En strävan som kan ta sig uttryck som att göra annat på 
jobbet än arbete. Eller i en motvilja att acceptera uppgifter regler och övervakning man uppfattar 
vara meningslösa eller inkräkta på den individuella autonomin. Kopplingen till denna studie är att 
bakom det direkt observerbara berättas om en vardag där mindre chefsnärvaro gör att medarbetare 
upplever hur kampen om makten över deras eget liv kostar mindre. Ur ett psykosocialt arbetsmiljö-
perspektiv känns luften friare när lönearbetets närmaste makt befinner sig på tryggt avstånd.  
 
Det är inte ovanligt att moderna organisationer söker fördelar genom att aktivt styra bort från 
hierarkiska och byråkratiska arbetssätt. Tanken är att empowerment (medarbetarmakt) skapar 
engagemang, produktivitet och arbetstillfredsställelse (Seibert, Wang, & Courtright, 2011). Oavsett 
anledningen till att ledarskap på distans uppstår blir situationen snarlik dessa postbyråkratiska 
organisationers ambition. Även resultaten från denna studie pekar mot psykosociala fördelar med 
empowerment. En kritik mot nämnda postbyråkratisk modell är att nya styrmetoder enbart ger 
medarbetare skenbar frihet. Istället för att nöja sig med tiden och arbetsinsatsen man betalat för, gör 
dessa organisationer anspråk på hela individens liv. Medarbetare förväntas brinna för sina jobb, alltid 
vara tillgängliga och utnyttja hela sin personlighet för organisationens bästa (Maravelias, 2007). 
Föreställningen att arbete styr människors liv ligger i arbetsgivarens intresse och har funnits 
närvarande så länge att den blivit ett tingens naturliga ordning. Även när det finns goda skäl att 
ifrågasätta om detta är en bra ordning (Paulsen, 2014). Resultaten från denna studie antyder hur 
ledarskap på distans kan medföra en möjlighet att styra bort från nämnda ordning samtidigt som 
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man får fördelarna med empowerment. Kanske för att distansledarskap ärligare och mer ovillkorligt 
ger medarbetare valfrihet i sin vardag. Jämfört med en omorganisation mot empowerment vars 
främsta syfte är att öka produktiviteten. Fysisk distans blir en buffert mot baktankar (medvetna eller 
omedvetna) på att få ut mer av individen. Noterbart är att den som betalar för arbetet antagligen 
inte behöver vara rädd förlora styrning och produktivitet. Eftersom resultaten i denna studie inte 
visar att medarbetare motsätter sig styrning uppifrån eller vill jobba mindre. Fördelarna för den 
psykosociala arbetsmiljön framträder istället i en berättelse där medarbetare får möjlighet att väja 
hur engagerad man är i stunden, när ingen kan observera eller kräva lydnad. Men om ett 
distansledarskap ska lyckas förbättra både effektivitet och psykosocial arbetsmiljö krävs anpassning. 
Man behöver på förhand styra förväntningar hos både chefer och medarbetare. Genom att planera 
för när, var och hur ledarskap utövas. För att undvika att medarbetare och chefer inte blir missnöjda 
med vad man får ut av varandra.  
 
Ledarskap på distans Ledarskap på distans kan även betraktas från ett perspektiv som utgår från 
samhällets utveckling. Från ett arbetshälsoperspektiv är det lätt att vara kritisk när samtida 
forskningsantologier om ledarskap och distans inte berör medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö 
(Weisband, 2007) (Antonakis & Atwater, 2002), eller när distansledarskap inte förekommer i en 
kunskapssammanställning om hur digitalt arbete påverkar arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015). En 
konsekvens om psykosociala arbetsmiljöfaktorer får förbli osynliga i dessa sammanhang. Skulle 
kunna vara att ledarskap på distans tillåts att framförallt ses som en rationalisering. Innebärande att 
chefer riskerar att inte göra den insats som krävs för en god psykosocial arbetsmiljö. Informations 
och kommunikationsteknologi (digitaliseringen) har ersatt industrialismens fysiska fokus. Samtidigt 
präglas arbetslivet och samhällsutvecklingen fortsatt av samma effektiviserings ideal. Även om 
digitaliseringen möjliggör ledarskap på distans och hänger ihop med en effektivitetssträvan, betyder 
det inte att ledarskapet effektiviseras. En risk blir att även ledarskap på distans uppfattas som en 
effektivisering och att hantverket hur man är ledare glöms bort. Den som vill uppnå en god 
psykosocial arbetsmiljö borde istället argumentera för att ett passande ledarskap och 
organisationsklimat behöver finnas på plats före teknik eller nya organisationsformer. Något som är 
särskilt aktuellt för ledarskap på distans, eftersom detta snarare är ett utryck för en större förändring 
av arbetslivets grundläggande krav. Utvecklingen bort från industrialismen innebär även att 
innebörden av vad som är faktiskt arbete på många sätt förändrats i grunden på ett sätt 
organisationer kanske inte hänger med i eller vet hur man ska hantera. Vad vi egentligen producerar 
på jobbet är många gånger oklart och något chefen inte ens vet om eller har inflytande över. En 
konsekvens blir att arbetstid, närvaro eller lydnad många gånger på ett alltmer uppenbart sätt inte 
längre är en försvarbar proxy för arbete. Något som skulle rättfärdiga medarbetare som känner att 
de vill ha större autonomi. Samtidigt som försök att tillämpa en strikt styrning skulle upplevas mer 
orättfärdigt och bli destruktivare för den psykosociala arbetsmiljön i det samtida arbetslivet än i det 
som försvunnit. Ett ledarskap som inte erkänner att arbete inte är vad det en gång var och samtidigt 
tänker på distansledarskap som en effektivisering är nog ingen bra kombination. Varken för 
psykosocial arbetsmiljö eller effektivitet. På distans blir hantverket att vara en mänsklig ledare istället 
viktigare än någonsin.  

 

Metoddiskussion 
Det finns naturligtvis svagheter i denna uppsats som förtjänar att uppmärksammas. Den största är 
antagligen att den genomförts av en person med begränsad erfarenhet av kvalitativ metod. Även om 
handledare gjort ett förtjänstfullt och värdefullt bidrag genom att kritiskt granska och hålla processen 
på spåret. Skulle fler författare varit värdefullt genom att fler uppfattningar och tolkningar av 
materialet kunnat jämföras och vägas samman (Fink, 2014, s. 134).   
 
Under intervjuer och analys har det ibland varit svårt att avgöra vad som är informanternas generella 
uppfattning om ledarskap och vad som specifikt berör fenomenet ledarskap på distans i förhållande 
till psykosocial arbetsmiljö. Trots att det under genomförandet av intervjuerna noggrant ställts frågor 
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och uppföljningsfrågor som tydligt söker svar på just detta. Något som inte nödvändigtvis behöver 
vara en svaghet, utan kan tolkas som att vad som uppfattas betydelsefullt i ett fysiskt närvarande 
ledarskap även gäller för ett distansledarskap.  
 
Studien inkluderar enbart informanter från Arbetsförmedlingen och det blir upp till läsaren att 
avgöra i vilken utsträckning resultaten är överförbara till andra miljöer. Arbetsförmedlingen är en 
stor myndighet som styrs av politiska beslut och präglats av en byråkrati utvecklad under lång tid. 
Ramarna för första linjens chefer kanske är tydligare, eller mer begränsade, jämfört med ledarskap i 
många andra organisationer. Även medarbetares befogenheter och arbetsrutiner kan förväntas vara 
mer strukturerade än i många andra sammanhang. Det är möjligt att en urvalsgrupp från flera 
organisationer skulle bidragit till mer bredd och inneburit högre transferabillity (extern validitet) 
samt conformability (objektivitet). Samtidigt innehåller urvalsgruppen en stor spridning med 
avseende på yrkesroller, geografisk spridning och nio olika chefer. Att enbart inkludera en 
organisation var även mer än ett bekvämlighetsurval. Det var ett aktivt metod val eftersom det 
ansågs påverka studiens credibility (intern validitet) och dependapility (reliabilitet) positivt att alla 
intervjupersoner påverkas av en någorlunda liknande kontext. Något som styrker trovärdigheten är 
att de olika berättelserna i stora drag ger samma bild utan tydliga avvikelser (Fink, 2014). Det finns 
inte några outliers som avviker från den framträdande bilden när alla intervjuer slagits ihop. 
Resultaten från denna studie passar även väl in i bilden litteraturöversikten visade.  
 

Framtida forskning 
Denna studie har medvetet valt att enbart utgå från medarbetares perspektiv. Under arbetets gång 
har det dock uppstått en undran om chefens uppfattning av situationer medarbetare beskriver. 
Framförallt från medarbetarnas närmaste chef men även högre nivåer med större inflytande över 
policys och strategiska beslut. Därför skulle det vara intressant med kvalitativ forskning uppbyggd på 
liknande sätt som denna studie men med respondenter från olika nivåer. Det skulle även vara 
intressant och möjligt att konstruera interventionsstudier som försökte förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön för både distansledare och deras följare. Ett exempel utifrån denna studies resultat 
skulle vara att utforma en intervention med syfte att utveckla mötesformer som skapar 
förutsättningar att ta ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Frågeställningar skulle kunna utgå 
från vad de tillfällen man faktiskt träffas ska innehålla, respektive inte innehålla, för att ge 
medarbetare den relevanta autonomi och jämlikhet till chef de säger sig må bra av. Men även hur 
man hjälper chefer att utnyttja dessa tillfällen till att hitta metoder som skapar funktionell och 
psykologisk närhet med mindre mellanmänsklig kontakt. Överlag skulle det även vara intressant med 
mer forskning som specifikt studerade om ledarskap på distans förändrar medarbetares och chefers 
förväntningar kring maktfördelning. Något som verkar ha stor påverkan på vilka effekter 
distansledarskap får på den psykosociala arbetsmiljön. Ett intryck mellan raderna från denna studie 
är att Arbetsförmedlingen inte tänkt igenom hur makten och ansvaret för den psykosociala 
arbetsmiljön förändrats när man implementerat chefer på distans och ersatt det med självledarskap. 
Gamla förväntningar lever ibland kvar fastän arbetsformerna förändrats. Eftersom fältet är 
outforskat skulle det även vara intressant med fler studier som förutsättningslöst undersöker hur 
fenomenen ledarskap på distans och psykosocial arbetsmiljö interagerar i olika organisationer. 
Resultaten i denna studie bygger på Arbetsförmedlingens förutsättningar och det skulle vara 
intressant att kunna jämföra med organisationer med helt andra förutsättningar.  
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Slutsats 
Distansledarskap verkar föra med sig möjligheter som vid andra tillfällen studeras, diskuteras eller 
försöks struktureras fram i arbetslivet med ambition att skapa positiva arbetsförhållanden. Där 
medarbetare upplever ökad kontroll, mer bemyndigande och jämlikhet. Samtidigt riskerar distans-
ledarskap att andra faktorer förknippade med en god psykosocial arbetsmiljö hamnar i skymundan.  
Exempelvis relationsorienterat ledarskap, att vara insatt i vardagen, tydlighet och möjligheter att 
agera resolut i realtid. För att en chef ska kunna ta ett ledaransvar för sina medarbetares 
psykosociala arbetsmiljö på distans, behöver hen vara närvarande. Därmed inte sagt att ledares 
frånvaro automatiskt leder till en dålig psykosocial arbetsmiljö eller att närvaron alltid behöver vara 
fysisk. Även om viktig mellanmänsklig kontakt försvinner framgår i denna studie hur chefens fysiska 
närvaro inte behöver vara omfattande för att uppfylla grundläggande behov. Ur ett medarbetar-
perspektiv verkar det alltså som att fysiskt avstånd till sin närmaste chef för med sig potential att 
uppleva den psykosociala arbetsmiljön positivare. Något som utgår från mer egenmakt och ansvar i 
vardagen. Ur ett ledarskapsperspektiv blir det viktigt för chefer att specificera på vilket sätt och hur 
man uppnår en relevant närvaro som kompenserar för fysisk frånvaro på ett sätt som skapar 
funktionell och psykologisk närhet. Även om förlusterna med ledarskap på distans drabbar den 
mellanmänskliga kontakten uppstår kompensationsbehov både inom uppgifts- och relations-
orienterade områden. Tydligt är att ledarskap på distans behöver bygga på tillit och insikt i 
medarbetarnas situation, vilket motsägs av ledarskap som bygger på stringent övervakning och 
detaljstyrning. På många sätt är samma saker viktiga i ett distansledarskap som vid traditionellt 
närvarande ledarskap. Samtidigt finns skillnader som behöver beaktas för en god psykosocial 
arbetsmiljö. Medarbetare inte bara får mer autonomi, jämlikhet och valmöjligheter genom ledarskap 
på distans. Det skulle även kunna sägas att det är villkor som de är utlämnas till. Innebärande att 
även medarbetare behöver anpassa sig till andra förutsättningar. Figur 7 beskriver anpassningar vid 
ett ledarskap på distans. Med tanken att kunna användas praktiskt av chefer som står inför ett 
ledarskap på distans.  
 
 
 
 
  

Figur 7 Matris över faktorer av betydelse när distansledarskap tar hänsyn till god psykosocial arbetsmiljö 
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Ett sammanfattande citat som lämpligt nog kommer från den sista frågan under den sista intervjun 
får avsluta arbetet. Eftersom det på ett målande sätt formulerar vad många uttryckt:   
 

”…ledarskap på distans blir mer en individuell sport än en lagsport så 
är det. Jag får hitta mitt team på ett annat sätt än via närmsta chef 

på distans. Teamet utgår mitt fall inte från min chef, utan mina 
kollegor som jobbar med samma frågor och processer som mig. Fast 
vi har helt olika chefer. Det är en utmaning i sig naturligtvis. Men det 

handlar nog om att sätta in sitt självledarskap. Man får gå in och 
spela matchen på bortaplan så att säga. Man får hitta laget själv och 
alla medspelare har kanske inte ens samma färg på tröjan. Chefen får 
möta upp dig mer utifrån ditt ledarskap och prata träningsprogram, 
prata om din situation så att säga. …prata om hur du på bästa sätt 

kan hitta din teamkänsla…”  
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Bilaga 1, Redovisning av systematisk litteratursökning 
Systematisk sökning 1 (2018-10-23) 

Sökterm AND Sökterm AND Sökterm  Databas/Antal träffar/Granskade 

Leadership at 
a distance 

 Health    Discovery/157/1 
 
 

Inklusionskriterier:  
År: 2000-2018  
Typ: Peer Review, vetenskapliga tidskrifter, engelska 
Subject: Ledarskap 
 
Exklusionskriterier: 
Om artiklarna inte behandlade effekten av distansledarskap eller hälsa.  
Om begreppet distans inte innehöll fysisk distans. 

Artiklar: (Nielsen, Daniels, Nayani, & Lewis, 2017) 

 
Systematisk sökning 2 (2018-10-23) 

Sökterm AND Sökterm AND Sökterm  Databas/ Utvalda 

Leadership at 
a distance 

 Health    Google schoolar/ ej relevant/3 

Inklusionskriterier:  
År: 2000-2018 Typ: Peer Review, vetenskapliga tidskrifter 
Övrigt: Att artikeln var bland de 150 första träffarna, att artikeln fanns tillgänglig via HiG 
 
Exklusionskriterier: 
Om artiklarna inte behandlade effekten av distansledarskap eller hälsa.  
Om begreppet distans inte innehöll fysisk distans. 

Artiklar: (DasGupta, 2011) (Hoch & Kozlowski, 2014) (Kelloway, Barling, Kelley, & Gatien, 2002) 
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Systematisk sökning 3+4+5 

Sökterm AND Sökterm AND Sökterm  Databas/Träffar/Granskade 

Telework  Leader*  Health  Sökning 3  
Discovery / 25825 / Gick ej 
igenom  
 
Sökning 4:  
Discovery / 1261 / Gick ej igenom 
 
Sökning 5:  
Discovery / 1198 / 16 

Distance work  Manage*  Stress  

Distance    Wellbeing  

Distributed 
work 

     

Flexible work      

Virtual work      

Telecommuting      

Inställning: Hitta alla använda söktermer, full text 
 
Inklusionskriterier:  
År: 2000-2019, peer review, vetenskapliga tidskrifter, engelska, fritt tillgängliga via HiG 
Subject:    Sökning 3: --- 
                   Sökning 4: personnel management 
                   Sökning 5: management 
Exklusionskriterier 
Om artiklarna inte har någon koppling till distansledarskap eller hälsa.  
Om begreppet distans inte innehöll fysisk distans. 
Om artikeln var utvald i en tidigare sökning. 
 

Artiklar: Se bilaga 2. 

 
 
Systematisk sökning 6 

Sökterm AND Sökterm AND Sökterm  Databas/Träffar/Granskade 

Tele work  Leader*  Health  Discovery/79/ 0 

Distance work  Manage*  Stress  

Distance    Wellbeing  

Distributed 

work 

     

Flexible work      

Virtual work      

Telecommuting      

Inställning: Hitta alla använda söktermer 

Inklusionskriterier:  

År: 2000-2019, peer review, alla publikationer, tillgängliga att beställa via HiG, reviews 

Exklusionskriterier 

Om artiklarna inte behandlade effekten av distansledarskap eller hälsa.  

Om begreppet distans inte innehöll fysisk distans. 

Om artikeln var utvald från en tidigare sökning 
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Systematisk sökning 7 
Sökterm AND Sökterm AND Sökterm  Databas/Träffar/Granskade 

Telecommuting  Leader*  Health  PsychInfo/4/ 0 

Distance work    Stress  

Distance    Wellbeing  

Inställning:  

Inklusionskriterier:  

År: 2000-2019, peer review, alla publikationer, tillgängliga att beställa via HiG 

Exklusionskriterier 

Om artiklarna inte behandlade effekten av distans ledarskap på hälsa.  

Om begreppet distans inte innehöll fysisk distans. 

Om artikeln var utvald från en tidigare sökning 

Utvalda artiklar:  
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Bilaga 2, Artikellista och Granskningsmallar från Litteraturöversikt 
Från sökning 1  
Träff 1  
Out of sight and out of mind? A literature review of occupational safety and health leadership and 

management of distributed workersNayani, Rachel J.; Nielsen, Karina; Daniels, Kevin; Donaldson-

Feilder, Emma J.; Lewis, Rachel C.. WORK AND STRESS; 2018; 32; 2; p124-p146 

 

Från sökning 2 
Träff 1 

Literature Review: e-Leadership. Emerging Leadership Journeys. DasGupta, P.   2011, Vol 1, pp. 1-36.  

Träff 2 

Leading Virtual Teams: Hierarchical leadership, Structural Supports, and Shared Team Leadership. 

Hoch, J.E; Kozlowski, S.W.J. Journal of Applied Psychology. 2014. Vol 99. No3.  pp. 390-403. 

Träff 3 

Remote Transformational Leadership. Kelloway, K.E; Barling, J. Kelley, E. Comtois, J. Gatien, B. 

Leadership & Organization Development Journal. 2003. Vol 24; 3. 163-171 

 
Från sökning 5  
Träff 1     (ej inkluderad, dubblett) 
Out of sight and out of mind? A literature review of occupational safety and health leadership and 
management of distributed workers. Nayani, Rachel J.; Nielsen, Karina; Daniels, Kevin; Donaldson-
Feilder, Emma J.; Lewis, Rachel C.. WORK AND STRESS; 2018; 32; 2; p124-p146 
Database: Social Sciences Citation Index 
Träff: 2     (ej inkluderad, ej tillgänglig via HiG) 
In times of change: How distance managers can ensure employees’ wellbeing and organizational 
performance. Poulsen, Signe; Ipsen, Christine; Safety Science, Vol 100(Part A), Dec, 2017 pp. 37-45.  
Database: PsycINFO 
Träff: 3 
Does it matter where your manager works? Comparing managerial work mode (traditional, telework, 
virtual) across subordinate work experiences and outcomes. By: Golden, Timothy D; Fromen, Allan. 
Human Relations. Nov2011, Vol. 64 Issue 11, p1451-1475.  
Träff: 4 
What are the effects of distance management on the retention of remote area nurses in Australia? 
By: Weymouth, S.; Davey, C.; Wright, J. I.; Nieuwoudt, L. A.; Barclay, L.; Belton, S.; Svenson, S.; 
Bowell, L.. Rural & Remote Health, Jul2007, Vol. 7 Issue 3, p1-15. 
Database: Supplemental Index 
Träff: 5    (ej inkluderad, ej tillgänglig via HiG)  
Managing virtual teams: A review of current empirical research. By: Hertel, Guido; Geister, Susanne; 
Konradt, Udo. Human Resource Management Review. Mar2005, Vol. 15 Issue 1, p69-95. 27p. 
Database: Business Source Index 
Träff: 6 
An insider's point of view: how a system of flexible working hours helps employees to strike a proper 
balance between work and personal life. By: Galea, Christopher; Houkes, Inge; De Rijk, Angelique. 
International Journal of Human Resource Management. 2014, Vol. 25 Issue 8, p1090-1111. 22p.  
Database: Business Source Index 
Träff: 7    (ej inkluderad, innehåller ej hälsa) 
Virtual team working: making it happen. By: Morris, Stephen. Industrial & Commercial Training. 2008, 
Vol. 40 Issue 3, p129-133.  
Database: Business Source Index 
Träff: 8   (ej inkluderad, innehåller ej ledarskap på distans) 
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Flexible Work Arrangements Availability and their Relationship with Work-to-Family Conflict, Job 
Satisfaction, and Turnover Intentions: A Comparison of Three Country Clusters. By: Masuda, Aline D.; 
Poelmans, Steven A.Y.; Allen, Tammy D.; Spector, Paul E.; Lapierre, Laurent M.; Cooper, Cary L.; 
Abarca, Nureya; Brough, Paula; Ferreiro, Pablo; Fraile, Guillermo; Lu, Luo; Lu, Chang-Qin; Siu, Oi Ling; 
O'Driscoll, Michael P.; Simoni, Alejandra Suarez; Shima, Satoru; Moreno-Velazquez, Ivonne. Applied 
Psychology: An International Review, Jan2012, Vol. 61 Issue 1, p1-29, 1p. 
Database: Complementary Index 
Träff: 9 (ej inkluderad, tar ej upp effekt av ledarskap på distans 

på medarbetares hälsa) 
The reality of flexible work systems in Britain. By: De Menezes, Lilian M.; Wood, Stephen. 
International Journal of Human Resource Management. Jan2006, Vol. 17 Issue 1, p106-138.  
Database: Business Source Index 
Träff: 10 
Ethical Considerations in Flexible Work Arrangements. By: Robinson, Will. Business & Society Review 
(00453609), Summer2005, Vol. 110 Issue 2, p213-224, 12p.  
Database: Complementary Index 
Träff: 11 
Working conditions and workplace health and safety promotion in home care: A mixed-method study 
from Swedish managers' perspectivesGard, Gunvor; Larsson, Agneta. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL 
& OCCUPATIONAL HEALTH; 2017; 72; 6; p359-p365 
Database: Science Citation Index 
Träff: 12 
Quality of management by objectives, task-related stressors, and non-task-related stressors as 
predictors of stress and job satisfaction among teleworkers. Konradt, Udo; Hertel, Guido; Schmook, 
Renate; European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol 12(1), Mar, 2003 pp. 61-79. 
Database: PsycINFO 
Träff: 13    (ej inkluderad, ej tillgänglig via HiG) 
If I cannot see them, how can I lead them? By: Gerke, Susan K.. Industrial & Commercial Training, 
2006, Vol. 38 Issue 2/3, p102-105 
Database: Complementary Index 
 

Från sökning 7 
Träff 1 

An exploration of the psychological factors affecting remote e-worker´s job effectiveness, well-being 

and work life balance. Grant, C; Wallace, L.M. & Spurgeon, P.C. Employee Relations. 2013, Vol 35 

Issue 5: 527-546 

Träff 2:  

Situational leadership: a model for leading telecommuters. Leigh, A.F. Journal of Nursing 

Management. 2005. Vol 13. 483-489 

Träff 3:  

The importance of interpersonal work context, work-home interference, and job satisfaction beyond 

the effect of occupational commitment. Beatrice, I.J.M; Karen, D; Hasselhorn, H.M. Career 

Development International. 2009. Vol 7. 616-635.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 1 Träff 1 

Out of sight and out of mind? A literature review of occupational safety and 

health leadership and management of distributed workersNayani, Rachel J.; 

Nielsen, Karina; Daniels, Kevin; Donaldson-Feilder, Emma J.; Lewis, Rachel C.. 

WORK AND STRESS; 2018; 32; 2; p124-p146 

 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Systematic litterature review.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Om Nej; hur tas detta upp i 
studien 

Ja                 Nej 

Hur man upprätthåller en god arbetsmiljö för medarbetare på 
distans. 

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Slutomdöme kvalité God                   Medel                    Dålig 

Kommentar kvalité Metodkvalitet bedöms god. Att ledarskap på distans inte är 
uttalat i syftet drar ned omdömet.  

  Tre vägar att utveckla arbetsrelaterade hälsa och säkerhet hos medarbetare på 
distans identifieras.  
1: Strukturella resurser, som; fungerande IKT och virtuell kommunikation i 
realtid. 
2: Att se linje chefer/övervakare/ledare som en egen resurs för distansarbete. 
3: Organisationens inställning till säkerhet. 

 

Författarnas diskussion Författarna konstaterar att: 

• 1: Ledarskap har betydelse för hälsa, välbefinnande och säkerhet vid 
distansarbete.  

• 2: Management som skapar rutiner och arbetsmetoder har 
betydelse för medarbetares säkerhet och hälsa.  

Ledarskap respektive management har lika stor betydelse.  
 
Ledarskap och managements betydelse för hälsan hos medarbetare på distans 
är ett område med behov av mer forskning.  
 
Nuvarande ledarskaps teori verkar applicerbara även vid ledarskap på distans. 
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 2 Träff 2 

Leading Virtual Teams: Hierarchical leadership, Structural Supports, and 

Shared Team Leadership. Hoch, J.E; Kozlowski, S.W.J. Journal of Applied 

Psychology. 2014. Vol 99. No3.  pp. 390-403. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Tvärsnittsstudie, enkäter 

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Om Nej; hur tas detta upp i 
studien 

Ja                 Nej 

Studien undersöker i vilken utsträckning ”transformativt” respektive 
”transaktionellt” ledarskap ökar/minskar i betydelse vid ledarskap av virtuella 

team.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej            Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Arbetare inom forskning och utveckling hos underleverantörer 
till bilindustrin.  

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Slutomdöme kvalité Medel 

Kommentar kvalité Att arbetsmiljö inte är uttalat i syfte eller som utfallsmått drar ned omdömet i 
sammanhanget.  

Beskrivning av resultat Hierarkiskt och ”delat” ledarskap är lika viktigt i virtuella team. Strukturell 
tydlighet och ett engagerat transformativt ledarskap antyds av resultaten öka i 
betydelse för virtuella tid. Resultaten avser teamens prestation  

Författarnas diskussion Att leda på distans kräver inte ett annorlunda ledarskap men det kräver mer 
tid och fokus på att skapa struktur i arbetsformer samt engagemang. 
Ledarskap på distans kräver mer av ledarskapet än traditionellt ledarskap.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie 
Sökning 2 Träff 3 

Remote Transformational Leadership. Kelloway, K.E; Barling, J. Kelley, E. 

Comtois, J. Gatien, B. Leadership & Organization Development Journal. 2003. 

Vol 24; 3. 163-171. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Labb försök där studenter skulle lösa problem med ett ledarskap 
som kommunicerade via email med olika ledarstilar.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Om Nej; hur tas detta upp i 
studien 

Ja                 Nej 

Kan försökspersoner identifiera olika ledarstilar när de enbart har kontakt via 
email. En eventuell koppling skulle kunna vara via ledarstil.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

137 högskolestudenter.  

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Slutomdöme kvalité  Medel 

Kommentar kvalité Att hälsa inte förekommer i syfte eller utfall är ett minus i sammanhanget.  

Beskrivning av resultat Försökspersoner som får mail instruktioner från ett transformativt och 
intellektuellt stimulerande ledarskap presterar bättre vid problem lösning.  

Författarnas diskussion Författarna ser studien som en bekräftelse på att positiva effekter av 
transformativt ledarskap även är giltiga för ledarskap på distans. Men att det 
behövs mer forskning och att kommande studier med dessa resultat kan gå 
vidare och titta närmare på olika dimensioner av transformativt ledarskap på 
distans.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 2 Träff 1 

Literature Review: e-Leadership. Emerging Leadership Journeys. 

DasGupta, P.   2011, Vol 1, pp. 1-36. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Litterature Review 

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Om Nej; hur tas detta upp i 
studien 

Ja                 Nej 

Genom att den försöker identifiera skillnader och likheter 
mellan ledarskap på distans och traditionellt ledarskap.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart            Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej           Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart            Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart            Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Slutomdöme kvalité Låg              Medel         hög 

Kommentar kvalite Artikeln beskriver metod ytligt och gör en narrativ analys och ingen jämförelse 
av data. Att arbetsmiljö inte är med i syfte drar ned omdömet i sammanhanget 

Beskrivning av resultat Innehållet i 77 artiklar kring e-ledarskap beskrivs översiktligt.  
Ingen av artiklarna berör distansledarskap och hälsa direkt.  

Författarnas diskussion  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 5 träff 3 

Does it matter where your manager works? Comparing managerial work mode 

(traditional, telework, virtual) across subordinate work experiences and 

outcomes. By: Golden, Timothy D; Fromen, Allan. Human Relations. Nov2011, 

Vol. 64 Issue 11, p1451-1475. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Tvärsnitt, enkäter till anställda.  
Frågorna fanns redan tillgängliga för forskarna via ett 
multinationellt företags interna HR arbete.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 

Studien utforskar hur ledarens arbetssätt (traditionellt, tele, 
virtual) påverkar medarbetares: work experiences (feedback, 
clarity, empowerment, professional development, workload) & 
work outcomes (job satisfaction, turnover intentions, work 
climate) 

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Om Ja; beskrivning av 
populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Ca 11000personer 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Slutomdöme kvalité Hög 

Kommentar kvalité Tvärsnittsdesign begränsar. Liksom mätverktyg som inte valts fritt av 
forskarna. Medarbetares hälsa är inte i fokus men berörs indirekt via andra 
utfallsmått. Stor population och robust design. Studien fokuserar på ledarskap 
på distans vilket drar upp omdömet i sammanhanget.  

Beskrivning av resultat  Att inte vara fysiskt närvarande som ledare får konsekvenser för medarbetare, 
dessa konsekvenser verkar vara negativa.  Resultaten är små och utfallet 
påverkas även av medarbetarnas arbetsförutsättningar  

Författarnas diskussion Studien utgår från ledarens arbetsförutsättningar, traditionellt närvarande 
eller på distans, och hur det påverkar medarbetares upplevelse av och 
effektivitet i arbetet. Det verkar som om detta ger påverkan på alla utfallsmått 
som använts i studien. Mer forskning som utgår från ledarens 
arbetsförutsättningar uppmuntras. Ledare som utövar distansledarskap bör 
vara uppmärksamma på de eventuella negativa effekter som kan uppstå för 
medarbetare och planera för insatser som väger upp för dessa risker.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 5 träff 4 

What are the effects of distance management on the retention of remote area 

nurses in Australia? By: Weymouth, S.; Davey, C.; Wright, J. I.; Nieuwoudt, L. 

A.; Barclay, L.; Belton, S.; Svenson, S.; Bowell, L.. Rural & Remote Health, 

Jul2007, Vol. 7 Issue 3, p1-15.  

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Mixad metod med: Intervjuer av tidigare sjuksköterskor och 
chefer med erfarenhet av distansledarskap. Enkätundersökning 
med en grupp aktiva sjuksköterskor.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                 Nej 

Introduktionen beskriver hur syftet är att utreda varför 
yrkesgruppen har hög personalomsättning och betydelsen av 
ledarskap som utövas över stora avstånd.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Sjuksköterskor som arbetar på avlägsna platser i mindre 
samhällen.  

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömd kvalité Medel 

Kommentar kvalité Syfte och bortfall kunde varit tydligare.  
Hälsa förekommer indirekt via personal-omsättning och i intervjusvar.  
Distansledarskap centralt i studien påverkar positivt i sammanhanget 

Beskrivning av resultat Sjuksköterskorna på avlägsna platser känner sig mindre värda, att infrastruktur 
och att ledarskapet fungerar dåligt. Det finns även positiva aspekter i 
arbetsmiljön som en personlig kontakt och att man arbetar på vackra platser.  

Författarnas diskussion Ledarskap på distans är svårare än traditionellt ledarskap men hindren är inte 
så stora att de inte kan påverkas eller övervinnas. Ny teknik som möjliggör 
personligare och tätare kommunikation bör utnyttjas för att utveckla 
ledarskapet på distans för denna yrkesgrupp. När ledare som skall ha sitt 
uppdrag på distans rekryteras bör det ha i åtanke att det är ett uppdrag som 
kräver särskilda färdigheter.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 5 Träff 6 

An insider's point of view: how a system of flexible working hours helps 

employees to strike a proper balance between work and personal life. By: 

Galea, Christopher; Houkes, Inge; De Rijk, Angelique. International Journal of 

Human Resource Management. 2014, Vol. 25 Issue 8, p1090-1111. 22p. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Kvalitativ metod, 15 djupintervjuer med tematisk analys. 

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 

Studien handlar om hur personal (intervjupersoner) upplever 
flexibel arbetstid. Indirekt studeras dock ledarskap och hälsa 
genom att utgöra en betydande del av innehållet i svaren.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

15 personer i stora företag från olika länder.  

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömd kvalité Medel 

Kommentar kvalité Att distansledarskap inte förekommer syfte och att hälsa enbart förekommer 
indirekt drar ned i sammanhanget.  

Beskrivning av resultat Flexibel arbetstid upplevs som en förutsättning att uppnå en hållbar 
work/family balance av de som har många åtaganden inom familj. Av de som 
har färre åtaganden upplevs det mer som en förmån. Stöd från ledarskap, 
organisationskultur och tillit upplevs som förutsättningar att flexibel arbetstid 
skall fungera konstruktivt. Det upplevdes även viktigt att man själv hade stor 
kontroll över den flexibla arbetstiden.   

Författarnas diskussion Det är viktigt att organisatorisk strategi, chefer och ledare, samt medarbetare, 
har en samsyn kring hur och varför flexibel arbetstid införs. Vilket bara kan ske 
om arbetsgivaren tar hänsyn till medarbetares välbefinnande och 
implementerar en sådan strategi stringent.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 5 träff 10 

Ethical Considerations in Flexible Work Arrangements. By: Robinson, Will. 

Business & Society Review (00453609), Summer2005, Vol. 110 Issue 2, p213-

224, 12p. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Teoretiserande och argumenterande text.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 

 

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömd kvalité Låg.  

Kommentar kvalité Godtycklig och personlig.  

Beskrivning av resultat  

Författarnas diskussion Organisationer och företag har en moralisk/etisk skyldighet att ge de som 
arbetar på distans samma förutsättningar att lyckas som andra medarbetare.  
Förutsättningarna att jobba effektivt på distans varierar med uppdragets 
karaktär. För ledande roller kan det vara svårare att lyckas med arbete på 
distans.  
Viktiga förutsättningar för att arbete på distans ska funka bra är; dels att det 
finns teknisk support där utrustning, logistik och ekonomi fungerar, dels att 
organisationens grundläggande värderingar och kultur tillåter ett sådant 
arbetssätt samt att man i dessa fall lever upp till de värderingar och den kultur 
man säger sig stå för.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
5 träff 11 

Working conditions and workplace health and safety promotion in home care: 

A mixed-method study from Swedish managers' perspectives. Gard, G; 

Larsson, A. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH; 2017; 

72; 6; p359-p365 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Utforskande mixad metod.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                 Nej             Oklart 

Syftet är att undersöka ledares (i svensk hemtjänst) arbetsmiljö med tanken 
att den är en förutsättning för att kunna arbeta riskförebyggande och 
hälsofrämjande för medarbetare. Medarbetare och ledarskap i hemtjänsten 

arbetar på ett tydligt sätt med en fysisk distans.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömning kvalité Hög 

Kommentar kvalité Relevant både i utifrån metod och att den undersöker ledarskap och 
uppfattningar om psykosocial arbetsmiljö. 

Beskrivning av resultat Det finns behov av en tydlig och praktisk användbar checklista för säkerhet och 
arbetsmiljö.  
Kommunikation mellan ledare och medarbetare behöver var tydlig snabb och 
pålitlig.  
Införandet av anpassade IKT verktyg skulle kunna underlätta kommunikation 
och säkerhetsarbete.  

Författarnas diskussion Att ledare arbetar med att balansera krav, mål och resurser i sin egen 
arbetssituation är viktigt för att de skall kunna ta sig an arbete med 
medarbetares arbetsmiljö.  
IKT verktyg skulle kunna vara ett bra verktyg för att arbeta med 
medarbetarnas arbetsmiljö; dels genom att det har potential att användas i 
riskbedömning, dels genom att förbättra kommunikation med medarbetare på 
distans. Författarna beskriver att det är viktigt att ledarna själva är med och 
implementerar och utformar ett sådant verktyg så att det passar i den 
specifika kontexten.  

  



xii 

 

Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 5 träff 12 

Quality of management by objectives, task-related stressors, and non-task-

related stressors as predictors of stress and job satisfaction among 

teleworkers. Konradt, Udo; Hertel, Guido; Schmook, Renate; European Journal 

of Work and Organizational Psychology, Vol 12(1), Mar, 2003 pp. 61-79. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie, enkät. 

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 

Hur kvalité på Management by Objectives (MBO), arbetsrelaterad stress, stress 
orsakad utanför arbetet, påverkar upplevda stressnivåer och 
arbetstillfredsställelse. Hos distansarbetare som har olika stor del av sin 
arbetstid utanför sin fysiska arbetsplats.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 
Arbetare på distans i Tyskland anställda i medelstora företag. En grupp arbetade utanför 
kontoret mer än 50% av sin arbetstid, en mindre än 50% av sin arbetstid, samt en 
kontrollgrupp som arbetade hela sin arbetstid på kontoret.  

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömning kvalité Hög 

Kommentar kvalité Relevant i sammanhanget.  

Beskrivning av resultat Upplevd kvalité på MBO var ej kopplat till arbetssituation.  
De som jobbar hemma är mer påverkad av icke arbetsrelaterad stress och 
mindre av arbetsrelaterad.  
Studien fann ingen koppling mellan välbefinnande och arbetssituation.  
Upplevd kvalité på MBO var kopplad till individens upplevda stress oavsett 
arbetssituation. Sambandet mellan upplevd kvalité på MBO och upplevd stress 
var tydligt.  

Författarnas diskussion En slutsats är att det är viktigt att ta hänsyn till ”livspusslet” och 
arbetsrelaterad stress för att förstå individens sammanvägda ”stressituation”.  
Att ge tydliga mål, mycket återkoppling och medbestämmande via MBO kan 
vara ett bra verktyg för ledare med medarbetare på distans.  
Traditionella human resource management metoder är aktuella och har 
betydelse även för medarbetare på distans, men de behöver anpassas till nya 
förutsättningar. Att utveckla anställda på distans bör inkluder delegerande 
ledarskaps strategier i kombination med prestationsuppföljning i form av 
tydliga mål, mycket återkoppling och aktiv kommunikation. Ledare bör även ta 
hänsyn till och sätta sig in i individuella stressorer utanför arbetet. Specifik 
träning i MBO rekommenderas särskilt när ledarskap skall ske på distans.   
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 7 träff 1 

An exploration of the psychological factors affecting remote e-worker´s job effectiveness, 

well-being and work life balance. Grant, C; Wallace, L.M. & Spurgeon, P.C. Employee 

Relations. 2013, Vol 35 Issue 5: 527-546 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Induktiv kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur 
ledarskap på distans 
påverkar medarbetares 
hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 

1: Genom att belysa hur effektivitet, work-life balance och välbefinnande.  
2: Genom att hitta gemensamma teman som kan användas för att mäta hur arbete på 
distans påverkar. 
3: Identifiera praktiska konsekvenser arbetare på distans och deras chefer kan använda.  

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
Beskrivning av 
populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 
11 intervjuobjekt från fem olika organisationer. Med mer än ett års erfarenhet.  

Används 
jämförelsegrupper 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett 
sätt som gör den 
reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras 
syfte/frågeställning? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas 
styrkor/svagheter 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömning kvalité Medel 

Kommentar kvalité Få försökspersoner och att studera ledarskap inte ingår i syftet drar ned.  

Beskrivning av resultat 1: Lär av erfarna distansarbetare som anpassat arbetssituationen effektivt.  
2: Överarbete kan bli ett problem, arbetsgivare och chefer bör motverka detta med 
tydliga mål, förväntningar och ”psykologiska kontrakt”.  
3: Välbefinnande behöver övervägas av de som leder distansarbetare. Prata om social 
isolering, hur relationer upprätthålls, planera fysiska kontakt och arbeta med att skapa 
förtroende mellan ledare och medarbetare.  
4: Utnyttja digital teknik effektivt för kommunikation.  
5: Ledare för distansarbetare bör ha i åtanke att samtidigt som normal regler gäller bör 
aktiv kommunikation snarast öka för att stämma av arbetsbelastning, välbefinnande och 
prestation.  
6: Det ”psykologiska kontraktet” bör uppmärksammas för att öka fördelarna med att 
arbeta på distans och motverka riskerna.  

Författarnas diskussion Distansarbetare ska inte tillåtas bli osynliga. Det rekommenderas att ledare har tät 
kommunikation med dessa medarbetare. Inte bara om frågor som rör själva arbetet utan 
även om frågor som rör överarbete, gränsdragning och stress. Individuell förmåga och 
erfarenhet, tillit, arbetsrutiner är viktiga att tänka över för ledare, men även mental hälsa 
hos medarbetare på distans.  
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Det rekommenderas att ledare och medarbetare bör utvärdera förutsättningarna att 
arbeta på distans, och utbilda om specifika behov för detta, inför implementering av ett 
sådant arbetssätt.  

 

Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 7 Träff 2 

Situational leadership: a model for leading telecommuters. Leigh, A.F. Journal 

of Nursing Management. 2005. Vol 13. 483-489 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

Fallstudie 

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 

Studien ta upp situationsbaserat ledarskap på distans men inte 
aspekten hälsa 

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

En medarbetare och en chef 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Bedömning kvalité Låg 

Kommentar kvalité Design upplevs godtycklig.  

Beskrivning av resultat Att situationsbaserat ledarskap kan användas för att hjälpa ledare på distans 
identifieras medarbetares behov utifrån deras aktuella situation. Detta är i 
högsta grad användbart även vid ledarskap på distans då det är ännu viktigare 
att hitta praktiska lösningar för hur ledarskapet kan matcha behovet hos 
medarbetaren samtidigt som man kompenserar för det fysiska avståndet.  

Författarnas diskussion När situationsbaserat ledarskap används på distans är ett viktigt syfte att se 
hur vilka tekniska och praktiska lösningar som är lämpliga beroende på 
situation för att överbrygga det fysiska avståndet.  
Ledarskapet bör i högre grad än vid traditionellt ledarskap samarbeta med sina 
medarbetare för att på bästa sätt möta deras behov.  
Behovet av fysisk mötestid försvinner inte utan blir snarare mer betydelsefullt 
i och med att det blir mer sällsynt.  
Inför arbete och ledarskap på distans kan det vara lämpligt med en 
introduktionsperiod då man arbetar tillsammans på samma plats.  
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Granskningsmall för artiklar  

Studie  
Sökning 7 Träff 3 

The importance of interpersonal work context, work-home interference, and 

job satisfaction beyond the effect of occupational commitment. Beatrice, M; 

Karen, D; Hasselhorn, H.M. Career Development International. 2009. Vol 7. 

616-635. 

Studietyp / använd 
vetenskaplig metod 

 

Är syftet tydligt? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Involverar syftet hur ledarskap 
på distans påverkar 
medarbetares hälsa 
Hur tas detta upp i studien 

Ja                    Nej 
Exkluderad då artikeln inte innehåller distans. 

 

Är studiedesign relevant i 
förhållande till syftet? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Beskrivs urvalsmetod Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs populationen? 
 
Beskrivning av populationen 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

 

Används jämförelsegrupper Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivs bortfall Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Är studien beskriven på ett sätt 
som gör den reproducerbar? 

Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 

Besvaras syfte/frågeställning? Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Redovisas styrkor/svagheter Ja                 Nej             Oklart             Ej tillämpligt 
 

Beskrivning av resultat  

Författarnas diskussion  
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Bilaga 3, Artikelmatris över granskade artiklar 
Artikel Design Analysmetod Urval och 

bortfall. 
Kvalité  Reproducer-

barhet 
Kommentar 

Nielsen, 
Daniels, 
Nayani, & 
Lewis, 2018 

Systematisk 
litteratur-
översikt. 

Dataextraktion 
utvalda artiklar.  
Kvalitativ syntes av 
resultat.  

23 artiklar om 
hur man 
upprätthåller 
god arbets-miljö 
på distans. 

God God Utfallsvariabler i artiklarna är svåra 
kvantifiera eller jämföra med 
annan forskning.  
 
Distansledarskap ej med i syftet.  

Hoch & 
Kozlowski, 
2014 

Tvärsnitts-
studie 
 
Enkät 

Jämförelse samband 
ledarstil/ 
effektivitet 

565 försöks-
personer i 101 
grupper.  
Bortfall ? 

Medel God Tvärsnittsdesign gör det svårt att se 
orsakssamband.  
Effektivitet är i fokus.  
Arbetsmiljö förekommer indirekt.  

Kelloway, 
Barling, 
Kelley, & 
Gatien, 2002 

Experimentell 
Skattning 

Analys av samband 
mellan ledarstil och 
arbetstillfredsställelse 
och effektivitet 

132 studenter  Medel God Olika ledarstilar implementerades 
via mail konversation med försöks-
personerna.  
Hälsa förekommer ej i syfte.  

(DasGupta, 
2011) 

Litteratur-
översikt 

Sammanfattar 
utvalda artiklar 
narrativt.  

77 artiklar om E-
ledarskap 

Låg Medel Enbart narrativ analys av granskade 
artiklar. Metoden saknar 
jämförelse av resultat och tydlig 
metod-granskning.  
Arbetsmiljö finns inte i syftet.  

(Golden & 
Fromen, 2011) 

Tvärsnitts-
studie enkäter 

Jämförelse samband 
mellan ledare och 
medarbetare som 
arbetar på distans vs. 
Traditionellt 

Ca 11000 
medarbetare i 
stort företag 
från USA.  
Bortfall 31% 

Hög Hög Tvärsnittsdesign och mätverktyg ej 
fritt valda. Medarbetares hälsa 
berörs indirekt. Stor population och 
robust design. Distansledarskap i 
syftet.  

(Weymouth, 
o.a., 2007) 

Mixad metod Kvalitativa intervjuer 
analyserade med 
tematisk analys. 
Kvantitativ data 
användes för 
deskriptiv statistik.  

29sjuksköterksor 
och 9 chefer 
intervjuades.  
110 enkäter 
med öppna 
svarsalternativ.  

Medel Medel Hälsa förekommer indirekt via 
personal-omsättning och i 
intervjusvar.  
Distansledarskap centralt i studien 
påverkar positivt i sammanhanget 

(Gelea, 
Houkes, & De 
Rijk, 2014) 

Kvalitativ  
metod 

Djupintervjuer, 
tematisk analys 

15 personer från 
olika länder i 
stora företag.  

Medel Medel Undersöker work/life balance och 
flexibel arbetstid. Hälsa och 
distansledarskap förekommer ej 
direkt, vilket drar ned i 
sammanhanget.  

(Robinson, 
2005) 

Teoretiskt 
utforskande 

Narrativ 
upplevelsebaserad 

Inget urval Låg Låg Personlig upplevelse i syfte att 
illustrera.  

(Gard & 
Larsson, 2017) 

Mixad metod 
 

Svar från 
enkätundersökning 
används för grund för 
utforskande 
intervjuer 

Två fokus-
grupper med 5 
chefer i hem-
tjänst i varje.  

Hög Medel Relevant både i utifrån metod och 
att den undersöker ledarskap och 
uppfattningar om psykosocial 
arbetsmiljö.  

(Konradt, 
Hertel, & 
Schmook, 
2003) 

Kvantitativ 
Tvärsnitt 
Enkät 

Jämförande statistik 
och regressionsanalys 

72 kontors-
arbetare.  
Bortfall 22%. 

Hög Hög Relevant i sammanhanget. 
Undersöker distans-arbetar.  

(Grant, 
Wallace, & 
Spurgeon, 
2013) 

Kvalitativ 
Intervju 

Tematisk analys 7 semi-
strukturerade 
intervjuer med 
arbetare från 
olika företag.  

Medel Medel Få försökspersoner och att det inte 
ingår att studera ledarskap drar 
ned i sammanhanget.  

(Leigh, 2005) 

 
Fallstudie Narrativ  1 chef och en 

anställd 
Låg Låg Design upplevs godtycklig. 

(Beatrice, 
Karen & 
Hasselhorn, 
2009) 

     Exkluderad under analys då artikeln 
ej innehåller distans.  
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Bilaga 4, Intervjuguide  
Introduktion 
Först vill jag poängtera att ditt deltagande är frivilligt. Intervjun kommer skrivas ut av mig och ingen 
annan kommer ha tillgång till materialet. Myndigheten du jobbar i kommer nämnas i uppsatsen men 
inga namn eller specifika arbetsplatser. Vill du av någon anledning inte längre delta går det bra attc 
avbryta när som helst. Du kan även välja att allt material från intervjun utelämnas och raderas.   
 
Materialet som samlas in kommer användas för en kvalitativ studie jag gör inom ramen för en 
masteruppsats inom arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Syftet är att ta fram kunskap om 
hur ledarskap kan påverka medarbetares arbetsmiljö när man inte arbetar från samma fysiska plats. 
Det är ett område som saknar forskning och din medverkan har betydelse för att ta fram ny kunskap.  
Med ledarskap på distans menar jag att antingen du eller din närmaste chef arbetar från en annan 
plats än ert gemensamma kontor. Det jag önskar är att få ta del av är att du berättar om dina tankar 
om hur din personliga arbetsmiljö påverkas när ni inte delar fysisk arbetsmiljö. Jag är intresserad av 
allt du kan berätta om ämnet och dina upplevelser, tankar om ämnet. Men det är framförallt hur din 
psykosociala arbetsmiljö påverkas jag är intresserad av.   
  
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Praktiska komma igång frågor 

• Kan du kort presentera dig, vad du jobbar med och hur länge du gjort det? 

• Har du och din närmaste chef ett gemensamt kontor? 

• Hur vanligt är det att du och din närmaste chef inte arbetar på samma plats? 

• Är det vanligast att du eller din chef arbetar på en annan plats än ert gemensamma kontor? 
Huvudfrågor 

• Kan du berätta för mig hur du uppfattar ledarskapet från din närmaste chef när ni inte 
arbetar på fysiskt olika platser?  

• Hur uppfattar du vad din närmaste ledare tänker om dig och ditt arbete när ni inte arbetar på 
samma plats? 

• Uppfattar du din närmaste ledare annorlunda när hen leder på distans. 
Fördjupningsfrågor/teman att ta upp eller stämma av 

• Hur uppfattar du att er relation påverkas? 

• Hur uppfattar du de krav som ställs på dig när du och din närmaste chef inte arbetar på 
samma plats? 

• Hur uppfattar du att det stöd du får påverkas när du och din närmaste chef inte arbetar på 
samma plats? 

• Hur uppfattar du att kontrollen över arbetet påverkas när ni inte arbetar på samma plats? 

• Kan du berätta för mig om hur du upplever att din närmaste ledares kontroll över ditt arbete 
påverkas av att ni inte befinner er på samma plats? 

• Kan du berätta för mig vad du tänker om hur din närmaste chef vet hur du har det när ni inte 
arbetar på samma plats? 

• Ansträngning och belöning i arbetet? 

• Hur uppfattar du att din chef har koll på hur din totala belastning ser ut om man tar hänsyn 
till sådant du behöver göra utanför arbetslivet? Som familj, arbetspendling, fritid eller annat? 

Avslutningsfråga: 

• Nu är intervjun nästan slut. Är det något som du tänker att jag skulle ha frågat om eller som 
du förväntat dig att jag skulle frågat om men inte gjort? 
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Bilaga 5, Kodlista 
Koder Innebörd 

1 Alienering Medarbetare upplever att distansledarskap påverkar den psykosociala arbetsmiljön 
på ett sätt som gör att man inte trivs och/eller saknar samhörighet med arbetet.  

2 Avslappnat En upplevelse av att den psykosociala arbetsmiljön påverkas positivt när saker som 
tar energi utan att fylla någonting försvinner när man inte har chefen på samma plats 

3 Bekräftelse När fysisk distans till chefen innebär att sättet medarbetaren får bekräftelse och 
återkoppling på förändras eller behöver förändras. 

4 Belastning Hur har chefen på distans koll (eller inte) och visar intresse (ointresse) för hur 
belastade medarbetare är. 

5 Bortglömd När medarbetare uttrycker att de märker av sin chef för lite, att chefen 
uppmärksammar och tänker på dem för lite, glömmer bort dem eller tillfällen av 
betydelse. 

6 Chefsinsikt När medarbetare upplever att chefens insikt, eller brist på insikt, i arbetsmiljön och 
arbetets förutsättningar hänger ihop med den psykosociala arbetsmiljön 

7 Digitala 
verktyg 

När digitala verktyg får en särskild innebörd för arbetssituationen och kontakten med 
chefen på ett sätt som får konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön . 

8 Duglighet Erfarenhet, motivation, kompetens, upparbetade kontakter, som påverkar 
förutsättningar att jobba med chef på distans och i förlängningen den psykosociala 
arbetsmiljön.   

9 Frihet När chefen på distans innebär en frihet och större makt över hur man styr sin 
arbetssituation och tillvaro.    

10 
Frånvaroförlust 

När chefen missar händelser och skeenden i medarbetarens arbetsmiljö på ett sätt 
som inte hänt med mer fysisk närvaro och har samband med psykosocial arbetsmiljö.   

11 Göra chefens 
jobb 

När ledarskap på distans innebär att medarbetare upplever att de tar på sig uppgifter 
chefen kunde eller borde gjort.  

12 Integration När den närmaste chefens roll som länk mellan högre ledningsnivåer, organisationens 
övergripande mål, andra avdelningar påverkas av fysisk distans. Samt ledarskapets 
förmåga att facilitera samverkan, sammanhang och mening. På ett sätt som upplevs 
ha samband med psykosocial arbetsmiljö.  

13 Kollegor När kollegors betydelse för den psykosociala arbetsmiljön påverkas av att ha chefen 
på distans.  

14 Kontroll I vilken utsträckning medarbetare upplever att det finns möjlighet att styra sitt arbete 
i form av resurser, befogenhet etc. 

15 Krav interna När distansledarskap hänger ihop med arbetets upplevda krav och förväntningar, på 
ett sätt som påverkar de interna krav medarbetare ställer på sig själva.  

16 Krav externa När arbetsplatsens krav, förväntningar och mål samverkar med att ha sin chef på 
distans, på ett sätt som påverkar medarbetares psykosociala arbetsmiljö.  

17 Livspussel Hur medarbetare upplever att balansen mellan arbete och fritid, samt möjligheterna 
att pussla ihop de båda delarna, hänger ihop med att ha chefen på distans.  

18 Nyanställd Hur fysisk distans påverkar chefens förutsättningar att hantera nyanställda på ett sätt 
som uppfattas ha betydelse för den psykosociala arbetsmiljön.   

19 Personlighet Handlar om en upplevelser att det finns personliga egenskaper hos medarbetare som 
gör det lättare respektive svårare att arbeta och uppleva en tillfredställande 
psykosocial arbetsmiljö under ett ledarskap på distans.  

20 
Påtalningsbehov 

När chefen blir beroende av medarbetare för att kunna ta sitt ansvar över den 
psykosociala arbetsmiljön på ett sätt som skiljer sig från ett mer fysiskt närvarande 
ledarskap.  
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21 Relation 
 

När mänskliga, interpersonella dimensioner påverkas av, eller påverkar, hur 
medarbetare upplever chefens förutsättningar att hantera den psykosociala 
arbetsmiljön.  

22 Socialt Handlar om hur den fysiska distansen till chefen påverkar möjligheterna att få 
uppleva eller inte uppleva ett socialt sammanhang och samhörighet via jobbet.  

23 Stöd  När, var och hur möjligheten att få stöd påverkas av att ha chefen på distans. Samt 
konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön.   

24 Tillgänglighet Hur lätt eller svårt medarbetare upplever det vara för chef och medarbetare att få tag 
på varandra när det behövs. Samt samband med psykosocial arbetsmiljö.   

25 Tillit  När förtroende, ärlighet och i vilken utsträckning medarbetare känner sig litade på får 
betydelse för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på distans. Och/eller 
påverkar chefens förutsättningar att hantera densamma.    

26 Transparens När öppenhet mellan medarbetare och chef på distans, om vad, när och hur man 
arbetar, eller inte arbetar, har ett samband med den psykosociala arbetsmiljön.   

27 Träffas När man träffas fysiskt och vilken betydelse dessa tillfällen har för hur det upplevs att 
ha chefen på distans. Och för chefens förutsättningar att hantera den psykosociala 
arbetsmiljön.  

28 Turbulens Hur distans inverkar på hur chefen kan hantera medarbetarnas psykosociala 
arbetsmiljö när det är turbulent på arbetsplatsen.  

29 Övervakning  När medarbetare upplever att chefens metoder och behov av att övervaka, 
detaljstyra och kontrollera hur, var och när arbetet utförs, tar sig uttryck som 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön.  
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Bilaga 6, Tabell: Processen från meningsbärande enhet till subtema 
 

Kondenserad meningsbärande enhet.  
 
1 

Kod 
 
Avslappnat (9 st) 

Kategori 
 
Ökad autonomi 

Subtema 
 
Jämlikhet 

Exempel:  
Med chefen på distans kan man vara mer 
avslappnad. Det blir mindre fokus på rätt 
kläder och sociala koder. Att ha chefen en 
bit bort gynnar mig. 

Förklaring:  
En upplevelse av att den psykosociala 
arbetsmiljön påverkas positivt när 
saker som tar energi utan att fylla 
någonting försvinner i och med att 
man inte är på samma plats som 
chefen. Upplevelser av att 
arbetsmiljön blir mer avslappnad med 
fysisk distans till chefen. 

Förklaring:  
Medarbetarens individuella roll 
får mer plats. På ett sätt som ökar 
inflytandet över faktorer som 
påverkar upplevelsen och 
kontrollen över den egna 
psykosociala arbetsmiljön.  
närmare. 
 

Motivering:  
Individen behöver anpassa sig mindre efter vad man 
föreställer sig chefen förväntar sig. Innebärande 
större utrymme att låta sitt eget omdöme och 
person prägla situationer som uppstår under 
arbetet. Individens roll får större plats i förhållande 
till chefens jämfört med om chefen varit på plats. 
Medarbetares inflytand över arbets-, livssituationen 
och arbetsmiljö ökar. Och chefen detaljstyr mindre.  

2 Frihet (28)   

Exempel:  
Nu kan jag glida runt hur mycket jag vill 
på min arbetstid. Det hade varit 
annorlunda om vi satt på samma plats. 
Att styra arbetstid och schema är 
positivt för min psykosociala arbetsmiljö 

 
Min arbetstid är tydlig men jag har flex 
och frihet att välja hur jag jobbar. Det 
skulle vara lätt att fuska men jag 
förvaltar förtroendet. 

Förklaring:  
När chefen på distans innebär en 
frihet och större makt över hur 
man styr sin arbetssituation och 
tillvaro. Men även ett ansvar som 
behöver förvaltas.  

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Medarbetare får mer frihet när chefen inte är fysiskt 
närvarande. Samtliga respondenter har i någon form 
uttryckt det som positivt. Medarbetarens roll får mer 
inflytande och makt i vardagen, följaktligen minskar 
chefens makt över vad medarbetarna gör. Samtidigt 
nämns ofta hur friheten innebär ett ansvar. Att få 
ansvar innebär också ett bemyndigande och 
jämbördigare förhållande mellan medarbetare och 
chef.  

3 Kontroll (9)   

Exempel:  
För mig är det lättare att fatta egna 
beslut när chefen inte är på samma 

Förklaring:  
I vilken utsträckning medarbetare 
upplever att det finns möjlighet att 

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:                                                         
Individens självbestämmande över vardagsarbetet 
ökar. När medarbetare får mer kontroll bestämmer 
chefen inte lika ofta i vardagen.  
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plats. Jag behöver inte söka acceptans 
från henne, på gott och ont. 

bestämma över sitt arbete och 
arbetsmiljö.  
 

 

4 Livspussel (14)   

Exempel:  
Mitt förra ledarskap på distans gav 
förtroende och frihet. Det var en 
förutsättning för att kunna fokusera på 
jobbet och göra lite karriär och 
samtidigt kunna ta ansvar för mina tre 
barn. 

Förklaring:  
Hur medarbetare upplever att 
balansen mellan arbete och fritid, 
samt möjligheterna att pussla ihop 
de båda delarna, hänger ihop med 
att ha chefen på distans. 

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Med fysisk distans till chef får medarbetare mer 
makt över hur man balanserar krav från arbete mot 
krav från övriga livet. Jämlikheten består i att man 
utvecklar ett oberoende från chef och kan fatta 
beslut utan att behöva stämma av. Förtroende och 
att slippa fundera över vad chefen tycker upplevs 
positivt för den psykosociala arbetsmiljön. 

Kondenserad meningsbärande enhet.  
 
5 

Kod 
 
Personlighet (34) 

Kategori 
 
Matcha 

Subtema 
 
Motsättning Jämlikhet vs. Mindre interaktion.  

Exempel:  
Som person är jag självständig och tar 
kontakt med chefen vid behov via mail, tel., 
Skype. Det gör att jag inte saknar chefens 
närvaro. Andra kan behöva bekräftelse från 
chefen oftare. 

Förklaring:  
Handlar om en upplevelse att det finns 
personliga egenskaper som gör att 
man passar bättre respektive bättre 
för att uppleva en tillfredställande 
psykosocial arbetsmiljö under ett 
ledarskap på distans. 

Förklaring:  
Egenskaper hos medarbetare som 
behöver matcha arbetets karaktär 
när man har chefen på distans. 
För att den psykosociala 
arbetsmiljön skall upplevas bra. 
Alternativt negativt när det inte 
matchar. 
 
 

Motivering:  
Respondenterna antyder hur personliga egenskaper 
gör att de fungerar och uppskattar ett 
distansledarskap. Samtidigt antyds att det inte är lika 
för alla. Egenskaper som beskrivs är att man är 
självgående, kompetent, motiverad, trygg och har 
valt arbetssituationen själv. Samtidigt antyds att det 
finns personer som inte passar och som upplever 
distansledarskap negativt. Följaktligen skulle en 
person som matchar förutsättningarna med chef på 
distans innebära goda möjligheter att uppleva en 
god psykosocial arbetsmiljö och vice versa.  

6 Duglighet (26)   

Exempel 
Om man inte behärskar jobbet behöver 
man en tydligare rollmodell och 

Förklaring 
När erfarenhet, motivation, 
kompetens, upparbetade 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering: 
När förvärvade egenskaper gör det lättare att ha en 
chef på distans. På ett sätt som påverkar 
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handledning. Då kan det vara svårt med 
chef på distans. 
 

kontakter, etc.  påverkar 
förutsättningar för den 
psykosociala arbetsmiljön när man 
har sin närmaste chef på distans. 
 

medarbetarnas förutsättningar att balansera sin 
individuella psykosociala arbetsmiljö. Med rätt 
förutsättningar stärks följaktligen individens, vilket 
leder till ett jämlikare förhållande till chefen. 
Alternativt gäller motsatsen när medarbetare saknar 
egenskaper som behövs för att arbeta med chef på 
distans.  

Kondenserad meningsbärande enhet.  
 
7 

Kod 
 
Tillit (26) 

Kategori 
 
Chefens beroende av medarb. 

Subtema 
 
Motsättning Jämlikhet vs. Mindre interaktion 

Exempel:  
Med chefen på distans mår jag bra när 
jag får förtroende, får ansvar, blir litad 
på. Känner att jag kan min bit och är 
värdefull helt enkelt. 
 

Förklaring:  
När förtroende, insyn och ärlighet får 
betydelse för hur medarbetaren 
upplever, och chefen förutsättningar 
att hantera, den psykosociala 
arbetsmiljön på distans.   

Förklaring:  
Fysisk distans bidrar att chefen 
blir beroende av medarbetare på 
ett sätt som skiljer sig från om 
man hade arbetat på samma 
plats. Och att det behövs ett 
ömsesidigt ansvarstagande för att 
hitta anpassade metoder som gör 
det möjligt att leda arbetet samt 
hantera den psykosociala 
arbetsmiljön. 
 

Motivering:  
Förtroende upplevs som en positiv 
grundförutsättning för en god psykosocial 
arbetsmiljö med chef på distans. Något chefen kan 
förmedla genom att låta medarbetare arbeta 
självständigt, ge rimliga mål, förmedla tilltro att 
jobbet blir gjort och fokusera på personlig 
återkoppling. Samtidigt uppmärksammas en förlust 
där chefens förutsättningar att ha en direkt inblick i 
medarbetarens vardag minskar.  

8 Transparens (6)   

Exempel:  
På distans ska man säga vart man är och 
vad man gör. Inte försöka ge en bild av 
att saker och ting är bättre än vad de är 
eller ge en bild man inte känner sig 
trygg med. Sånt behöver man prata om 
när man ses. 

Förklaring:  
När medarbetare påtalar behov av 
öppenhet om vad man gör och var 
man är. Och att detta har 
betydelse för den psykosociala 
arbetsmiljöns förutsättningar med 
chef på distans.  

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Betydelsen av transparens kan främja jämlikhet om 
individens roll får förtroende och egen kontroll. 
Något som kräver ärlighet från båda parter. Kan bli 
motsättning och innebära en psykosocial arbetsmiljö 
som präglas av oärlighet och dolda problem.  

9 Göra chefens jobb (13)   
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Exempel:  
Vi medarbetare inser ofta i efterhand 
att vi löst frågor som kanske skulle varit 
chefens ansvar. Som att koordinera 
arbetet med andra grupper inom 
organisationen. 
 
När andra pratade bakom ryggen på 
min chef blev det jag som var på plats 
och ville försvara henne, vilket hon 
kanske borde gjort själv. 

Förklaring:  
När ledarskap på distans innebär 
att medarbetare upplever att de 
tar på sig uppgifter chefen kunde 
eller borde gjort. 

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Några respondenter lyfter hur man försvarat chefen 
på arbetsplatsen eller tagit tag i saker man tycker 
chefen borde gjort om hen varit fysiskt närvarande.  
Detta kan ses som en större jämlikhet och en positiv 
möjlighet för den psykosociala arbetsmiljön, om 
chefen märker detta och resultatet leder till upplevd 
rättvisa. Eller som en motsättning/risk om det 
innebär en oskälig belastning och att medarbetare 
behöver göra sådant som inte ingår i arbetet. 

Kondenserad meningsbärande enhet.  
 
10 

Kod 
 
Krav Interna (9) 

Kategori 
 
Medarbetare behöver ta ansvar 

Subtema 
 
Motsättning Jämlikhet vs. Mindre interaktion 

Exempel:  
Självledarskap behöver ett förhållningssätt 
att lita på sig själv, inte att man skapar 
kontrollbehov för sig själv. 

Förklaring:  
När distansledarskap och karaktären 
av arbetets krav påverkar de interna 
krav medarbetare ställer på sig själva. 

Förklaring:  
Med chefen på distans behöver 
medarbetare ta större ansvar för 
att hantera de interna krav som 
uppstår på grund av arbets-
situationen 

Motivering:  
Kan ses öka jämlikhet när medarbetare internaliserar 
krav på ett sätt som stärker individens roll. Kan leda 
till en motsättning med försämrad psykosocial 
arbetsmiljö om medarbetare blir osäkra och ställer 
för höga krav på sig själva. 

11 Påtalningsbehov (15)   

Exempel:  
För att en ledare på distans ska kunna 
jobba med psykosocial arbetsmiljö krävs 
ett gott ledarskap, eftersom de inte ser 
mig bygger det på att jag vågar vara 
ärlig. Det kräver förtroende. 

Förklaring:  
Chefen blir beroende av att 
medarbetare påtalar förhållanden i 
den psykosociala arbetsmiljön som 
skulle upptäckts med mer fysisk 
närvaro.  

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Kan innebära jämlikhet genom ökad kontroll av den 
egna arbetsmiljön. Om medarbetare klarar att 
förmedla information chefen behöver för att kunna 
ta sitt ledaransvar över den psykosociala 
arbetsmiljön. Alternativt bli en motsättning om 
medarbetare hamnar i situationer de inte kan lösa 
från sin position, utan att chefen vet om det.    
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Kondenserad meningsbärande enhet.  
 
12 

Kod 
 
Chefsinsikt (19) 

Kategori 
 
Ledarskapet behöver anpassas 

Subttema 
 
Motsättning Jämlikhet vs. Mindre interaktion 

Exempel:  
Det är svårare för min chef att ha insikt i 
mitt jobb när hon är någon annanstans 
och fokuserar på annat. 
 
Hur man ger återkoppling påverkas av 
distans. Chefen behöver se våra 
förutsättningar och berömma våra 
resultat. 

Förklaring:  
Med ledarskap på distans ökar 
betydelsen av att chefen är insatt i 
sina medarbetares psykosociala 
arbetsmiljö och vardagliga 
förutsättningar. Samtidigt som det 
blir svårare att uppnå när man ses 
mindre.  
 
 

Förklaring:  
Chefens förutsättningar förändras 
med fysisk distans på ett sätt som 
gör att ledarskapets fokus och 
ansvar behöver anpassas och 
hitta nya ledarskapsmetoder. För 
att kunna hantera den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 
 

Motivering:  
Det uttrycks viktigt för den psykosociala arbetsmiljön 
att en chef på distans anstränger sig att få insikt i 
medarbetarens vardagliga förutsättningar. Genom 
att vara insatt i arbetsuppgifterna, se praktiska 
förhållanden, lyssna in och se arbetet och 
effekterna, samt kunna ge relevant återkoppling. 
Vilket blir en motsättning eftersom det inte sker av 
sig självt när man är på olika platser och för att det 
antyds en risk att chefen fokuserar på annat. 
 

13 Tillgänglighet (19)   

Exempel:  
Det är viktigt att chefen är tillgänglig, 
vilket inte behöver vara samma sak som 
fysisk närhet. Att chefen är nåbar och 
återkopplar snabbt på mail och telefon 
är viktigare än fysisk närhet. 

Förklaring:  
Hur lätt eller svårt medarbetare 
upplever det vara för chef och 
medarbetare att få tag på varandra 
vid behov. Och att detta påverkar 
den psykosociala arbetsmiljön. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering: 
Fysisk distans gör det viktigt att kunna få tag på 
varandra. Att kunna var tillgänglig är inte problemet. 
Tel, mail och skype sägs räcka tillsammans med ett 
öppet klimat räcka mycket långt. Motsättningen 
uppstår istället i antydan av en risk för den 
psykosociala arbetsmiljön om man inte är tillgänglig, 
vilket inte blir lika självklart på distans.  

14 Krav externa (18)   

Exempel:  
När vi inte ses blir det lätt att vi inte 
pratar om vad som ska levereras. Jag 
har blivit ställd när förväntningar jag 
inte hört om dyker upp på lönesamtal 
och det är försent att påverka. 

Förklaring:  
När arbetsplatsens krav, 
förväntningar och mål samverkar 
med att ha sin chef på distans på 
ett sätt som påverkar 
medarbetares upplevelse av den 
psykosociala arbetsmiljön 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
Medarbetare har större möjlighet att själva tolka och 
bestämma i vilken utsträckning man kan leva upp till 
arbetets krav. Med chef på distans blir det viktigt för 
båda parter att kraven framställs tydligt och i god 
tid. Motsättningen finns i att distansledarskap 
innebär en förväntan att medarbetare hanterar 
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arbetet självständigt, fastän externa krav många är 
ofta är oförändrade och ligger utanför 
medarbetarens kontroll. Samtidigt som det finns 
färre tillfällen att kommunicera kring dessa krav med 
sin närmaste chef.  

15 Stöd (11)   

Exempel:  
Min arbetsmiljö har påverkats negativt 
av en chef där jag inte hade förtroende 
för att hon skulle ge stöd på distans. 
Vill man kunna ge stöd i vardagen måste 
det vara ett äkta engagemang. Det 
räcker inte att man säger att man 
stöttar, man måste visa det. 

Förklaring:  
Hur påverkas och vad påverkar 
möjligheten att få tillgång till stöd 
av att ha chefen på distans. Samt 
konsekvenser för hur 
arbetssituationen och den 
psykosociala arbetsmiljön. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering: 
Behovet av stöd från chef är i sig inte kopplat till 
fysisk distans. Däremot finns en motsättning i att 
chefen på distans måste visa en ärlig vilja att ge stöd 
för att kunna upptäcka när det behövs, samtidigt 
som medarbetare kan behöva vänta på eller missa 
att få stöd.  

16 Bekräftelse (8)   

Exempel:  
Chefen behöver inte hålla med mig men 
jag behöver veta att hon lyssnar. När vi 
hörs vill jag ha genomtänkt 
återkoppling. 
 
När chefen inte är på plats i vardagen 
kan hon inte ge beröm på samma sätt i 
vardagen. 
 

Förklaring:  
När fysisk distans till chefen 
innebär att sättet medarbetaren 
får bekräftelse och återkoppling på 
förändras eller behöver förändras. 
 

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Behovet av bekräftelse genom positiv återkoppling 
försvinner inte med fysisk distans. Med rätt 
bekräftelse kan medarbetares roll växa. Samtidigt 
antyds hur fysisk distans gör det svårare för chefen 
att hålla koll på vad som är bra och hitta lämpliga 
tillfällen för bekräftelse. Vilket medför en risk för en 
motsättning mellan fysisk distans och chefens 
förutsättningar att använda bekräftelse som verktyg 
för att utveckla en god psykosocial arbetsmiljö. 

17 Belastning (9)   

Exempel:  
Periodvis kan det bli jättemycket. 
Chefen har insikt via möten och våra 
interna system. Vilket är grovhugget 
och inte säger så mycket hur ansträngd 

Förklaring:  
Hur har chefen på distans koll (eller 
inte) och visar intresse (ointresse) 
för hur belastad medarbetare är. 

Förklaring:  
Se ovan 
 

Motivering:  
Fysisk distans hänger inte direkt ihop med 
arbetsbelastning men det blir det svårare för chef att 
observera hur belastade och ansträngda 
medarbetare är av arbetet. Chefen behöver aktivera 
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jag är. Även om de är medvetna säger 
de uppgivet att vi inte har något bättre. 
 

Avser total belastning oavsett om 
den härrör från jobb eller privatliv. 
 

sig för att hålla koll på belastningen.  Innehåller både 
potential till jämlikhet och en risk eftersom man 
distanserar sig fysiskt från varandra samtidigt som 
det uppstår ett behov av att närma sig och 
samarbeta för att chefen skall vara insatt i 
medarbetares belastning. 

Kondenserad meningsbärande enhet.  
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Kod 
 
Digitala verktyg (20) 

Kategori 
 
Kompensationsmöjligheter 

Subttema 
 
Motsättning Jämlikhet vs. Mindre interaktion 

Exempel:  

Skypemöten i all ära, de kan fungera 
som möten men det blir inte samma sak 
som en levande diskussion. Det är trots 
allt lättare att förmedla än diskutera. 

Förklaring:  
När digitala verktyg får en särskild 
innebörd för arbetssituationen och 
den psykosociala arbetsmiljön i 
kontakt med chefen på distans. 

Förklaring:  
Faktorer som utgör möjligheter 
för chefer att hantera den 
psykosociala arbetsmiljön genom 
att kunna kompensera för de 
förändringar och förluster som 
följer med fysisk frånvaro 
 

Motivering:  
Digitala verktyg (mail, tel, skype och interna system) 
har en central roll när chefer på distans hanterar 
arbetssituation och psykosocial arbetsmiljö. Även 
om dessa i stort sägs fungera tillfredställande finns 
samtidigt en motsättning. Eftersom digitala verktyg 
får större betydelse på grund av att något saknas 
jämfört med fysisk närvaro, samt ibland anses 
otillräckliga. Till exempel anses skype positivt för 
personlig kontakt samtidigt som det inte 
kompenserar ett personligt möte fullt ut.  

19 Kollegor (21)   

Exempel:  
Kollegor får en viktigare roll med chef 
på distans. Det är till dem jag tar frågor 
jag kanske skulle tagit till chefen annars. 
 

Förklaring:  
När kollegor får en större eller 
annorlunda betydelse för den 
psykosociala arbetsmiljön med 
chefen på distans.   

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
Att samarbetet med kollegor fungerar bra får större 
betydelse med chef på distans. För att arbetet och 
den psykosociala arbetsmiljön skall bli hanterbart. 
Kollegor får en extra viktig roll för att få stöd, sätta 
mål och bekräftelse. Motsättningen finns i att chefen 
förlorar en del av kontrollen och blir mer utlämnad 
till andra för att kunna påverka den psykosociala 
arbetsmiljön. 
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20 Träffas (21)   

Exempel:  
Man behöver träffas och prata om 
formella mål. Det behöver inte vara ofta 
men chefen behöver ta ansvar för att 
det blir av. 
Även om vi inte träffas ofta är dessa 
möten jätteviktiga. Jag ser fram emot 
när chefen hälsar på. 
 

Förklaring:  
När man träffas fysiskt och vilken 
betydelse dessa tillfällen har för 
hur det upplevs att ha chefen på 
distans och för chefens 
förutsättningar att hantera den 
psykosociala arbetsmiljön. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
Chef på distans innebär per definition att man ses 
mindre. Motsättningen är att de tillfällen man 
faktiskt ses ökar i betydelse för att chefen skall 
kunna hantera den psykosociala arbetsmiljön. 
 

Kondenserad meningsbärande enhet.  
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Kod 
 
Frånvaroförlust (29) 

Kategori 
 
Förlorade förutsättningar 

Subttema 
 
Förluster och risker utan anpassning 

Exempel:  
Chefen har inte koll på vår arbetsmiljö 
när hon inte är på plats. Om relationer 
inte funkar på arbetsplatsen har hon 
svårt att märka det och förstå. 
 

Chef på distans kan inte se hur man mår 
eller om man är stressad. 

Förklaring:  
När chefen missar händelser och 
skeenden i medarbetarens arbetsmiljö 
på ett sätt som inte skett med mer 
fysisk närvaro.  

Förklaring:  
Förluster som uppstår när chefen 
och medarbetare inte är på 
samma plats. Och som påverkar 
chefens förutsättningar att 
hantera den psykosociala 
arbetsmiljön förändras. 
 

Motivering:  
På distans missar chefen faktorer av betydelse för 
att ha förutsättningar att hantera den psykosociala 
arbetsmiljön. Det ses som en risk att chefen missar 
signaler på stress, konflikter, mående eller plötsliga 
händelser av betydelse. Det gäller även möjligheten 
att bygga relationer, fånga upp och påverka 
stämningar.  

22 Turbulens (13)   

Exempel:  
När det är turbulent i organisationen 
kan det vara lättare att vara på samma 
plats. Distans kan skapa osäkerhet och 
rykten som gör att man mår dåligt i det 
läget. 

Förklaring:  
Hur distans inverkar på hur chefen 
kan hantera medarbetares 
psykosociala arbetsmiljö när det är 
turbulent på arbetsplatsen. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
Vid händelser utöver det vardagliga som skapar 
turbulens på arbetsplatsen säger respondenterna att 
en chef får sämre förutsättningar att hantera 
situationen konstruktivt på distans.  

23 Nyanställd (14)   

Exempel:  Förklaring:  Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
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Nyanställda behöver veta vad som ska 
göras. Annars upplever man sig släppt 
vind för våg och folk har slutat av den 
anledningen. Bra om chefen finns mer 
närvarande i början. 

När fysisk distans upplevs påverka 
chefens förutsättningar att hantera 
nyanställdas förutsättningar. Och 
hur det påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön.  

Som nyanställd är behovet av närvarande chef 
större. I det finns en motsättning och risk med att ha 
en chef på distans. Eftersom förutsättningarna att 
introducera och bygga relationer med nyanställda 
upplevs påverkas negativt. Vilket hänger ihop med 
uppfattningen att en chef på distans behöver 
planera för att vara mer närvarande för nyanställda.  

24 Relation (19)   

Exempel:  
Psykosocial arbetsmiljö är något 
abstrakt. I förhållande till chefen 
handlar det om att veta var man har 
varandra och ha dialog som gör mig 
trygg i arbetet. Det tar en stund att 
jobba upp på distans. 

Förklaring:  
När mänskliga, personliga 
dimensioner påverkas av eller 
påverkar hur medarbetare 
upplever att chef på distans kan 
hantera den psykosociala 
arbetsmiljön. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
Med en chef på distans finns en motsättning i att 
relationen beskrivs som viktig (viktigare) för att 
förtroende, insikt och samarbete ska fungera. Vilket 
är viktigt för möjligheterna att hantera den 
psykosociala arbetsmiljön. Samtidigt försvinner 
tillfällen att bygga en bra relation. Relations-
byggandet blir svårare, tar längre tid och kan inte 
förväntas uppstå automatiskt.  

Kondenserad meningsbärande enhet.  
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Kod 
 
Alienering (9) 

Kategori 
 
Medarbetare distanserar sig 

Subttema 
 
Förluster och risker utan anpassning 

Exempel:  
Mitt nya distansledarskap visar inga 
tecken på förtroende för mig. Jag gör 
bara mina timmar och inget mer, det 
har blivit tråkigare, jag presterar sämre 
och kommer sluta. 

Förklaring:  
Medarbetare upplever att 
distansledarskapet påverkar 
faktorer i den psykosociala 
arbetsmiljön på ett sätt som gör att 
man inte trivs och/eller saknar 
samhörighet med arbetet. 

Förklaring:  
Det fysiska avståndet mellan 
medarbetare och chef bidrar till 
att den psykosociala arbetsmiljön 
påverkas så att man inte trivs 
med sitt jobb. På ett sätt som gör 
att man känner sig främmande 
för arbetet och vill distansera sig 
från arbetsplatsen. 

Motivering:  
När ledarskapet har hanterat den fysiska distansen 
på ett sätt som gör att medarbetaren inte trivs. Och 
istället ifrågasätter sin arbetssituation. Samtidigt 
som det funnits förutsättningar att medarbetaren 
upplevt den psykosociala arbetsmiljön positivare om 
chefen hanterat den fysiska distansen annorlunda. 

26 Bortglömd (10) Distansering Motsättning 

Exempel:  Förklaring:  Förklaring:  Motivering:  
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Det är svårt att bli engagerad när man 
känner sig bortglömd. Förr fanns en 
annan gemenskap och mer beröm och 
kritik. 

När medarbetare uttrycker att de 
märker av sin chef för lite, att 
chefen uppmärksammar och 
tänker på dem för lite, glömmer 
bort dem eller tillfällen av 
betydelse för dem.  

Se ovan När fysiska distans får konsekvensen att chefen inte 
uppmärksammar medarbetare, som upplever sig 
obetydliga och saknar känsla av egenmakt.   

27 Socialt (6) Distansering Motsättning 

Exempel:  
Det är viktigt att chefen ser betydelsen 
av sociala aktiviteter även på distans. 
Inte för att arbetet påverkas direkt utan 
för att undvika vi och dom tänkande 
som skapar barriärer. 

Förklaring:  
När fysiska distansen till chefen 
påverkar möjligheterna att få 
uppleva eller inte uppleva ett 
socialt sammanhang och en 
upplevelse av samhörighet via 
jobbet. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
Motsättningen består i att behovet att uppleva en 
social samhörighet är detsamma samtidigt som det 
antyds en risk att betydelsen av detta kan glömmas 
bort på grund av fysisk distans. 

28 Övervakning (10) Distansering Motsättning 

Exempel:  
Hade chefen försökt kontrollera min 
arbetstid på distans hade jag känt mig 
kringskuren i mitt arbete. 

Förklaring:  
Hur, när och vilket behov 
medarbetare upplever chefen har 
att övervaka, detaljstyra och hålla 
sig underrättad om hur, var och 
när arbetet utförs. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
När medarbetare berättar om hur övervakning, 
detaljstyrning och chefers kontrollbehov rimmar illa 
med fysisk distans. Något som ger upplevelser av en 
obekväm arbetssituation man önskar vore 
annorlunda. 
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Desintegration/ 
Integration (12) 

Distansering Motsättning 

Exempel:  
Organisationen präglas av mycket 
möten jag inte alltid förstår. Särskilt för 
chefer som förväntas vara med på ännu 
fler. Det kan göra att det vi inte hinner 
träffas fysiskt. 

Förklaring:  
Den närmaste chefen som länk 
mellan högre ledningsnivåer, 
organisationens övergripande mål 
och andra avdelningar. 

Förklaring:  
Se ovan 

Motivering:  
När chefens roll att förmedla organisationens 
övergripande syfte och etablera samarbeten på ett 
sätt som gör medarbetares vardagsarbete begripligt, 
hanterbart och meningsfullt.  
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