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Sammanfattning

Distansarbete har blivit ett faktum till följd av coronapandemin då Folkhälsomyndigheten

(2021) rekommenderar att personer som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Det har i sin tur

bidragit till förändrade arbetsmetoder och arbetsförhållande både på gott och ont. Studiens

syfte är att skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans och att

leda på distans. Genom en kvalitativ ansats och genomförande av semistrukturerade

intervjuer med både medarbetare och ledare vill vi, utöver upplevelserna, bidra med

förståelse kring frihet och förtroende och dess betydelse vid distansarbete.

Vår studie tyder på att det finns både fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar

med att arbeta på distans och att leda på distans, där ömsesidigt förtroende och känslan av

frihet är av betydelse för både medarbetare och ledare vid distansarbete. Medarbetarnas

upplevda fördelar tyder på ökad flexibilitet och effektivitet samt en upplevelse av närhet trots

den fysiska distansen. Närhet trots fysisk distans är även något ledarna uttryckte tillsammans

med vikten av förtroende som en möjlighet med att leda på distans. De upplevda fördelarna

och möjligheterna som presenterats av medarbetare och ledare ställer krav på ömsesidigt

förtroende. Å andra sidan tyder medarbetarnas upplevda nackdelar på utebliven interaktioner

med kollegor, social distansering och problematik med gränsdragning. Fysisk distansering

och att uppmärksamma medarbetarnas mående beskrivs som utmanande med att leda på

distans. Medarbetarnas negativa upplevelser och ledarnas upplevda utmaningar med

distansarbete ställer krav på kommunikation, öppenhet och förtroende.

Ledarna i vår studie uttryckte att de har förtroende för att medarbetarna utför sitt arbete,

samtidigt som medarbetarna uttryckte att förtroendet gör så att de tar ansvar. Vidare är frihet

under ansvar något som både medarbetarna och ledarna efterfrågar vid distansarbete, det

förutsätter ömsesidigt förtroende, en god relation, kommunikation och tydliga ramar.

Frekvent kommunikation och interaktion mellan medarbetare och ledare skapar en möjlighet

att förmedla återkoppling och bekräftelse, något som i sin tur bidrar till ett

förtroendeskapande. Vårt resultat tyder även på att återkoppling och bekräftelse är en

utmaning att förmedla utifrån ledarnas perspektiv och är samtidigt något medarbetarna

efterfrågar i större utsträckning vid distansarbete.

Nyckelord: distansarbete, ledarskap, ledarskap på distans, fördelar och nackdelar,

utmaningar och möjligheter, frihet och förtroende.



Förord

Denna uppsats har skrivits under våren 2021 och utgör vår kandidatuppsats i Service

Management vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Det var våra egna erfarenheter med

att arbeta på distans, eller rättare sagt att studera på distans, samt vårt gemensamma intresse

för ledarskap som fick oss att inse betydelsen av ledarskap vid distansarbete som följd av

förändrade arbetssituationen under coronapandemin.

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tagit er tid att ställa upp på intervjuer

och därmed bidragit med era upplevelser och erfarenhet av att arbeta och leda på distans. Ert

deltagande har gjort det möjligt för oss att fånga upp verkliga upplevelser. Det har varit ett

nöje att få bygga vår uppsats på era berättelser.

Givetvis vill vi även tacka vår handledare, Jayne Jönsson, för goda insikter, nya infallsvinklar

och den vägledning vi varit i behov av.

Frida Sjölin & Sofie Jönsson

Helsingborg, 17 augusti 2021
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1. Inledning

Året 2020 kommer vi nog aldrig till att glömma, året då coronapandemin satte spår i

människors vardag. Från och med december 2020 infördes skärpta nationella föreskrifter och

allmänna råd för att förhindra smittspridning av coronapandemin (Folkhälsomyndigheten

2021). Folkhälsomyndigheten (2021) rekommenderar att alla som har möjlighet ska arbeta

hemifrån, något som har skapat enorma utmaningar. Distansarbete har haft en snabb tillväxt

på grund av coronapandemin, vilket har lett till betydande förändringar av arbetsmetoder

(Contreras, Baykal & Abid 2020). Samhället har förändrats vilket innebär att företag och

organisationer behövt ställa om och se till att personalen kan utföra sina arbetsuppgifter på

distans, i hemmet. Att arbeta på distans kan i sin tur ge upphov till både fördelar och

nackdelar för medarbetarna (Harpaz 2002; Ipsen, van Veldhoven, Kirchner, Hansen 2021),

det kan även antas ha skapats en annan efterfrågan på ledarskapet då arbetssituationen

förändrats. I denna studie vill vi skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att

arbeta på distans och att leda på distans och därefter bidra med förståelse kring frihet och

förtroende och dess betydelse vid distansarbete.

Ansvaret att leda medarbetare i förändring ligger i ledarskapet. Hur en ledare väljer att leda

sina anställda kan ha en betydelse för medarbetarnas prestation. Kim, Mullins och Yoon

(2021) beskriver att det har en positiv inverkan på både individuella och organisatoriska

prestationer när ledare uppvisar förtroende gentemot sina medarbetare vid distansarbete.

Förtroende har visat sig vara en avgörande faktor vid distansarbete (Harrington & Ruppel

1999) och det är viktigt att en ledare visar förtroende till sina medarbetare vid distansarbete

(Nakrošienė, Bučiūnienė & Goštautaitė 2019). I en tid av förändring, när kontorsarbetet

övergår till hemarbete behöver ledarskapet ske på distans vilket också innebär andra

förutsättningar gentemot medarbetaren då relationen mellan ledare och medarbetare har

förändrats (Contreras, Baykal & Abid 2020). Studien utgår således från både ett

medarbetarperspektiv och ett ledarperspektiv, för att bidra med en ömsesidig förståelse för

båda parters upplevelse av distansarbete samt den gemensamma betydelsen av frihet och

förtroende.
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1.1 Bakgrund

Distansarbete och hemarbete är i sig inget nytt (Harpaz 2002). Det som däremot ser

annorlunda ut är att distansarbete idag är en del av vardagen för många medarbetare och

ledare, som en följd av coronapandemin för att minska smittspridningen. Det blev plötsligt

och oväntat en fråga om fysisk och finansiell överlevnad. Kontoret fick hastigt bytas ut när

hemarbete till stor del blev obligatoriskt för de som har möjlighet att ta med arbetet hem

(Savić 2020) och distansarbete blev ett faktum. Tidigare forskning har kartlagt att det finns

både fördelar och nackdelar med att arbeta på distans både för individen och organisationen

(Harpaz 2002). Några av de positiva aspekterna som presenteras av tidigare forskning är

bland annat ökad autonomi, flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Å andra sidan

presenteras några av de negativa aspekterna som känsla av isolering, minskad identifikation

med organisationen, svårigheter att balansera arbete och privatliv, förändring av

arbetsmetoder och minskat professionellt stöd (ibid.).

Tidigare forskning visar att fysisk distansering genom att arbeta hemifrån kan påverka

medarbetares psykiska hälsa (Ekpanyaskul & Padungtod 2021). Studien visade att det finns

en korrelation mellan att arbeta hemifrån och psykosociala problem som uppstår vid

distansering och social isolering. Det kan i sin tur hindra de anställda att utföra sitt arbete

(ibid.). Vayre och Pignault (2014) konstaterar i sin studie att personer som arbetar på distans

upplever en känsla av isolering och brist på informella relationer och support, författarna

framhåller vikten och behovet av formella möten öga mot öga kring arbetsrelaterade frågor

samtidigt som informella informationsutbyten uppstår. För att lyckas med distansarbete, bör

företag använda riktlinjer för att på bästa sätt gynna de mänskliga resurserna genom rätt stöd

och integrering (ibid.).

Den fysiska distanseringen har blivit ett faktum mellan ledare och medarbetare, vilket givit

upphov till fenomenet att leda på distans som ett sätt för organisationer att anpassa sig till den

nya situationen (Contreras, Baykal & Abid 2020). Kommunikationsteknik har möjliggjort

kommunikation mellan ledare och följare trots det fysiska avståndet (Antonakis & Atwater

2002), det innebär i sin tur att ledarskapet förmedlas via teknik när kontorsarbete har övergått

till distansarbete. Contreras, Baykal och Abid (2020) belyser att ledarskapsutövandet inte kan

fortsätta vara densamma då situationen har förändrats, ledarskapet måste anpassas till de nya

avlägsna och digitala förhållanden. Det uppstår nya utmaningar för ledare som måste hanteras

för att fortsätta leverera goda resultat (Contreras, Baykal & Abid 2020).
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Kim, Mullins och Yoon (2021) har studerat förtroende mellan ledare och följare under

coronapandemin och argumenterar för att förtroende från ledare gentemot följare är viktigt

vid distansarbete. Även Harrington och Ruppel (1999) poängterar att förtroende är en

avgörande faktor vid distansarbete, där ledaren måste baserar tillsyn och övervakning på

förtroende. Det uppstår en hög tillfredsställelse när ledare ger sina följare vägledning, frihet

och säkerställer att följarna upplever ett intellektuellt ägande. Även att följarna upplever en

balans mellan ledarens närvaro i arbetet men att ledaren inte upplevs kontrollerande

(Trevelyan, 2001). En ledare som upplevs auktoritär och vill leda sina följare kan bli

motsägande och upplevas nedlåtande mot följarnas kompetens, frihet och förtroendeskapande

(Blom & Alvesson 2014). Blom och Alvesson (2014) menar istället att frånvaro av ledarskap,

från en följares perspektiv där följaren får agera helt på egen hand, istället kan ses som en

bekräftelse av kompetens och förtroende. Förtroende inom en verksamhet bidrar till att

bibehålla effektivitet och en hög arbetsinsats (Hasel 2013) samt har en positiv inverkan på

prestationer (Dirks & Ferrin 2001; Kim, Mullins & Yoon, 2021). Ledarens förmåga att

använda belöning och återkoppling som ett sätt att stärka förtroendet mellan ledare och

följare bidrar till att ledaren kan etablera en högre nivå av ansträngning bland sina följare

(Hasel 2013).

1.2 Problemformulering

Distansarbete har blivit ett faktum för de som har möjlighet att ta med arbetet hem, vilket

bidragit till omfattande förändringar av arbetsmetoder (Contreras, Baykal & Abid 2020). Att

arbeta på distans och att leda på distans har i sin tur blivit två högst aktuella ämnen till följd

av coronapandemin. Tidigare forskning har konstaterat att det finns både fördelar och

nackdelar med att arbeta på distans (Harpaz 2002; Ipsen et al 2021). Ipsen et al. (2021)

beskriver att ytterligare studier är av intresse för att utöka kunskapen och skapa en förståelse

för individernas egna upplevelser.

Då vår studie har distansarbete som utgångspunkt innebär det en förflyttning av ledarskap där

ledarskapet numera måste utövas på distans. Contreras, Baykal och Abid (2020) menar att

vidare forskning krävs för att utvidga och utöka förståelsen kring ledarskap på distans, då

fenomenet aldrig varit mer relevant än nu sedan coronapandemin blev ett faktum. Bolton

(2020) beskriver även att det är svårt att leda i den nuvarande miljön. Samtidigt belyser Blom

och Alvesson (2014) att det finns många olika sätt för ledare att organisera arbetet och ge
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vägledning och stöd. Det innebär i sin tur att utökad forskning kring ämnet är relevant för att

underlätta situationen och skapa en förståelse för ledarens upplevda möjligheter och

utmaningar med att leda på distans. Vi ser även att det saknas en gemensam bild av

medarbetares och ledares upplevelse av distansarbete där de båda perspektiven är integrerade

i samma undersökning.

Harrington och Ruppel (1999) poängterar att förtroende är en avgörande faktor vid

distansarbete. Tidigare forskning konstaterar även att det är av betydelse, att ledaren uppvisar

förtroende mot dess medarbetare när arbetet sker på distans (Nakrošienė, Bučiūnienė &

Goštautaitė 2019, s. 97). Förtroende ses inte som enkelriktat (Baer & Colquitt 2018) därför är

det intressant att studera betydelsen av förtroende och frihet för både medarbetare och ledare

vid distansarbete. Förtroende har även en positiv inverkan på prestation (Kim, Mullins &

Yoon 2021; Dirks och Ferrin 2001) och en avgörande roll för att nå och bibehålla effektivitet

och en hög arbetsinsats (Hasel 2013). Det är därför av intresse att tillföra mer forskning kring

betydelsen av frihet och förtroende vid distansarbete då situationen har förändrats och

Diab-Bahman och Al-Enzi (2020) beskriver att distansarbete har fått en annan betydelse och

relevans. Det leder oss till studiens syfte vilket presenteras i avsnittet nedan.

1.3 Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans

och att leda på distans och därefter bidra med förståelse kring frihet och förtroende och dess

betydelse vid distansarbete. Utifrån studiens syfte kommer följande frågor att besvaras:

- Vilka upplevelser finns med att arbeta på distans och att leda på distans?

- Vilken betydelse har frihet och förtroende för medarbetare och ledare vid

distansarbete?

1.4 Avgränsningar

I denna studien används både begreppen chef och ledare, de ledare vi intervjuat har en

formell ledarposition med chef i deras respektive titel. Vi gör ingen skillnad på begreppet

chef och ledare i det avseende hur respondenterna uttrycker och använder begreppen. Vi vill

därför tydliggöra att begreppen chef och ledare används synonymt i denna studie av praktiska

skäl.
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2. Metod

I följande kapitel beskrivs studiens metod och tillvägagångssätt för att ge läsaren en

överblick av studiens utförande. Vi redogör varför vi valde kvalitativa intervjuer och

resonerar kring urval och hur det empiriska materialet analyserats. Avslutningsvis diskuterar

vi studiens kvalitet och de etiska riktlinjer som beaktats.

2.1 Metodologisk ansats

Studiens syfte är att skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans

och att leda på distans och därefter bidra med förståelse kring frihet och förtroende och dess

betydelse vid distansarbete. För att undersöka syftet har vi valt att använda oss av en

kvalitativ metod då det ger utrymme att skapa en djupgående förståelse för ett fenomen och

ger författaren ytterligare möjlighet att förstå, beskriva och tolka svaren. Tolkande är centralt

utifrån hur individen iakttar sin omvärld och bidrar på så vis till en nyanserad förståelse av

fenomenet (Alvehus 2019, s. 22). Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer för att skapa

en nyanserad förståelse för ämnet vi valde att studera. Intervjuerna utgick från ett

fenomenologiskt förhållningssätt där intresset är att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas

egna perspektiv och verklighet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44). Vi valde att studera syftet

utifrån två specifika företag med en begränsad mängd intervjuer, det innebär att studie inte

går att generalisera. Bryman (2018, s. 484-485) beskriver att en kvalitativ metod inte har som

utgångspunkt att generalisera till en större population.

Företagen som deltagit i vår undersökning beskriver sig enligt följande:

Företag 1: Företaget marknadsför och säljer en rad kända starka varumärken till konsument

inom både detaljhandeln och HoReCa. Företaget verkar inom livsmedelsindustrin och finns

representerat i hela Sverige.1

Företag 2: Melitta Nordic AB marknadsför varumärkena Melitta, marknadsledande inom

kaffefilter, kaffebryggare och helautomatiska kaffemaskiner, Swirl, marknadsledare på

dammsugarpåsar och tillbehör och Toppits, marknadsledare inom matförvaring. Melitta

Nordic AB sitter i Helsingborg och är en del av Melitta koncernen.2

2 John Keding, VD Melitta Nordic AB, e-post den 7 maj 2021
1 Anonym, e-post den 14 maj 2021
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Teorin bearbetades parallellt med tolkning av det empiriska materialet, vilket gjorde

tillvägagångssättet abduktivt. Abduktion beskrivs som en kombination av deduktion och

induktion, en resonemangsform som enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 239) kan

användas för att förstå eller förklara ett fenomen. Studien hade ett annat syfte när vi

påbörjade arbetet med denna uppsats. Vår grundläggande utgångspunkt var att studera olika

personligheter, introverta och extroverta, medarbetare och deras upplevelse av distansarbete

och behov av ledarskap samt hur ledare anpassar och förhåller sig till de olika

personlighetstyperna. Efter att ha studerat det insamlade materialet insåg vi att förståelsen i

att kategorisera medarbetare utefter två personlighetstyper gick bortom vår kunskap, då det är

ett komplext fenomen och kräver ett större urval. Eftersom det fanns en förförståelse kring att

arbeta på distans och att leda på distans valde vi istället att fördjupa oss inom dessa. Därför

behöll studien sin abduktiva forskningsansats, vilket innebär en växling mellan teoretisk och

empirisk reflektion, där de två dimensionerna kontinuerligt omformas i relation till varandra

(Alvehus 2019, s. 113).

2.2 Urval

Urvalet var målstyrt, något som beskrivs av Bryman (2018, s. 496), för att på ett strategiskt

sätt välja ut organisationer och deltagare som är relevanta för undersökningen.

Urvalsprocessen började med att vi valde ut organisationer vi ansåg lämpliga för vår studie,

med utgångspunkt i företag som vi antog arbetade på distans. Målstyrt urval utgör en form av

icke-sannolikhetsbaserat urval vilket i sin tur eliminerar möjligheten att generalisera till en

hel population (ibid.). Det målstyrda urvalet utesluter det slumpmässiga urvalet då

undersökningen är specifikt kopplad till upplevelserna med att arbeta på distans och att leda

på distans och begreppen frihet och förtroende.

Valet av deltagare föll efter respektive organisations tycke då vår kontaktperson på de två

företagen själv fick bestämma vilka personer som skulle lämpa sig till vår studie och kunde

tänka sig att delta. Det blev i sin tur en form av bekvämlighetsurval då vi intervjuade de

personer som tillgängliggjordes för oss utifrån företagets egna urval. Bekvämlighetsurval

innebär att de personer som väljs ut för studien är personer som finns tillgängliga (Bryman

2018, s. 243). Urvalet ledde till 13 intervjuer, varav nio medarbetare och fyra ledare som

arbetar på distans. Respondenterna från de två företagen bestod av medarbetare och ledare

med någon form av relation till varandra.
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2.3 Genomförande av intervjuer

För att besvara studiens frågeställningar valde vi att genomföra 13 kvalitativa intervjuer,

varav nio medarbetare och fyra ledare. Se Tabell 1, som redogör för intervjupersonernas

pseudonym, längd på intervjun, datum för genomförande och position. I vår studie bidrar

kvalitativa intervjuer med en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans

och att leda på distans samt en förståelse kring frihet och förtroende och dess betydelse vid

distansarbete. Målet med kvalitativa intervjuer är att erhålla en nyanserad uppfattning för

individuella skillnader och variationer hos respondenterna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47).

Tabell 1: Intervjuernas utförande

Intervjuperson -
pseudonym

Längd på intervjun Datum för
genomförande

Position

Linus 55 min 2021-04-21 Medarbetare

Per 60 min 2021-04-21 Medarbetare

Kajsa 40 min 2021-04-22 Medarbetare

Johanna 50 min 2021-04-23 Medarbetare

Anders 63 min 2021-04-23 Medarbetare

Filip 55 min 2021-04-26 Medarbetare

Patrik 60 min 2021-04-26 Medarbetare

Thomas 58 min 2021-04-30 Medarbetare

Magnus 41 min 2021-05-05 Medarbetare

Kjell 67 min 2021-04-21 Ledare

Johan 63 min 2021-04-22 Ledare

Mia 40 min 2021-04-22 Ledare

Robert 63 min 2021-04-26 Ledare

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade för att kunna anpassa frågorna efter

respondenternas svar. Semistrukturerade intervjuer består av ett fåtal frågor eller teman som

intervjun kan beröra, utifrån det har respondenterna möjlighet att påverka intervjuns innehåll

och riktning (Alvehus 2019, s. 87). Inför intervjuerna förbereddes en intervjuguide se Bilaga

1 och Bilaga 2. Intervjuerna av medarbetarna genomfördes utifrån följande tematisering;

personkännedom, upplevelser av distansarbete och medarbetares uppfattning av ledarskapet.
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Liknande tematisering utfördes vid intervjuerna av ledarna; ledarskap för dig och att leda på

distans. Frågorna i en intervjuguide fungerar som en vägledning i intervjuprocessen (Back &

Berterö 2019, s. 168) och var därför formulerade utifrån olika teman. Intervjufrågorna

delades in i tematiska och dynamiska forskningsfrågor, vilket enligt Kvale och Brinkmann

(2014, s. 174) bidrar till ett naturligt samtalsflöde. Respondenterna har på så vis möjlighet att

tala fritt och beskriva sitt svar och vi som intervjuar ges möjlighet att ställa följdfrågor för att

utveckla svaren. För att låta respondenterna styra samtalet förhöll vi oss flexibla till

intervjuguiden under intervjuernas gång.

Inför varje intervju lät vi varje respondent välja datum och tid för genomförande, detta för att

öka möjlighet för deltagande. Intervjuerna genomfördes mellan den 22 april och 5 maj 2021,

digitalt med ljud och bild via Microsoft Teams. Bryman (2018, s. 593) menar att intervjuer

som utförs online bidrar till en flexibilitet att utföra en intervju trots att personerna inte

befinner sig på samma plats. Å andra sidan finns det en nackdel i att inte kunna träffa

varandra fysiskt då det inte bidrar till samma helhetsupplevelse och förståelse som vid ett

fysiskt möte. Då restriktioner för rådande pandemi avråder fysiska möten blev detta inte ett

alternativ. Trots begränsningen med digitala intervjuer valde vi att se det som att det gav oss

en rättvis bild och ökad förståelse för vårt huvudsakliga syfte, nämligen att arbeta och leda på

distans. Intervjuernas längd varierade mellan 40 minuter till 67 minuter. Samtliga intervjuer

avslutades när både respondenten och vi upplevde att alla frågor var besvarade.

Vi förde anteckningar under intervjuernas gång för att notera egna reflektioner och formulera

följdfrågor. Utöver det tillfrågades samtliga respondenter om intervjun fick spelas in med

våra mobiltelefoner för att vi skulle vara mer närvarande under intervjutillfället och

säkerställa att intervjupersonernas uttalande återberättades sanningsenligt. Alla

intervjudeltagare godkände inspelning av samtalet förutom en, där noggrannare anteckningar

istället fördes. Under denna intervju fanns det en risk att vi inte vid ett senare tillfälle kunde

återberätta all information ordagrant och detaljerat. Vi fick förlita oss på innehållet i våra

anteckningar och därmed se på intervjun mer övergripande istället för att återberätta specifika

uttalanden. Efter varje intervju antecknade vi tankar och reflektioner som uppstod vid

intervjutillfället där vi lyfte fram delar av intervjun vi spontant ansåg väsentliga. Kvale och

Brinkmann (2014, s. 171) beskriver att det är fördelaktigt för intervjupersonerna att ägna en

stund efter varje intervju för att skriva ner och reflektera kring vad som uppkommit under

intervjun.
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2.4 Analysmetod

Vi använde oss av Dahlgren och Johansson (2019, s. 183-188) fenomenologiska

analysmodell som ett hjälpande verktyg för att underlätta studiens analys- och

diskussionskapitel. Första steget i analysprocessen handlar om att bekanta sig med materialet.

Materialet transkriberades för att få en ingående förståelse och möjlighet att reflektera över

respondenternas svar. I samma stund förstod vi vikten av att skapa ordning och sortera

materialet innan vi analyserade det. Detta gjorde vi genom att färgmarkera områden vi fann

återkommande i intervjuerna för att skapa ordning och få en ökad förståelse för innehållet.

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 67-69) menar att färgmarkering kan vara bra för att få en

överblick av det empiriska material som samlats in för att minimera kaosproblemet som kan

uppstå vid analys av empiriskt material. Det innebar också att vi enklare kunde välja ut

betydelsefulla delar och se återkommande teman från respektive intervju. Dahlgren och

Johansson (2019) beskriver steg fyra i analysprocessen, gruppering av relevant material

utifrån funna skillnader och likheter. I detta steg fick studien ett annat syfte då vi insåg att vi

inte kunde studera och besvara det initiala syftet och frågeställningarna. Materialet

reducerades genom att ändra riktning och gruppera materialet utifrån det vi ansåg var relevant

för det nya syftet. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 103) beskriver att det är svårt att återge

allt som dokumenterats då det inte finns utrymme, något som benämns som

representationsproblem.

Efter det gjorde vi en mer ingående kategorisering utifrån valda teman och en summerade

rubrik för att förstå innehållet. Det innebar att vi valde ut de mest relevanta delarna av de

kategorier vi valde att använda. Att välja ut vissa kategorier för att få ett djup i analysen och

utesluta mindre relevanta delar av materialet innebär kategorisk reducering (Rennstam &

Wästerfors 2015, s. 104-105). Utifrån detta kunde vi urskilja respondenternas olika

uppfattningar av att arbeta på distans och att leda på distans samt vilket betydelse frihet och

förtroende har vid distansarbete. Det blir en förutsättning för en logisk och tematisk analys.

Nästa steg för oss var att sätta det utvalda empiriska materialet i relation till tidigare

forskning och valda teorier. Teorin ger en förklaring till det utfallsrum som analyserats fram

(Dahlgren & Johansson 2019, s. 188).
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2.5 Studiens kvalitet

Kvalitet enligt Alvehus (2019, s. 125) innebär i stora drag vad forskningsresultat och vad

forskningen generellt, handlar om. Reliabilitet och validitet är två vanliga sätt att diskutera

kvalitet i vetenskapliga sammanhang (ibid. s. 126). Studiens validitet kan ifrågasättas då

studiens syfte fick omformuleras efter att det empiriska materialet hade samlats in och

bearbetats för att använda det insamlade materialet på rätt sätt. Validitet refererar till i vilken

utsträckning den forskning som genomförts och den eller de metoder som används och om de

verkligen undersöker det som avses (ibid.). Utöver studiens validitet har vi även funderat

kring studiens reliabilitet. Coronapandemin utgör ett unikt skede i vår samtid, vilket kan göra

studien svår att replikera i senare skede. Å andra sidan poängterar Alvehus (2019, s. 126) att

reliabilitet sällan ligger i linje med kvalitativ forskning då kvalitativa studier handlar om

tolkning av svar. Samtidigt är studiens syfte fortfarande intressant att studera då det kan antas

uppstå en förändring i samhället och distansarbete kan bli ett nytt normalt. Kollegor kan

fungera som granskare under forskningens gång för att bedöma kvaliteten på arbetet (Bryman

2018, s. 468). Under hela arbetsprocessen var båda författarna inblandade i samtliga moment

och bedömde kvalitet och relevans för att nå en överensstämmelse och diskutera innehållet.

Trovärdighet och tillförlitlighet är två andra begrepp som sägs vara mer anpassade till

kvalitativ forskning (Thornberg & Fejes 2019, s. 275). Begreppen handlar om hur noggrann

och systematisk författaren varit under hela forskningsprocessen. Vi har under hela

undersökningens gång varit medvetna om att forskning är en ständigt pågående process där

samtliga delar är beroende av varandra. Vi har arbetat systematiskt och parallellt med

samtliga delar och noggrant övervägt hur de olika delarna är sammanlänkade. Hur trovärdiga

och tillförlitliga resultaten är, är följden av hur man gått tillväga beträffande datainsamling

och analys (Thornberg & Fejes 2019, s. 276). Vi har tydligt redogjort för vår metod och

tillvägagångssätt i avsnitten ovan, säkerställt att syfte och frågeställning är lämpad för

kvalitativ forskning och varit kritiska i valet av passande teorier. Vi har även noga analyserat

och diskuterat materialet och resultatet för att besvara vårt syfte och frågeställningar.
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2.6 Forskningsetik

Inom kvalitativ forskning råder en spänning mellan önskan att erhålla kunskap och etisk

omsorg (Kvale & Brinkmann 2014, s. 98). Under hela arbetsgången har vi löpande reflekterat

kring de etiska dilemman som kunde uppstå för att finna balans mellan kunskap och etiska

övervägande. Kvale och Brinkmann (2014, s. 105) redogör för fyra olika etiska riktlinjer vid

tillämpning av intervjumetod; informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och

forskarens roll. Samtliga intervjuer inleddes med en upprepning av vårt initiala syfte som

respondenterna tagit del av sedan tidigare via mejl, se Bilaga 3. Vi informerade även kring

det frivilliga deltagandet, att intervjupersonen hade möjlighet att avbryta när som helst under

intervjutillfället och att frågorna var frivilliga att besvara. När studien fick en annan riktning

tog vi kontakt med vår kontaktperson på respektive företag som båda reagerade positiva till

vår tanke att ändra syfte och se till innehållet i vår empiri. Alvehus (2019, s. 105) beskriver

att det är viktigt att känna av det empiriska materialet och vara villig att ändra inriktning och

följa materialet samt bara låta de initiala frågorna och intresset till viss del bestämma

riktning. Konfidentialitet syftar till att skydda respondenternas identitet och att privat data

inte kommer att kunna identifieras om inte respondenterna anser något annat (ibid. s. 109).

För att säkerställa konfidentialitet valde vi att göra samtliga personer anonyma, något vi

informerade respondenter i samband med intervjutillfället. Detta gjorde vi för att likställa och

skydda respondenterna så att de kunde uttala sig fritt.

Vi ville att företagen och intervjupersonerna skulle ha full kontroll över hur de själva

framstod i vår undersökning, därför var det viktigt för oss att ha nära kontakt med

intervjudeltagarna och de respektive företag de representerar. Kvale och Brinkmann (2014, s.

110) beskriver att forskare bör överväga möjliga konsekvenser som finns med att delta i

studien, både för den individuella intervjupersonen och den stora gruppen som den eventuellt

representerar. För att minimera möjliga konsekvenserna ansåg vi att det var viktigt med

anonymitet, då intervjuforskning präglas av öppenhet och intimitet där respondenten

eventuellt delger saker de sedan ångrar (ibid.). Vissa citat och uttalanden som presenteras har

med försiktighet omformulerats. Bryman (2018, s. 581) beskriver att citat kan behöva

redigeras för att göra dem mer läsvänliga och samtidigt se till så att innebörden inte ändrats.

För att säkerställa nyttjandekravet som Bryman (2018, s. 171) belyser, har vårt empiriska

material endast använts i studiens syfte och inte tillgängliggjort för obehöriga.
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3. Teoretisk referensram

I följande teoretiska referensram redogörs den befintliga forskningen kring de begrepp och

teorier som studien bygger på, för att studera syftet och besvara våra frågeställningar. Det

teoretiska ramverk börjar med teorier om att arbeta på distans och att leda på distans,

därefter följer ett avsnitt om frihet och förtroende. .

3.1 Arbeta på distans

Att arbeta på distans har blivit en högaktuell samhällsfråga om överlevnad sedan utbrottet av

coronapandemin. Allen, Golden och Shockley (2015, s. 44) beskriver att distansarbete är en

arbetspraxis där medarbetare ersätter en del eller samtliga arbetstimmar med att arbeta på

annan plats, exempelvis i hemmet, än från den centrala arbetsplatsen, och använder teknologi

för att interagera med andra samt för att utföra sina arbetsuppgifter. Vidare redogör

författarna för att personer med kontorsarbete eller där majoriteten av arbetet utförs digitalt

har möjlighet att utföra distansarbete. Savić (2020) argumenterar att en förutsättning för

distansarbete är teknologi och digital omvandling. Diab-Bahman och Al-Enzi (2020)

presenterar att fenomenet att arbeta på distans började studeras redan under 1970-talet, men

att det aldrig varit mer aktuellt än idag då det fått en ny betydelse och relevans.

Harpaz (2002) redogör för det tvetydiga fenomenet, att det finns både fördelar och nackdelar

med att arbeta hemifrån. Vidare beskriver författaren att individ och organisationen kan

påverkas både positivt och negativt av distansarbete. Ökad produktivitet beskrivs som en

fördel för organisationen till följd av att arbeta på distans. Fördelarna för individen beskrivs

som ökad autonomi och självständighet, flexibel arbetstid, effektiv hantering av fritid samt

ökad produktivitet (ibid.). Ipsen et al. (2021) beskriver att fördelarna för individen innebär

ökat fokus utan avbrott från kollegor, att vara mer effektiv i sin vardag samt att kunna arbeta

mer flexibelt. Vidare beskrivs en känsla av att komma närmare familj och vänner (ibid.).

Individens upplevda nackdelar med distansarbete betonas som minskad känsla av tillhörighet,

självdisciplin, känsla av isolering och minskad professionell support (Harpaz 2002). Ipsen et

al. (2021) belyser i sin studie ytterligare negativa aspekter, att individen saknar att komma ut

ur huset för att få ett naturligt miljöombyte, att man blir störd av andra personer i sitt hem, att

arbetet inte är lika intressant samt avsaknad av kontorsplats och andra fysiska verktyg som
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endast finns på kontoret. Kniffin et al. (2021) beskriver att vid distansarbete kan ensamhet på

arbetsplatsen uppstå, något som kan ha en negativ inverkan på medarbetarnas engagemang,

beteende och prestation. En annan nackdel som lyfts fram är svårigheten att separera arbete

och privatliv (Harpaz 2002; Ipsen et al. 2021). När gränser blir mer genomträngliga och

flexibla får individuella förhållningssätt ökad betydelse för att skapa fungerande balanser

mellan olika domäner (Aronsson & Mellner 2019, 455-456). Författarna beskriver att den

enklaste uppdelningen mellan vad som är arbete och privat sker genom avgränsning i tid och

rum. Under pandemin har denna gräns suddats bort. Aronsson och Mellner (2019, s. 454)

beskriver att svårigheter med gränsdragning kan leda till stress och uttröttningseffekter, samt

att ledaren bör ta sitt ansvar kring medarbetarens gränsdragning.

Den största nackdelen med att arbeta hemma enligt Ipsen et al. (2021, s. 12) är avsaknaden av

kollegor. Att arbeta hemifrån kan påverka medarbetares välbefinnande i olika omfattning

(Ekpanyaskul & Padungtod 2021). Kniffin et al. (2021, 67) redogör att tidigare studier har

konstaterat att högkvalitativa sociala interaktioner, inkluderat informellt småprat mellan

medarbetare, är grundläggande för medarbetarnas mentala mående. Ipsen et al. (2021)

beskriver att avsaknaden av social kontakt som en konsekvens av distansarbete kan ha en

negativ inverkan på medarbetare. Behovet av regelbundna och formella möten är av

betydelse för att medarbetare inte ska uppleva en känsla av isolering, brist på information

eller stöd från ledningen (Vayre & Pignault 2014). Genom att upprätthålla goda

arbetsförhållanden och miljö kan medarbetarens negativa påverkan minska av att arbeta på

distans och arbetsproduktiviteten öka (Ekpanyaskul & Padungtod 2021), det kan i sin tur

ställa krav på och något som ledaren kan överväga i sitt ledarskap.

3.2 Ledarskap

Ledarskap är ett mångtydigt begrepp som har studerats länge i många olika former för att öka

förståelsen för fenomenet (Schedlitzki & Edwards 2018). Ledarskap kan ses som en process,

där en individ influerar en grupp av individer för att uppnå gemensamma mål (ibid. s. 2).

Sveningsson, Alvehus och Alvesson (2012) menar att ledarskap inte enbart handlar om att

influera, utan att det också handlar om att se hur insatsen eller resultatet av inflytandet ser ut.

Följaren kan ses som en konstruktör av ledarskapet, detta då följarens agerande påverkar

ledarskapet. Följarens personlighet, beteende och handling kommer att reagera olika på

ledarskapet vilket gör att ledarskapet kan anpassas och förändras i den sociala process som
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sker (Sveningsson & Alvesson 2010). Det finns en förväntan att ledare är en specifik person

som överordnar sina följare samt formulera vision, initiera förändring och motiverar

underordnade (Sveningsson, Alvehus & Alvesson 2012, s. 69). Blom och Alvesson (2014)

beskriver att det finns många olika sätt för ledare att organisera arbete och ge vägledning och

stöd. Då vår studie har distansarbete som utgångspunkt innebär ledarskap en förflyttning till

ledarskap på distans.

3.2.1 Ledarskap på distans

Till följd av den nya situationen med distansarbete är ledarskap på distans aktuellt inom

ledarskapsforskning. I en tid av förändring är ledarskap på distans enligt Contreras, Baykal

och Abid (2020) avgörande för organisationens överlevnad och framväxt. Dynamiken mellan

ledare och följare på distans beror på hur nära eller avlägsna de är från varandra (Antonakis

& Atwater 2002). Distansen mellan ledare och följare innebär den upplevda fysiska

distansen, den sociala distansen och den upplevda interaktionsfrekvensen. Således upplevs

ledare distanserade från deras följare om ledaren (a) är fysiskt distanserad från följaren, (b)

uppvisar en stor hierarkisk skillnad i status och makt, eller (c) inte uppehåller frekvent

kontakt med följaren (ibid.). Vidare beskriver författarna att det fysiska avståndet blir större

och vanligare när allt fler arbetar hemma, vilket kan göra det svårt för ledaren att leda och

integrera med följaren och upprätthålla frekvent kontakt. Bolton (2020) beskriver att det finns

otaliga exempel på hur svårt det är att leda i den nuvarande miljön och att ledaren bör

uppmärksamma och hitta ett sätt att stödja människor som påverkas negativt, känner sig

sårbara, frånkopplade och osäkra av att arbeta på distans.

Samtidigt som det fysiska avståndet mellan ledaren och medarbetaren blivit längre vid

distansarbete har framsteg inom kommunikationstekniken möjliggjort kommunikation mellan

ledaren och följaren (Antonakis & Atwater 2002). Det har i sin tur förenklat konceptet att

leda på distans för att möta de behov av interaktion som finns via exempelvis telefon, mejl

och videosamtal. Van Wart, Roman, Wang och Liu (2019) redogör för ett flertal

problemområden med ledarskap som utövas via digitala kommunikationskanaler, bland annat

otillräcklig eller dålig kommunikation, missuppfattning och bristfällig support från ledaren.

Vidare föreslår författarna att ledaren, för att undvika dessa problemområden som kan uppstå,

bör vara tydlig och enkel i sin kommunikation och säkerställa individuellt anpassad

kommunikation vid behov. Contreras, Baykal och Abid (2020) beskriver att ledaren bör

adressera det sociala behovet hos medarbetarna, uppmärksamma medarbetarnas prestationer
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och ge återkoppling för att bibehålla medarbetarnas motivation och uppnå gemensamma mål

trots distansen. För att ledaren ska kunna engagera sina medarbetare på distans poängterar

Bolton (2020) att det kan vara fördelaktigt att försöka bibehålla den struktur som redan finns i

företaget och stämma av så att medarbetarna har det bra.

Det kan uppstå en minskad känsla av kontroll bland ledare vid distansarbete då de inte kan

övervaka sina medarbetare på samma sätt (Bolton 2020, s. 31). Å andra sidan presenterar

Bolton (2020) att medarbetare föredrar auktoritet och förtroende, framför djupgående

övervakning vid arbete på distans. Något även Nakrošienė, Bučiūnienė och Goštautaitė

(2019, s. 97) konstaterar är av betydelse, att ledaren uppvisar förtroende mot dess

medarbetare när arbetet sker på distans. Kossler och Prestridge (2003) beskriver att

distansarbete ställer nya krav på ledare som måste se till så att medarbetare kan kommunicera

effektivt, bygga förtroende och relationer.

3.3 Frihet och förtroende

Harrington och Ruppel (1999) poängterar att förtroende är en avgörande faktor vid

distansarbete. Att känna tillit och ha förtroende inom en verksamhet har en avgörande roll för

att nå och bibehålla effektivitet och en hög arbetsinsats (Hasel 2013). Dirks och Ferrin (2001)

konstaterar att förtroende är fördelaktigt för organisationer då det har en positiv inverkan på

både individuella och kollektiva prestationer. När ledare uppvisar tillit vid distansarbete där

medarbetare upplever självständighet, har det en positiv inverkan på organisationens och

individens prestationer (Kim, Mullins & Yoon 2021). Förtroende definieras som villigheten

att vara sårbar för en annan part baserat på förväntningarna om att den andra parten kommer

att utföra en önskad åtgärd, oavsett förmågan att övervaka den andra parten (Baer & Colquitt

2018). Förtroende ses därför inte som enkelriktat, utan kan ha olika innebörder beroende på

varje enskild individ och dess tidigare erfarenheter från både omgivningen och personer runt

omkring. Det är enligt Baer och Colquitt (2018) förtroendeingivande att visa välvilja och visa

att man har förmågan att genomföra det som förväntas.

Blom och Alvesson (2014) beskriver att det kan vara gynnsamt att ledare har en passiv roll

som ledare men att den är redo att agera när följare tillfrågar och initierar ledarskap, något

som författarna menar förutsätter förtroende. Följare upplever en hög tillfredsställelse när

ledare ger sina följare frihet och vägledning samt säkerställer att följare känner ett
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intellektuellt ägande (Trevelyan 2001 s. 516). Ledare måste basera tillsyn och övervakning på

förtroende gentemot följarna vid distansarbete (Harrington & Ruppel 1999 s. 224). Följare

upplever enligt Trevelyan (2001) tillfredsställelse när ledare har en hög närvaro och

diskuterar arbetet med sina följare, men att ledaren inte är kontrollerande. Blom och Alvesson

(2014) beskriver att när en ledare är auktoritär och vill leda sina följare kan det bli

motsägande och nedlåtande mot följarna och deras kompetens, frihet och förtroendeskapande.

Å andra sidan kan frånvaron av ledarskap, från en följares perspektiv, istället ses som en

bekräftelse av kompetens och förtroende (ibid.). Även ledares förmåga att använda belöning

och återkoppling på ett sätt som stärker förtroendet mellan ledare och följare har en positiv

inverkan på den individuella följarens uppfattning att deras bidrag är viktigt, gör skillnad och

uppskattas, vilket tillåter att ledare kan etablera en högre nivå av ansträngning bland sina

följare (Hasel 2013, s. 277-278).

4. Analys och resultat

I följande avsnitt presenteras och analyseras det insamlade empiriska materialet i relation till

den teoretiska referensramen. Analysen inleds med att presentera medarbetarnas upplevda

fördelar och nackdelar med att arbeta på distans. Därefter analyseras medarbetarnas

efterfrågan på ledarskapet. Sedan följer ett avsnitt med ledarnas möjligheter och utmaningar

med att leda på distans. .

4.1 Fördelar med att arbeta på distans

Som tidigare presenterat finns det både fördelar och nackdelar med att arbeta på distans. Vi

vill med våra respondenters uttalande bidra med en nyanserad förståelse för fördelarna med

att arbeta på distans. Vi har identifierat att majoriteten av våra respondenter anser att det är

förhållandevis positivt att arbeta på distans utifrån de förutsättningar som skapats när

situationen förändrats.
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4.1.1 Flexibilitet och effektivitet

Utifrån vår studie har vi identifierat ett antal fördelar med att arbeta på distans, en av

fördelarna är att det ger upphov till ökad flexibilitet. Respondenterna uttryckte flexibilitet

som en positiv inverkan i den nuvarande situationen, då mer tid kan läggas på annat. En av

intervjupersonerna framhåller:

Man hinner med så mycket hemma, man hinner tvätta, fixa och dona samtidigt

som man jobbar. Det blir mer tid över skulle jag säga. Dels kan man jobba lite när

man vill. På så sätt har det underlättat livet. Man har nästan mer tid över nu. Jag

kan gå och slänga in en maskin tvätt nu, i vanliga fall hade jag fått göra det när jag

kom hem på kvällen. Sådana smågrejer som underlättar vardagen. (Filip,

medarbetare)

Flera respondenter uttrycker att det är positivt att inte behöva vara på arbetsplatsen mellan

8.00-17.00. Kajsa (medarbetare) framhåller flexibiliteten som en av de viktigaste aspekterna

av att arbeta hemma då hon får ihop livet på ett bättre sätt. Distansarbete har även skapat tid

för personer att göra sådant de mår bra och får energi av. Exempelvis beskriver Anders

(medarbetare) och Filip (medarbetare) att en positiv aspekt är att de fått mer tid över för

vänner och familj. Ipsen et al. (2021) presenterar i sin studie att individer upplever att de

kommer närmare sin familj och sina vänner när de arbetar på distans. En annan respondent

beskriver: “en positiv aspekt är att jag kan gå ut och gå med min hund under lunchen och

verkligen får frisk luft” (Patrik, medarbetare).

Utöver flexibiliteten framhåller flera medarbetare att arbetet blir mer effektivt, exempelvis

uttrycker Kajsa (medarbetare) att distansarbete ger utrymme för en längre promenad mitt på

dagen, något som gör henne mer effektiv i sitt arbete och att det dessutom är något som får

henne att må bra. Utöver det förklarar hon också att det är enklare att koncentrera sig hemma,

då det inte är någon som pockar på uppmärksamheten. Per (medarbetare) beskriver även han

att det är enklare att fokusera på sina arbetsuppgifter vid arbete hemma utan att bli avbruten

av kollegor. Ipsen et al. (2021) belyser att individen upplever ett ökat fokus utan avbrott från

kollegor som en positiv aspekt vid distansarbete. Medarbetare upplever att de kan utföra sitt

arbete på ett mer effektivt sätt och därmed bli mer produktiva. Harpaz (2002) beskriver att

medarbetares ökade produktivitet är en fördel för organisationen vid distansarbete.
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4.1.2 Upplevelse av närhet trots distans

Ett annat intressant perspektiv vi fann i vår studie, något vi inte identifierat i tidigare

forskning, är upplevelsen av att komma närmare varandra trots den fysiska distansen. Det är

något som motsäger Antonakis och Atwater (2002) uttalande, där de beskriver att avståndet

mellan ledare och medarbetare blir längre vid distansarbete, vilket kan göra det svårt för

ledaren att integrera och upprätthålla frekvent kontakt. En respondent säger följande:

Att man får se hur folk har det hemma och att det blir mer personligt. Kanske

springer det förbi en familjemedlem i bakgrunden, eller ett husdjur. Det är till

exempel inte ofta man kommer hem till en kollega och får se det personliga, men

det gör man på ett annat sätt nu. (Anders, medarbetare)

När medarbetare befinner sig på kontoret kan den antas gå in i sin yrkesroll där det mer

personliga hos en individ försvinner. Savić (2020) menar att teknologin och digital

omvandling är en förutsättning för distansarbete. Genom att få komma hem till en person

digitalt kan det bidra till en känsla av att få se personens mer personliga sidor, något som i sin

tur kan bidra till en mer djupgående och informell insikt där individerna kommer varandra

närmre. Även här har framsteg inom kommunikationstekniken möjliggjort kommunikation

mellan ledaren och medarbetare trots den fysiska distansen (Antonakis & Atwater 2002), på

så vis kan interaktioner och relationer fortfarande upprätthållas.

4.2 Nackdelar med att arbeta på distans

I följande avsnitt presenteras de nackdelar vi identifierat med att arbeta på distans för att

bidra med en nyanserad förståelse för medarbetarnas upplevda nackdelar och närma oss svar

på våra frågeställningar.

4.2.1 Formella och informella interaktioner

Trots positiva upplevelser av att arbeta hemma framhåller samtliga respondenter i denna

studie avsaknad av kollegor och social interaktion som vanligtvis uppstår naturligt på

kontoret. Det överensstämmer med Ipsen et al. (2021) uttalande att avsaknaden av kollegor är

den största nackdelen med att arbeta hemma. Exempelvis beskriver en av våra respondenter

följande: “Jag kan tycka att det är svårt att hitta inspiration. Jag saknar mina kollegor mycket.

Att komma till kontoret, att sitta fysiskt och höra hur det var i helgen, eller allt sådant som har
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försvunnit” (Johanna, medarbetare). Vidare beskriver Johanna att det sociala har en stor

påverkan, då det påverkar hur hon mår och hur hon presterar. Ipsen et al. (2021) beskriver att

avsaknaden av social kontakt som en konsekvens av distansarbete kan ha en negativ inverkan

på medarbetare. Detta visar hur viktigt den sociala interaktionen är för medarbetarnas mående

och prestation. Utmaningen i hur medarbetare mår och presterar när social interaktion uteblir

beskrivs även i Vayre och Pignault (2014) studie, där författarna belyser vikten av formella

och informella informationsutbyten öga mot öga på en arbetsplats.

Den informella interaktionen som uppstår spontant på ett kontor uteblir när arbetet sker på

distans. Det innebär i sin tur att interaktionen mellan kollegorna inte sker i samma

utsträckning som tidigare. Högkvalitativa sociala interaktioner, informellt småprat mellan

medarbetare är grundläggande för medarbetarnas mentala mående (Kniffin et al. 2021). Per

beskriver det såhär:

Det är bara som en sådan enkel sak som att man har köpt nya kläder och någon

säger, “oj vilka fina kläder” eller om man har klippt sig eller vad som helst.

Sådana spontana och positiva mänskliga saker tappar man bakom mejl och

skärmar på ett helt annat sätt. (Per, medarbetare)

Citatet tyder på att informella sociala interaktioner som att uppmärksamma om någon har nya

kläder eller ny frisyr kan innebära glädje för en person. Sådana mänskliga och positiva samtal

uteblir när medarbetare inte fysiskt befinner sig på kontoret och kan interagera. Det bör inte

heller underskattas vad en komplimang eller ett samtal kring något som hände i helgen kan

innebära. I dessa tider kan det antas vara viktigare än man tror med den mänskliga

interaktionen och samtalet, något man inte reflekterat kring tidigare då det var ett naturligt

inslag i vardagen. Contreras, Baykal och Abid (2020) beskriver att ledaren bör adressera det

sociala behovet hos medarbetare. Filip (medarbetare) säger att “Om jag ringer en kollega nu

så är det ofta i ett ärende. Det är inte så att man ringer bara för att snacka. På jobbet kan man

sätta sig och ta en kaffe och snacka lite”. Filips uttalande stärker fenomenet att det sociala

och mänskliga småpratet uteblir då han påstår att samtal med kollegor ofta är arbetsrelaterade

när det sker på distans.

En annan aspekt värd att belysa är att minskad profesionell support kan vara en nackdel för

medarbetaren vid arbete på distans (Harpaz 2002). Formella möten är enligt Vayre och

Pignault (2014) ett sätt att motverka brist på information och stöd från ledningen. Det kan i

sin tur motverka känslan av minskad professionell support. Vi har i vår studie identifierat att
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det är svårare att kommunicera och problem som tidigare kunde lösas snabbt över skrivbordet

kräver vid distansarbete ett telefonsamtal, digitalt möte eller ett formellt mejl. Det innebär

vidare att man måste hålla koll på varandras kalender och se när den andra är tillgänglig för

att prata, steget att komma i kontakt med sina kollegor blir längre. Filip (medarbetare)

upplever exempelvis att distansarbete innebär att möten måste bokas in till i stort sätt allt,

något som tidigare gick att lösa på tio minuter öga mot öga på kontoret kräver idag ett

inbokat möte. Det tyder på att snabb kommunikation blir svårare idag vilket kan hämma

arbetsprocessen. Ekpanyaskul och Padungtod (2021) menar att genom att upprätthålla goda

arbetsförhållande kan medarbetarnas negativa påverkan minska och arbetsproduktiviteten

öka. Företag bör använda riktlinjer för att på bästa sätt gynna de mänskliga resurserna genom

rätt stöd och integrering (Vayre och Pignault 2014).

4.2.2 Isolering och social distansering

En annan nackdel med distansarbete kan vara att medarbetarna upplever en känsla av

isolering och minskad tillhörighet. Ekpanyaskul och Padungtod (2021) menar att distansering

och social isolering kan hindra medarbetarna från att utföra sitt arbete. En medarbetare

uttrycker sig som följande: “det kan påverka mig negativt på så vis att man kan känna sig lite

ensam ibland. Det känns lite som en isolerad ö på något vis” (Kajsa, medarbetare). Även Per

(medarbetare) upplever att han till viss del kan känna sig inlåst när han arbetar hemma. Vid

distansarbete kan ensamhet på arbetsplatsen uppstå, vilket enligt Kniffin et al. (2021) kan ha

en negativ inverkan på medarbetarnas engagemang, beteende och prestation.

Respondenternas uttalande beskriver även att individen kan uppleva sig avskild från

organisationen och kollegorna vid distansarbete.

En medarbetare framhåller en negativ påverkan av distansering och isoleringen som blir av

att arbeta på distans, ”motivationsmässigt och socialt så får jag inte det utbytet som jag

behöver” (Linus, medarbetare). Vidare beskriver han att distanseringen påverkat honom på så

sätt att arbetet är mindre motiverande då han behöver och uppskattar diskussion och samtal

med chef och kollegor. Linus säger även att han inte känner samma driv som på arbetsplatsen

då har gillar att ha deadlines och något att jobba mot och påverkas därför negativt av det

nerdragna tempot som han upplever vid distansarbete. Johanna (medarbetare) beskriver även

att det periodvis är kämpigt med motivationen och att hon inte känner sig särskilt motiverad

att göra det lilla extra när arbetet sker på distans. Detta är även något Ipsen et al. (2021) hittat

i sin studie, där de förklarar att arbetet inte är lika intressant när det sker på distans.
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4.2.3 Gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv

En annan aspekt som vi fann i vår studie är att distansarbete kan göra det svårt att skilja på

arbetsliv och privatliv. Gränsdragningen mellan arbete och privatliv kan upplevas svår när

återhämtning och arbete sker på samma plats. Linus (medarbetare) säger att “det är enklare

att släppa jobbet när man lämnar kontoret, hemma har man inte samma koll på om klockan är

16.00 eller 17.30”. En annan respondent uttalar sig:

Det negativa är att man sitter länge och jobbar på kvällarna. Man sitter ofta längre

nu, än vad man gör på den fysiska arbetsplatsen. Då kanske man går hem vid fem

men nu kan man sitta framför datorn till 19.00-20.00 och ibland slår man till och

med på den senare. [...] Förr så kunde jag lämna datorn på jobbet, jag tog aldrig

med den hem för att få det fritt hemma, men nu har man tillgång till jobb hela

tiden om man vill. (Anders, medarbetare)

Harpaz (2002) beskriver att det kan finnas vissa svårigheter i att separera arbete och privatliv

vid distansarbete. Det är svårare att dra gränsen mellan arbete och privatliv om arbetet

ständig finns med på datorn som eventuellt står på samma plats som där man äter frukost.

Den fysiska uppdelningen mellan hemmet och kontoret har försvunnit vilket kan göra det

ännu svårare att urskilja vad som hör till arbetet och vad som hör till det privata. Samtidigt

som distansarbetet bidrar med möjligheten att kunna utföra sitt arbete mer flexibelt kan det

vara svårt för vissa personer att avsluta sitt arbete när arbetsdagen väl är slut. I vår studie har

vi funnit att vissa personer arbetar mer och längre vilket kan ha negativa konsekvenser.

Svårigheter med gränsdragning kan exempelvis leda till stress och på lång sikt även

uttröttningseffekter (Aronsson & Mellner 2019, s. 454).

Majoriteten av våra respondenter uttryckte att det var problematisk med gränsdragningen.

Kajsa (medarbetare) upplever en utmaning i gränsdragningen mellan arbete och privatliv när

hon arbetar hemma, något hon vill bli bättre på då hon tenderar att fortsätta arbetet även efter

utsatt arbetstid. Hon beskriver att ju längre pandemin har pågått desto mindre kommunikation

och uppmaningar för hur gränsdragning kan genomföras erbjuds från företaget. Aronsson och

Mellner (2019) beskriver att det är viktigt att ledaren tar sitt ansvar kring medarbetarnas

gränsdragning. Patrik (medarbetare) uttrycker å andra sidan att han inte upplever det svårt att

dra gränsen mellan arbete och privat, han uttrycker: “när jag jobbar så jobbar jag och när jag

är ledig så är jag ledig”.
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Fast att möjligheten till att ta med arbetet hem även fanns innan pandemin blir den fysiska

gränsdragningen problematisk i dessa tider. Att tydligt och bestämt sätta en gräns mellan när

man arbetar och när man är ledig kan antas vara extra viktigt när det inte finns en naturlig

skillnad mellan arbete och privat. Enligt Aronsson och Mellner (2019) uppstår gynnsam

gränsdragning mellan arbete och privatliv bäst genom avgränsning i tid och rum. Att dela upp

i tid och rum blir svårare under pandemin när arbetet utförs i hemmet. Patrik (medarbetare)

beskriver att det blir jobbigt för koncentrationen att arbeta vid köksbordet och bli avbruten

varje gång någon i familjen gick förbi och frågade om han ville ha kaffe. Det hämmar i sin

tur koncentrationsförmågan, effekten av att var produktiv och därav resultaten.

4.3 Medarbetarnas efterfrågan på ledarskap på distans

Medarbetarna i vår studie har samma grundläggande förväntningar på ledarskapet fast att det

sker på distans. Respondenterna förväntar sig en ledare som är inlyssnande, lyhörd och

framförallt uppvisar och ger förtroende. Enligt Harrington och Ruppel (1999) är förtroende

en avgörande faktor vid distansarbete. Dessutom är förtroende inom en verksamhet

avgörande för att nå och bibehålla effektivitet och en hög arbetsinsats (Hasel 2013), samt har

en positiv inverkan på prestationer (Dirks & Ferrin 2001; Kim, Mullins & Yoon 2021).

4.3.1 Frihet under ansvar

I intervjuerna verkar frihet under ansvar vara en förväntan på ledarskap på distans. Linus

(medarbetare) beskriver att frihet under ansvar har funnits sedan tidigare men att han då haft

en direkt dialog med sin chef, han tror att ledaren måste ställa om sitt ledarskap för att

anpassa sig till detta, samtidigt som chefen inte ska verka överkontrollerande. Filip

(medarbetare) beskriver att hans förväntningar på ledaren är detsamma, det vill säga en ledare

som finns där för att guida, coacha och sätta ramar och att han sedan får agera fritt inom

dessa ramar. När ledaren ger sina följare frihet, vägledning och får sina följare att känna ett

intellektuellt ägande uppnås hög tillfredsställelse bland följare (Trevelyan 2001, s. 516). Filip

(medarbetare) förklarar att det förtroende som ges gör så att han och hans medarbetare

levererar efter det. Även Kajsa (medarbetare) beskriver att ledaren har stort förtroende för

sina medarbetare och att det förtroende som finns gör så att hon tar ansvar. Vid distansarbete

menar Kim, Mullins och Yoon (2021) att det har en positiv inverkan på både organisatoriska
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och individuella prestationer när ledare uppvisar förtroende och medarbetare upplever

självständighet.

Nakrošienė, Bučiūnienė och Goštautaitė (2019) menar att det är viktigt att ledare visar

förtroende gentemot medarbetarna vid distansarbete. Linus (medarbetare) beskriver att det är

viktigt att ledaren sträcker ut en hand och är behjälplig vid behov. Det kan vara gynnsamt att

ledare har en passiv roll och finns till hands att agera när följare vänder sig till ledaren för

hjälp, något som förutsätter förtroende (Blom & Alvesson 2014). Anders (medarbetare)

menar att han vill ha möjlighet att kunna ringa sin ledare om han behöver stöd eller någon att

bolla ideer med. Exemplena ovan tyder på vikten att medarbetarna upplever en

självständighet med förtroende från ledaren samtidigt som den finns tillgänglig vid behov.

Baserat på ovanstående uttalande går det att konstatera att medarbetare inte vill bli direkt

övervakade utan uppskattar autonomi, frihet och förtroende. En alltför auktoritär ledare kan

bli motsägande och nedlåtande mot följare och deras kompetens, frihet och

förtroendeskapande (Blom & Alvesson). Frånvaron av ledarskap där ledaren finns till hands

när följare efterfrågar ledarskap ses istället som en bekräftelse av kompetens och förtroende

(ibid.). Bolton (2020) beskriver att medarbetare föredrar auktoritet och förtroende framför

djupgående övervakning vid arbete på distans.

4.3.2 Återkoppling och bekräftelse

Återkoppling är ett återkommande tema som framgår hos våra respondenter. Den spontana

återkopplingen mellan medarbetare och ledare som sker när samtliga är på kontoret sker inte i

samma utsträckning när alla arbetar på distans. Contreras, Baykal och Abid (2020) menar att

ledarskap i en digital kontext bör fokusera på att uppmärksamma medarbetarnas prestation

och ge återkoppling. Det kan antas extra viktigt då det inte är lika enkelt som att passera

varandra i korridoren och stämma av och berätta hur något går. Per (medarbetare) förklarar

att han fortfarande vill ha en ledare som stöttar och ger återkoppling, om det sen är via mejl

eller telefon spelar mindre roll. Å andra sidan uttrycker Kajsa (medarbetare) en viss osäkerhet

i om hon gör tillräckligt eller om arbetet hon gör på distans är tillräckligt bra. Hon skulle

önska mer återkoppling och uppföljning för att känna att hon är på rätt spår och trycka bort

den osäkerhet som kan uppstå vid otydliga förväntningar som i sin tur kan skapa onödig

stress. Ledaren bör enligt Bolton (2020) uppmärksamma och hitta ett sätt att stödja

medarbetare som känner sig frånkopplade, sårbara och osäkra. Anders (medarbetare) menar

att den spontana återkopplingen försvinner och att det inte är samma sak när det sker över en
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skärm eller telefon. Han säger också att det är enklare att missa återkopplingen när man är på

distans.

Vi har uppmärksammat att respondenterna har olika behov av återkoppling. Ledarens

förmåga att använda belöning och återkoppling på ett sätt som stärker förtroendet mellan

ledare och följare är något som har en positiv inverkan på den individuella följarens

uppfattning att deras bidrag är viktigt, gör skillnad och uppskattas (Hasel 2013, s. 277-278).

Behovet kan som beskrivs i stycket ovan bestå av återkoppling kring att en person är på rätt

bana, det kan även vara återkoppling i form av beröm och bekräftelse. Patrik (medarbetare)

uttrycker exempelvis att han har ett behov av återkoppling i form av beröm och att han drivs

av att skapa förändring och resultat för att det är någon som värderar och bekräftar det han

åstadkommit. Vidare förklarar han att det inte handlar om en egoistisk god känsla utan även

att han ska uppleva att ledaren har uppmärksammat och intygat när han lyckats åstadkomma

något bra. Linus (medarbetare) säger vidare “Jag själv vill gärna bevisa vad jag gör under

dagarna och det kan jag tycka blir lite svårt när man sitter hemma och jobbar på i sin egen

lilla bubbla”. Citatet antyder på ett behov av bekräftelse och att ledaren tydligt ska

uppmärksamma vad han gjort och åstadkommit. Den positiva inverkan som återkoppling och

belöning har på förtroendeskapande tillåter att ledaren kan etablera en högre nivå av

ansträngning bland sina följare (Hasel 2013, s. 277-278).

4.3.3 Kommunikation mellan medarbetare och ledare

Att den dagliga och spontana kommunikationen mellan ledare och medarbetare uteblir kan

inte undgå att uppmärksammas hos våra respondenter. Antonakis och Atwater (2002) menar

att den moderna kommunikationstekniken har underlättat för ledarskap på distans, men att det

ändå kan finnas en känsla av distansering. Ett antal medarbetare beskriver att det varit

utmanande att överföra ett beteende där man har haft frihet under ansvar och direkt dialog på

kontoret till arbete på distans. Samtidigt som det har varit en omställning för medarbetaren

menar Linus (medarbetare) att ledaren måste vara tydlig med kommunikationen och

upprätthålla samma direkta dialog även om arbetet sker på distans. Enligt Van Wart et al.

(2019) är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation för att undvika missförstånd, något

som är vanligt förekommande vid digitala kommunikationskanaler. Vidare beskriver

författarna att det kan vara fördelaktigt att införa kommunikation enskilt mellan ledaren och

medarbetaren för att erbjuda önskvärt stöd. En annan medarbetare förklarar sin syn på

kommunikationen som följande:
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Det är alltid bra med kommunikation. [...] Men det känns som ju längre pandemin

har hållit i sig, desto mindre kommunikation av viktiga grejer blir det. Det har

mattas av och vi går på någon slags normalläge. I början var det kanske mer fokus

på, att tänk på att ta en promenad, eller tänk på vad det nu än må vara, men sen så

känns det precis som om det rinner ut i sanden på något vis. (Kajsa, medarbetare)

Betydelsen av kommunikation och samtal om mjuka värden och inte bara beröm, bekräftelse

och återkoppling är av betydelse vid arbete på distans. Utöver de arbetsrelaterade möten som

sker både i teamet och mellan en enskild medarbetare och ledare beskriver våra respondenter

att det skulle vara fördelaktigt att höras vid oftare. Antonakis och Atwater (2002) menar att

följare upplever sig distanserade från ledaren när ledaren inte uppehåller frekvent kontakt.

I denna typen av hemarbete hade det kanske gynnat att ha en chef som tar 15 min

varje vecka på samma tid, där han ställde lite frågor och jag ställde frågor och tar

upp sånt jag vill ta upp [...] Sen behöver det inte vara ett utvecklingssamtal men

det är ändå skönt att veta att jag får någon slags feedback då den är så svår att få

när man sitter hemma i sin lilla bubbla. (Linus, medarbetare)

Även Kajsa (medarbetare) beskriver att det skulle vara bra med tätare samtal med chefen, det

behöver inte vara en speciellt lång tid, utan att en kvart varannan vecka räckt för att kolla så

att allt är okej. Trevelyan (2001) menar att följare upplevde tillfredsställelse när ledaren har en

hög närvaro och diskuterade arbetet med sina följare. En annan aspekt som Johanna tar upp

och tycker skulle vara fördelaktigt är att börja varje morgon med ett morgonmöte som alla kan

delta i för att se om något speciellt står på agendan.

Något som är värt att belysa i analysen är Pers (medarbetares) uttalande där han säger att

chefer har en viktig roll i se till så att medarbetarna har det bra. Han menar att det är enklare

för chefer att uppmärksamma om en medarbetare inte mår bra när man är fysiskt på kontoret.

Bolton (2020) belyser vikten av att stämma av och se till så att medarbetare har det bra även

om arbetet sker på distans. Kajsa (medarbetare) säger, precis som Per (medarbetare), att den

enskilda kontakten mellan ledare och medarbetare alltid är viktig men att den behöver få en

större tydlighet idag. Det behöver bli en aktiv aktivitet mellan ledare och medarbetare då den

spontana konversationen på kontoret uteblir.
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4.4 Utmaningar och möjligheter med att leda på distans

I en tid av förändring är ledarskap på distans enligt Contreras, Baykal och Abid (2020)

avgörande för organisationens överlevnad och framväxt. I vår undersökning har vi även

intervjuat ledare då vi vill få en uppfattning om de möjligheter och utmaningar som ledarna

upplever finns med att leda på distans.

4.4.1 Möjligheter med att leda på distans

Johan (ledare) upplever att en vinning med att leda på distans är att han kommer närmare

respektive medarbetare då samtalet blir mer personligt och att det kan stärka relationen

mellan honom och varje individuell medarbetare när de sitter och pratar enskilt. Vid såväl

fysisk och social distans menar Antonakis och Atwater (2002) att ledare kan upplevas

avlägsna från medarbetare, något som Johan (ledare) istället har valt att se som en tillgång i

sitt ledarskaputövande. Han fortsätter beskriva att det beror på att när medarbetarna befinner

sig i sin hemmiljö blir det mer personligt per automatik då individerna vistas i en mer

personlig och avslappnad miljö, trots distansen uppstår en annan typ av närhet. Distansarbete

ställer nya krav på ledaren som måste se till så att medarbetare kan kommunicera effektivt,

bygga förtroende och relationer (Kossler & Prestridge 2003).

4.4.1.2 Förtroende mellan ledare och medarbetare

Kjell (ledare) beskriver att han har fullt förtroende och litar på att hans medarbetare gör sitt

jobb även när arbetet och ledarskapet utförs på distans. Harrington och Ruppel (1999)

beskriver att ledare måste basera tillsyn och övervakning på förtroende gentemot följare vid

distansarbete. Förtroende grundar sig enligt Baer och Colquitt (2018) utifrån tidigare

erfarenheter från både omgivningen och personer runt omkring. Utifrån Kjells uttalade går det

att tolka att hans medarbetare sedan tidigare uppvisat att arbetsuppgifterna blivit utförda vilket

i sin tur kan ha bidragit till Kjells förtroende. Baer och Colquitt (2018) beskrivet att det är

förtroendeingivande när följare visa välvilja och visa att de har förmågan att genomföra det

som förväntas. Förtroende baseras även på förväntningar om att andra parter kommer att

utföra en önskad åtgärd oavsett förmågan att övervaka det andra partiet (Baer & Colquitt

2018). Robert (ledare) beskriver att det inte spelar någon större roll om man jobbar 40 eller 30

timmar en vecka, så länge medarbetarna levererar ett bra resultatet och är beredda att arbeta

mer veckan efter.
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Harrington och Ruppel (1999) konstaterar att förtroende är en avgörande faktor vid

distansarbete. Mia (ledare) beskriver, precis som medarbetarna, att hon uppskattar förtroendet

som frihet under ansvar ger och att hon vill finnas till hands och coacha sina medarbetare att

växa och fatta egna beslut även vid distansarbete. Trevelyan (2001) presenterar att följare

upplever tillfredsställelse när ledare har en hög närvaro och diskuterar arbetet med följare.

Roberts (ledare) resonemang om förtroende innebär att han har förtroende gentemot sina

medarbetare att de tar kontakt trots fysisk distans när och om de behöver stöd. Det finns enligt

Blom och Alvesson (2014) många olika sätt för ledare att organisera arbetet och ge

vägledning och stöd.

4.4.2 Utmaningar med att leda på distans

Vi har identifierat att ledarna beskriver att det finns en viss skillnad i ledarskapet när det nu

sker på distans där vissa omständigheter beskrivs som utmanande. Contreras, Baykal och

Abid (2020) belyser att ledarskapsutövandet inte kan vara densamma då situationen har

förändrats, utan ledarskapet måste anpassas till de nya förhållandena som uppstår vid

distansarbete.

4.4.2.1 Fysisk distans

Den fysiska distansen har blivit ett faktum till följd av coronapandemins restriktioner. En

ledare beskriver att det är den fysiska kontakten mellan ledare och medarbetare som blivit

lidande vid distansarbete. Johan (ledare) förklarar att vi inte ska underskatta den fysiska

kontakten då den fysiska närvaron kan skapa en trygghet hos vissa medarbetare medans andra

inte behöver den fysiska närvaron i samma utsträckning. Antonakis och Atwater (2002)

menar att den fysiska distansen mellan ledare och följare är ett tecken på distansering och att

det kan göra det svårt för ledare att integrera med sina följare och upprätthålla frekvent

kontakt. Det finns otaliga exempel på hur svårt det är att leda på distans och att ledaren bör

uppmärksamma och hitta ett sätt att stödja de som påverkas negativt av distansarbetet och de

som känner sig frånkopplade, sårbara och osäkra (Bolton 2020), eller kanske som Johan

uttrycker att vissa är i större behov av fysisk närvaro.

När ledarskap sker på distans bör ledaren fokusera på att uppmärksamma medarbetarnas

prestationer och ge återkoppling (Contreras, Baykal & Abid 2020). Både Mia (ledare) och

Robert (ledare) beskriver att det är svårare att ge konstruktiv återkoppling när de är fysiskt

distanserade från sina medarbetare, något som blir en utmaning i deras ledarskapsutövande.
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Mia (ledare) fortsätter att berättar att det inte blir samma stuns och glädje när ett grattis och

bra jobbat går vi ett mejl. Det innebär att positiv återkoppling och komplimanger inte får

samma effekt i textform som när den framförs fysisk vilket i sin tur bidrar till en annan

stämning. Mia säger även att den spontana återkopplingen till medarbetare inte uppstår på

samma sätt då hon är fysisk distanserad från sina kollegor och till viss del tappat kännedomen

om vad hennes medarbetare gör.

Att den naturliga och vardagliga kontakten uteblir är en återkommande utmaning som ledarna

upplever. Johan (ledare) säger att den fysiska delen är problematisk, i ett fysiskt rum på

arbetsplatsen kan man iaktta personer på ett annat sätt och känna av stämningen. Han menar

att han inte har samma insyn på sina medarbetare när inte alla befinner sig på det fysiska

kontoret. Även Mia (ledare) förklarar att avstämning som tidigare sköttes över skrivbordet

uteblir och att dialogen inte är lika tät vid arbete på distans. Bolton (2020) menar att det är

viktigt att ledaren försöker bibehålla en struktur och stämma av kring medarbetarnas mående

när arbetet sker på distans. Att bibehålla kommunikation och struktur är någonting som Johan

(ledare) aktivt arbetade med för att upprätthålla en rutin likt den som finns på den fysiska

arbetsplatsen.

4.4.2.2 Uppmärksamma medarbetarnas mående

Att vara närvarande och uppmärksamma medarbetarnas mående ses som en utmaning för

ledarna i vår studie. När man inte längre arbetar fysiskt tillsammans är det svårt att känna av

och se medarbetarnas kroppsspråk. Mia (ledare) poängterar att det är svårt att känna av och

istället får förlitar sig på att medarbetarna är ärliga och känner sig trygga i att berätta om

någonting inte känns bra. Nakrošienė, Bučiūnienė och Goštautaitė (2019) redogör för

betydelsen att ledaren uppvisar förtroende mot dess medarbetare när arbete sker på distans.

Vidare beskriver Kjell (ledare) att man tappar visibiliteten på en person när man arbetar på

distans och fortsätter som följande:

Jag kan prata med dig nu i en halvtimme, timme, eller så. Men sen har jag ingen

aning om mer än det jag kan se på mejl eller hör från andra aktiviteter som görs

eller inte görs. Jag har egentligen noll koll [...]. (Kjell, ledare)

Kjell (ledare) förklarar att en av de största utmaningarna med att leda på distans är att

uppmärksamma om en medarbetare upplever psykisk ohälsa i situationen och att det blir

svårare för ledaren att finnas där för medarbetaren. Kjell fortsätter berätta att vissa
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medarbetare behöver en hjälpande hand. Den fysiska distanseringen som blir av att arbeta på

distans kan påverka medarbetares psykiska hälsa (Ekpanyaskul & Padungtod 2021). Johan

(ledare) säger att det är viktigt för en ledare att uppmärksamma beteende som tyder på stress

eller dåligt mående bland medarbetare, något som är svårare att upprätthålla på distans.

Robert (ledare) och Kjell (ledare) uttrycker även att det är svårt att fånga upp nivån på

medarbetares arbete som blir gjort, personer som vanligtvis arbetar mycket arbetar mer nu och

personer som tidigare hade svårt att motivera sig har ännu svårare för det nu, när arbetet sker

på distans.

5. Avslutande diskussion och slutsatser

Det avslutande kapitlet inleds med en diskussion av det som presenterats i analysen och teori

för att besvarar studiens syfte och frågeställningar. Det är här vi kopplar samman

medarbetarnas uttalande och ledarnas uttalande i relation med tidigare forskning. Sedan

redogör vi för studiens slutsatser. Slutligen görs en reflektion av studiens bidrag för att ge

förslag till vidare forskning. .

5.1 Diskussion

Vi har identifierat att det finns olika upplevelser med att arbeta på distans och att leda på

distans, både fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar. Majoriteten av

medarbetarna uttrycker det som övervägande positivt att arbeta på distans, där några av

fördelarna beskrivs som ökad flexibilitet och effektivitet. Medarbetarna upplever att de kan

vara mer effektiva i sin vardag och att de kan få ihop livspusslet på ett bättre sätt genom att

exempelvis utföra hushållssysslor under arbetstimmarna. Vissa respondenter upplever att

distansarbete har inneburit att de fått ytterligare tid för vänner och familj, något som inte

möjliggjorts i samma utsträckning tidigare när arbetet utfördes på kontoret. Andra

respondenter uttrycker även att de fått möjlighet att göra aktiviteter som ger dem energi och

får dem att må bra, som att ta en promenad mitt på dagen. Friheten som uppstår när

medarbetarna kan utföra mer vardagliga aktiviteter parallellt med arbetet ställer krav på att

det finns ett förtroende mellan medarbetare och ledare. Harrington och Ruppel (1999)

beskriver att ledare måste basera tillsyn och övervakning på förtroende gentemot följarna vid
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distansarbete. Exempelvis beskriver en ledare att han förväntar sig att arbetet blir gjort men

att medarbetarna får disponera tiden på egen hand och ta eget ansvar, något som även det

ställer krav på förtroende.

En annan positiv aspekt som våra medarbetare uttrycker med att arbeta på distans är att det

ökar deras produktivitet och effektiviteten i arbetet samt att vissa upplever att det ökar deras

koncentrationsförmåga. Medarbetarna menar att de uppskattar det förtroendet de får av sin

ledare, något som i sin tur kan bidra till deras produktivitet och effektivitet. Hasel (2013)

argumenterar för att förtroende inom en verksamhet är avgörande för att nå och bibehålla

effektivitet och en hög arbetsinsats. Precis som medarbetarna beskriver, att de uppskattar

förtroendet som ges, så uttrycker ledarna att de har fullt förtroende och litar på att sina

medarbetare är produktiva även om arbetet inte sker på kontoret. Produktiviteten kan å andra

sidan ha en negativ effekt då en del medarbetare uttrycker svårigheter med gränsdragningen.

Vissa medarbetare tenderar att arbetar mer och längre än utsatt arbetstid då arbetet är mer

lättillgängligt vid distansarbete. Vilket utifrån Aronsson och Mellner (2019) kan leda till

stress och uttröttningseffekter. Två ledare uttrycker det som en utmaning att fånga upp nivån

på arbete som blir utfört och menar att vissa medarbetare tenderar att arbeta mer medan andra

har svårt att motivera sig. Något som även två av våra intervjuade medarbetare beskriver,

nämligen att de upplever svårigheter med motivation och att göra det där lilla extra vid

distansarbete.

Vid distansarbete blir det extra viktigt att stödja medarbetare då situationen har förändrats och

den spontana och fysiska interaktionerna försvunnit. Ledarna uttrycker att det uppstår en

utmaning att leverera återkoppling och bekräftelse till medarbetarna vid distansarbete.

Samtidigt har vi identifierat att medarbetarna har olika behov av just detta. Contreras, Baykal

& Abid (2020) menar att när ledarskapet sker på distans bör ledare fokusera på att

uppmärksamma medarbetarnas prestationer och ge återkoppling. Trots ledarnas upplevda

svårigheter med att leverera bekräftelse och återkoppling vid distansarbete är det något som

medarbetarna efterfrågar i större utsträckning och därför något ledarna bör fokusera på. Hasel

(2013) beskriver att återkopplingen bidrar till förtroendeskapande vilket leder till att ledaren

kan etablera en högre nivå av ansträngning bland följarna. Förtroende, något Harrington och

Ruppel (1999) poängterar är en avgörande faktor vid distansarbete, kan då stärkas ytterligare

genom återkoppling och bekräftelse och bidra till ännu bättre prestationer.
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En annan fördel vi fann i vår studie är faktumet att det finns en upplevelse från både

medarbetare och ledare av att komma närmare varandra trots den fysiska distansen, ett fynd

som på ett sätt motsäger Antonakis och Atwater (2002) uttalande om att avståndet mellan

medarbetare och ledare blir längre vid distansarbete. Ledarna upplever att det bidrar till en

känsla av närhet när medarbetarna vistas i en mer personlig miljö. Även medarbetarna säger

att det skapas en mer personlig känsla när man får möjlighet att komma hem till sina kollegor

via teknologi. Å andra sidan så är den fysiska distansen påtaglig för både medarbetare och

ledare. Ledarna upplever att den fysiska distansen gör det svårt att uppmärksamma

medarbetarnas mående. Interaktionen mellan kollegor upplevs inte detsamma vid

distansarbete då den spontana interaktionen uteblir och oftast är arbetsrelaterad. Samtliga

medarbetare beskriver att en negativ aspekt vid distansarbete är känslan av isolering och

social distansering då interaktion med kollegor inte sker i samma utsträckning. Avsaknad av

kollegor och social interaktion kan enligt Vayre och Pignault (2014) påverka både mående

och prestation negativt. Två av medarbetarna uttrycker att den sociala isoleringen påverkar

deras motivation negativt medan en annan upplever sig ensam ibland. Att förlita sig på att

medarbetarna är ärliga och berättar om någonting inte känns bra anser en ledare vara viktigt,

något som ställer krav på förtroende.

Frihet under ansvar diskuteras av både medarbetare och ledare i vår undersökning som

fördelaktigt vid distansarbete. En ledare beskriver att hon uppskattar förtroendet som frihet

under ansvar ger. Medarbetarna beskriver att frihet under ansvar är något som får dem att

leverera och ta ansvar vilket bidrar till att de upplever en självständighet. När ledare uppvisar

förtroende och medarbetare upplever självständighet vid distansarbete menar Kim, Mullins

och Yoon (2021) att det har en positiv inverkan på organisatoriska och individuella

prestationer. Trots önskemål om frihet under ansvar och förtroende efterfrågar medarbetare

en ledare som finns där för att guida och coacha vid behov. Här uppstår en frånvaro av

ledarskapet, på medarbetarnas egen önskan, något som enligt Blom och Alvesson (2014) kan

ses som en bekräftelse av kompetens och förtroende från en följares perspektiv. Att guida och

coacha vid behov är även något ledarna beskriver då det vill finnas till hands men samtidigt

få sina medarbetare att växa och fatta egna beslut.

Kommunikationen mellan medarbetare och ledare uppstår inte lika naturligt vid distansarbete

som när arbetet utfördes fysiskt på kontoret. Majoriteten av medarbetarna uttrycker att de

önskar tätare kontakt med sin ledare. Exempelvis uttrycker en medarbetare att det hade varit

bra med 15 minuter varje vecka för att ge utrymme till att belysa frågor och funderingar som
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dykt upp. En av ledarna uttrycker att det finns ett förtroende där medarbetare tar kontakt trots

den fysiska distansen när och om de behöver stöd. Här krävs ett ömsesidigt förtroende och

kommunikation där medarbetare och ledare diskuterar vilket behov av kommunikation som

finns, det blir viktigt att möta individuella önskemål. Förtroende kan enligt Baer och Colquitt

(2018) inte ses som enkelriktat, därför blir det ömsesidiga förtroendet viktigt. Att ha

schemalagd kontakt mellan medarbetare och ledare underlättar även för ledarna att

uppmärksamma hur medarbetarna mår, något som beskrivs som en utmaning.

5.2 Slutsatser

Vår studie tyder på att det finns både fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar

med att arbeta på distans och att leda på distans, där olika individer upplever situationen

olika. Medarbetarnas upplevda fördelar tyder på ökad flexibilitet och effektivitet, både i

vardagen och på arbetet. Både medarbetarna och ledarna beskriver en upplevelse av närhet

trots den fysiska distansen som en positiv aspekt av distansarbete. Vi har identifierat att de

positiva aspekterna med att arbeta på distans och att leda på distans ställer krav på ömsesidigt

förtroende för att säkerställa att arbetsuppgifter blir utförda trots medarbetarnas olika

motivation och ledarnas svårighet att fånga upp nivån på arbete som blir gjort. Nackdelarna

tyder på utebliven interaktion med kollegor, social distansering och problematik med

gränsdragning. Nackdelarna ställer krav på förtroende, öppenhet och kommunikation mellan

ledare och medarbetare för ledaren att kunna stödja de som påverkas negativt.

Vi har även identifierat att förtroende är en förutsättning för att arbeta på distans och att leda

på distans. Vi fann i vår studie att ledarna uttrycker att de har förtroende för att medarbetarna

utför sitt arbete, samtidigt som medarbetarna uttrycker att förtroendet gör så att de tar ansvar.

Vidare är frihet under ansvar något som både medarbetare och ledare efterfrågar vid

distansarbete. Frihet under ansvar förutsätter ömsesidigt förtroende, en god relation,

kommunikation och tydliga ramar. Medarbetarna upplever tillfredsställelse när de upplever

frihet och känner förtroende från ledaren, samtidigt som medarbetarna efterfrågar en ledare

som finns där för att stötta vid behov vid distansarbete. Utöver frihet under ansvar betonar

ledarna i vår studie betydelsen av att vara tillgänglig och ge stöttning vid behov. Ömsesidig

anpassning och förtroende leder till förtroendefulla relationer något som kan antas viktigt vid

distansarbete.
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Bekräftelse och återkoppling är något som diskuteras av både medarbetarna och ledarna vid

distansarbete när den spontana interaktionen uteblir. Återkoppling och bekräftelse bidrar till

ett förtroendeskapande, något vi identifierat som viktiga vid distansarbete, samt att det bidrar

till bättre prestationer och resultat. Frekvent kommunikation och interaktion mellan

medarbetare och ledare skapar en möjlighet att förmedla återkoppling och bekräftelse det blir

även ett sätt att underlätta de upplevda nackdelarna och utmaningarna. Det ger ledaren

möjlighet att fånga upp medarbetarnas mående och prestation och ett sätt att kompensera för

den uteblivna spontana interaktionen för att efterlikna den sociala struktur som redan fanns.

Frekvent kommunikation ger dessutom medarbetarna utrymme att uttrycka sina tankar kring

situationen med distansarbete.

5.3 Reflektion och förslag till vidare forskning

Att arbeta på distans och att leda på distans är två högst aktuella ämnen att studera som följd

av förändrade arbetsmetoder och arbetsförhållanden som en konsekvens av coronapandemin.

Vi har identifierat att det saknas en gemensam bild där medarbetares och ledares upplevelser

ställs i förhållande till varandra vid distansarbete. Vi har genom vår studie, med både ett

medarbetarperspektiv och ledarperspektiv, bidragit med förståelse för att fylla detta

kunskapsgap. Utifrån våra respondenters uttalanden har vi identifierat betydelsen av frihet

och förtroende samt ett antal upplevelser med att arbeta på distans och att leda på distans. Vi

har en förståelse för att upplevelserna är fler än de vi valt att lyfta fram i denna studie. Vidare

forskning kan därför bredda förståelsen för de olika upplevelserna som kan uppstå för att

skapa optimala arbetsförhållanden när arbetssituationen förändrats. Vi är medvetna om att vi

inte kan generalisera då vi endast studerat två företag, det hade därför varit intressant att

bredda förståelsen kring betydelsen av frihet och förtroende. Förslagsvis genom att studera

fler företag som eventuellt har en annan struktur, kultur eller andra arbetsmetoder vid

distansarbete.

En intressant utveckling av studien skulle vara att studera fenomenet att arbeta på distans och

att leda på distans över tid, när samhället och arbetsplatser likt de vi studerat kan antas övergå

till ett nytt normalt. Är den flexibla och digitala arbetsplatsen verkligen något för alla och hur

påverkas olika individer på lång sikt, både ledare och medarbetare? Hur kan de gemensamt

skapa de bästa förutsättningarna för förtroendefulla relationer? Något som vi anser

fördelaktigt vid distansarbete. Vid framtida forskning hade det även varit intressant att

undersöka bakomliggande faktorer som exempelvis personlighetstyp eller personliga
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karaktärsdrag, något som även var vår grundläggande tanke. Detta för att se om olika

personlighetstyper påverkas olika av distansarbetet, vad som efterfrågas av ledarskapet

utifrån det samt hur ledaren kan anpassa sitt ledarskap utifrån personlighetstyper.
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Bilagor

Bilaga 1, Intervjuguide, frågor till medarbetaren

Inledande frågor:

Är det okej om vi spelar in?

Vill du vara anonym eller är det okej om vi använder ditt tilltalsnamn?

Kan du beskriva din roll i organisationen? Hur kommer det sig att du arbetar här? Akademisk

bakgrund och i så fall vad? Hur länge har du arbetat här?

Personkännedom

Hur är du i gruppsituationer och möten?

Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig? Social, framåt, impulsiv, livlig,

eftertänksam, tystlåten, reserverad, tillbakadragen?

Upplever du att du har samma inflytande som dina kollegor? tycker att de alltid tas i

beaktande? Hur föredrar du att ha inflytande och framföra dina åsikter? tal, skrift.

Hur föredrar du att arbeta? Ensam eller i grupp?

Är du engagerad i ditt arbete och/eller utanför arbetstid?

Hur gör du när du ska återhämta dig?

Ställer din yrkesroll några specifika krav på dig?

Hur tacklar du arbetsuppgifter? Direkt, snabbt, metodiskt, övertänkande. Skiljer det sig vid

distansarbete?

Påverkas du av distanseringen/social isoleringen vid hemarbete och i så fall hur?

Upplevelser av distansarbete:

Hur upplever du det är att arbeta hemma? Positiva vs negativa aspekter. Vad skulle du säga är

övervägande?

Hur ser din situation hemma ut? Ensam hemma, flera i hushållet som är hemma? Ordentlig

arbetsplats, ljus, ljud mm.

Hur tycker du att hemarbete påverkar ditt privatliv?

Känner du att du får önskvärt stöd från andra runt omkring på arbetsplatsen? Har det

förändrats under distansarbete?

Hur är din relation med kollegor, har den förändrats, hur har den förändrats?

Hur tror du att detta skulle kunna påverka dig långsiktigt?
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Upplever du att din personlighet har påverkats av distansarbete? Hur har den påverkats?

Medarbetares uppfattning av ledarskap:

Hur skulle du beskriva ledarskapet idag? Exempel, egenskaper, personlighet, kompetens mm.

Exempel på ett bra ledarskap? Mindre bra ledarskap? Vad krävs av en ledare? (vid

distansarbete)

Vilka förväntningar har du på ledaren?

Är det något ledaren gör för att underlätta ditt arbete idag? Får du det stödet du behöver?

Hur är ditt behov av återkoppling och belöning, har det förändrats vid distansarbete? Blir ditt

behov uppfyllt av din ledare och kollegor?

Märker du någon skillnad i ledarskapet mellan distansarbete och “in-office” arbete?

Upplever du att du har andra förväntningar på din ledare nu vid distansarbete?

Om du fick chansen att påverka ledarskapet, hur skulle du göra det optimalt för att gynna

dig? Önskemål

Avslutande fråga:

Har du något mer att tillägga?

Får vi ta kontakt med dig om det skulle uppstå oklarheter eller om vi har fler frågor?

Bilaga 2, Intervjuguide, frågor till ledaren

Inledande frågor:

Är det okej om vi spelar in?

Vill du vara anonym eller är det okej om vi använder ditt tilltalsnamn?

Kan du beskriva din roll i organisationen? Hur kommer det sig att du arbetar här? Akademisk

bakgrund och i så fall vad? Hur länge har du arbetat här?

Ledarskap för dig:

Vad är ledarskap för dig?

Hur ser du dig själv som ledare? Hur ser ett bra ledarskap ut för dig?

Hur arbetar ni för att nå mål? Hur motiverar ni era medarbetare till att nå era mål?

Hur gör ni för att utveckla eller förbättra ledarskapet? Tar ni emot ideer från medarbetare/

diskuterar ni och följer upp med tänkbara utvecklingsområden?
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Har du kännedom om “situationsanpassat” ledarskap? Sker anpassning till individen?

Är det något som hindrar er från att anpassa ledarskapet utifrån enskilda behov?

Att leda på distans:

Hur skulle du beskriva skillnaden i att leda på distans jämfört med att leda när de flesta/eller

alla medarbetare är på plats på arbetsplatsen? Skulle du beskriva att det är enklare eller

svårare att leda på distans, motivera?

Hur tror du medarbetarna påverkas av distansarbete? Påverkas olika personligheter olika?

Upplever du någon generell skillnad i önskemål/behov/förväntningar av ledarskap hos de

anställda när de arbetar på distans?

Upplever du ett större individuellt önskemål/behov/förväntningar av ledarskap hos

medarbetarna idag? Varför/varför inte?

Önskar du att medarbetare tog mer initiativ angående sina egna

önskemål/behov/förväntningar.

Avslutande fråga:

Har du något mer att tillägga?

Får vi ta kontakt med dig om det skulle uppstå oklarheter eller om vi har fler frågor?

Bilaga 3, Mejlutskick till medarbetare och ledare

Hej!

Vi är två studenter, Frida och Sofie, som just nu studerar vår sista termin på Lunds

universitet, Campus Helsingborg med inriktning Service Management. Under våren skriver vi

vår kandidatuppsats med inriktning ledarskap. Vi är väldigt tacksamma att du vill vara med

och delta och vill därför gärna boka in en tid för intervju med dig. Nedan kan du ta del av

bakgrund till studien och hur studien kommer att gå till.

Bakgrund till studien:

Vår uppsats kommer att studera om introverta och extroverta medarbetare behöver/önskar

olika ledarskap till följd av distansarbete, som en konsekvens av coronapandemin. Tidigare

forskning visar att introverta och extroverta personer agerar och påverkas olika av

distansarbete och kan därav gynnas av olika och anpassat ledarskap. Vi ser även det här som
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en möjlighet att utöka vår kunskap om ledarskap och medarbetare för att senare tillämpa det i

vårt egna framtida yrkesliv.

Syftet med studien är inte att lyfta individuella antaganden/ åsikter utan syftar till att skapa en

djupare förståelse för fenomenet som helhet. Det är viktigt för oss att understryka att det inte

är en studie för att granska de personer som deltar, vi vill däremot skapa en generellt ökad

förståelse och dra slutsatser för behovet samt önskemålet av ledarskap utifrån introverta och

extroverta medarbetare. Förutom att väcka uppmärksamhet inom området hoppas vi kunna

gynna ert företag med information kring hur ledaren kan tackla introverta och extroverta

medarbetare för att uppnå optimala resultatet trots omständigheterna. Vi ser fram emot att ta

del av dina erfarenheter och tankar kring ämnet.

Hur kommer studien att gå till?

Intervjun kommer att hållas på distans och vara i ungefär 1 timme. Hör gärna av dig med

vilka tider som skulle passa dig, samt hur du önskar att intervjun genomförs (Microsoft

Teams, Zoom etc.) så återkommer vi med svar och bekräftar tiden. Vid frågor kring vår

undersökning, tveka inte på att höra av dig.

Återigen, tack för visat intresse. Ser fram emot att höra från dig!

Vänliga hälsningar,

Frida Sjölin och Sofie Jönsson

42


