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Sammanfattning 

Författare: Mari Edström och Evelina Johansson  

Handledare: Olle Duhlin  

Examinator: Mikael Lundgren 

Titel: Distansarbete – En studie utifrån mellanchefers perspektiv 

 

 

Syfte: Vi vill med vår studie, bidra till företag med distansarbete, en ökad förståelse för 

hur distansarbete påverkar mellanchefernas redan komplexa roll. Vi vill även undersöka 

om mellanchefers perspektiv gällande distansarbete särskiljer sig från befintliga 

uppfattningar för att på så sätt undersöka mellanchefers situation.  

 

Metod: Studiens upplägg grundas i en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv 

ansats och behandlar distansarbetets påverkan på mellanchefernas roll. Studiens 

empiriska insamling har gjorts genom sex intervjuer på fem olika företag där 

distansarbete ses som vanligt förekommande. 

 

Slutsats: Slutsaten i vår studie har visat att mellanchefers syn och uppskattning kring 

distansarbete kan variera utifrån olika aspekter. Vi har även kunnat se att distansarbete 

bidrar till en ökad frihet och flexibilitet som därmed kan underlätta det vardagliga 

livspusslet. Trots framstående kommunikationsverktyg ses det fysiska mötet som svårt 

att ersätta vid distansarbete och ska inte underskattas. Det är därför som chef viktigt att 

regelbundet hålla fysiska möten för att på så sätt förebygga ohälsa och ett utanförskap. 

 

Nyckelord: Mellanchef, Distansarbete, Kommunikation, Arbetsmiljö, Ledarskap, och 

Krav- och Kontroll modellen. 
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Abstract 

Author: Mari Edström och Evelina Johansson  

Advisor: Olle Duhlin  

Examinator: Mikael Lundgren  

Title: Telecommuting - A study based on middle managers' perspective 

 

 

Purpose: With our study we want to contribute with an increased knowledge to 

companies with telecommuting, to understand how telecommuting affects middle 

managers already complexed role. We also want to investigate whether the middle 

managers' perspectives regarding telecommuting distinguishes itself from already 

existing perceptions in order to investigate the middle managers' situation. 

 

Method: The study´s design is based on a qualitative research with an inductive 

approach and treat the teleworking impact in manager. The study’s empirical data was 

collected by six interviews on five different companies where telework is seen as 

normal. 

 

Conclusion: The conclusion of our study has shown that middle managers view and 

appreciation about telecommuting may vary based on different aspects. We have also 

been able to see that telework contributes to greater freedom and flexibility thus can 

facilitate everyday life puzzle. Despite prominent communication tools, the physical 

meeting seen difficult to replace teleworking and should not be underestimated. That is 

why it is important for the manager to hold regular physical meetings thus preventing 

illness and exclusion. 

 

Keywords: Middle manager, Telecommuting, Communication, Workenviroment, 

Leadership, and Requirements and Control Model. 
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1 Inledning 

Distansarbete höjer produktiviteten, ökar effektiviteten samt kvaliteten på 

produktutvecklingen och blir allt vanligare (Coenen & Kok 2014). Visst låter det bra? I 

vår studie kommer distansarbete presenteras utifrån mellanchefernas uppfattning. Vad 

som menas med distansarbete samt hur det kommer sig att det idag är så vanligt 

förekommande kommer inledningsvis att beskrivas. Vi vill även ge dig som läsare en 

större förståelse för mellanchefens roll, vilket också kommer att beskrivas. För att 

argumentera för studiens relevans kommer sedan en problemdiskussion föras. 

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Framväxten av distansarbete 

Idén bakom distansarbete började enligt Distansutredningen (1998) utvecklas under 

1970-talet med huvudsyftet att spara bränsle under den dåvarande oljekrisen, vilket 

gjordes genom att ersätta personaltransporter med telekommunikation (distansarbete). 

Vidare beskrivs att distansarbete sågs som ett sätt för glesbygden att “överleva” då 

många människor annars på grund av arbetsbrist behövde flytta in till städerna. Trots 

behovet av arbetsmöjligheter på glesbygden såg den svenska befolkningen mycket 

kritiskt på implementering av distansarbete i Sverige, vilket resulterade i att det i början 

av 80-talet debatterades olika farhågor och möjligheter med distansarbete. Stora delar av 

den svenska befolkningen ansåg att distansarbete var en kvinnofälla och en metod för 

att tvinga tillbaka kvinnorna till hemmen. Debatterna grundades huvudsakligen av det 

som setts i andra länder med implementerat distansarbete. Trots debatterna upprättades 

de första telestugorna i Sverige år 1985. Grundtanken med telestugorna var att 

distansarbetet ska utföras i närheten av den egna bostaden i olika arbetslokaler, 

exempelvis telestugor som företag kunde hyra och samtidigt få tillgång till utrustning. 

Ofta etablerades telestugorna på glesbygden i närheten av bostadsområden, vilket 

medförde att företag kunde tillhandahålla billiga lokaler och hålla nere 

personalomsättningen (Distansutredningen 1998). 

 

Vidare beskriver Distansutredningen (1998) att debatterna och det negativa synsättet på 

distansarbete gradvis avtog och att distansarbete inte längre sågs som den kvinnofälla 

som många tidigare befarade och fruktade. Distansutredningen (1998) fortsätter att 

beskriva hur distansarbete övergick från att vara kritiserat till att istället ses som en av 

flera möjligheter för organisationer att åstadkomma en ökad flexibilitet på arbetsplatsen. 
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I början av 90-talet ökade intresset för distansarbete och fenomenet blev mer 

uppmärksammat i medier, vilket i sin tur bidrog till att allt fler företag och verksamheter 

försökte implementera distansarbete i sina organisationer (Distansutredningen 1998). 

Enligt Vilhelmson och Thulin (2016) visar mer nyligen gjorda svenska undersökningar 

en tydlig ökad tillväxt av distansarbete. Författarna skriver att förekomsten av 

distansarbete under perioden 2006-2012 har mer än fördubblats. Nästan en fjärdedel av 

den svenska befolkningen med pendelavstånd till arbetsplatsen arbetade i någon 

utsträckning under år 2012 regelbundet på distans, vilket är en stor utsträckning jämfört 

med endast en tjugondel respektive en tiondedel under år 1999 och 2006 (Vilhelmson & 

Thulin 2016). 

 

1.1.2 Distansarbete – en allt vanligare arbetsform 

Manpower (2015) skriver i sin undersökning angående att arbeta hemifrån, att 

distansarbete blir allt vanligare bland dagens organisationer. De lyfter fram att det i 

konsultbranschen är över 70 procent av de anställda som varje månad i någon mån 

arbetar hemifrån eller utanför kontoret, vilket gör distansarbete inom konsultbranschen 

allra vanligast. I branscher som IT, utbildning, finansverksamheter och offentlig 

förvaltning är distansarbete också vanligt förekommande. I takt med den teknologiska 

utvecklingen och internet som har blivit en stor del av våra liv så har även våra arbeten 

blivit allt mer mobila. Den ständiga teknologiska utvecklingen är en bidragande faktor 

till att allt fler arbetsuppgifter kan utföras på distans (Manpower 2015). Samhället är i 

ständig utveckling och baserat på snabbare förändringar. Sahaym, Steensma och 

Schilling (2007) förklarar att för organisationer ska behålla sin position på marknaden 

och förhoppningsvis växa i det föränderliga samhället, måste beslut och förändringar 

ske snabbare. Författarna menar därför att en ökad flexibilitet kan ses som viktig på den 

operationella nivån för att i det ständiga förändringsarbetet snabbt kunna implementera 

nya strategier. För att följa samhällets utveckling och krav behöver organisationerna en 

mer flexibel organisationsstruktur och på grund av de interna och externa krav som 

uppstår, har många företag valt att lämna den centraliserade strukturen till att bli mer 

decentraliserade. Med en decentraliserad struktur har organisationer förskjutit delar av 

organisationens ansvar och beslutsfattande ner till den operativa nivån, för att på så sätt 

bli mer effektiva samt tillhandahålla en snabbare beslutsprocess. Författarna menar även 

att flexibilitet och byte av samarbetspartners är viktiga och bidragande faktorer för 

organisationer att effektiviseras (Sahaym, Steensma & Schilling 2007). 
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Anderson, Kaplan och Vega (2015) hävdar att tidigare studier påvisar att distansarbete 

ofta associeras med en ökad känsla av kontroll och flexibilitet som kan sättas i samband 

med en bättre psykisk hälsa och välbefinnande. Vidare menar författarna att de som 

arbetar på distans upplever färre avbrott i sitt arbete, vilket kan leda till att fler mål 

uppnås och tydligare framsteg kan göras. Författarna menar således att distansarbete 

självfallet kan leda till flera positiva aspekter för de som utnyttjar möjligheterna med att 

arbeta på distans (Anderson, Kaplan & Vega 2015). Andra positiva aspekter kring 

distansarbete tas upp av Distansutredningen (1998), där det skrivs att det finns olika 

fördelar både för företagen och de anställda. Exempelvis kan företag minska sina 

lokalkostnader och de anställda kan hålla nere sina transportkostnader och därmed även 

spara in tid genom att inte behöva pendla till arbetsplatsen. De anställda får genom 

distansarbete också en större möjlighet att kombinera arbetstid och fritid genom det 

flexibla arbetssättet (Distansutredningen 1998). För att minska arbetspendlingen menar 

Nordengren och Olsen (2006) att många anställda har önskemål om att arbeta delvis 

eller helt på distans. Författarna menar att uttrycket distans ofta syftar till rumsligt eller 

geografiskt avstånd. Vanligast är att de personer som väljer att arbeta på distans, arbetar 

hemifrån eller från en annan lokal istället för att åka till kontoret. Distansarbetet ger nya 

möjligheter för ett mer flexibelt arbete, samtidigt som en annan mer negativ definition 

av distans som lyfts fram av författarna är avstånd från människor (Nordengren & Olsen 

2006). 

 

Implementering av distansarbete ger enligt Vilhelmson och Thulin (2016) 

organisationer möjligheten till större flexibilitet i utförandet av arbetsuppgifter, vilket i 

sin tur leder till att beslut snabbare kan tas och effektiviteten ökar. Genom en 

undersökning gjord av Scheele och Ohlsson (1997 i Allvin 2001) med syfte att 

undersöka distansarbete kopplat till effektivitet, framkommer bland annat att de som 

arbetar på distans känner sig mer koncentrerade på sina arbetsuppgifter. De anser sig 

därmed arbeta mer effektivt, vilket kan ses som en positiv aspekt som distansarbete 

medför. Däremot uttryckte sig de som fortfarande arbetade kvar på sina kontor vara 

mindre effektiva. Vilket till stor del kan antas beror på att de utöver sina ordinarie 

arbetsuppgifter, i viss mån får agera som ersättare till dem som vill arbeta på distans 

(Allvin 2001). 
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Nordengren och Olsen (2006) beskriver att mellanchefer i tidigare studier visar en 

negativ inställning till distansarbete, vilket kan antas bero på att det är mellanchefernas 

uppgift när allt fler arbetar på distans att hantera den nya situationen på arbetsplatsen. 

Grensman (2013) beskriver värdering av arbetsinsatser, kunskapsöverföring och 

projektledning som endast några av de frågor som mellanchefer behöver hantera samt 

reflektera över vid distansarbete. Utöver de berörda områdena behöver mellanchefer 

även hantera säkerhetsfrågor, arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor (Grensman 

2013). 

 

1.1.3 En roll i ständig förändring 

Enligt Franzén (2004) har mellanchefens roll traditionellt varit att tolka ledningens 

strategier och visioner, vilket har inneburit att mellancheferna använt ledningen som ett 

föredöme när det kommer till praktiska handlingar. En mellanchef måste ta plats i 

organisationen och vara en person som driver samt föreslår strategisk utveckling framåt 

snarare än bara argumentera redan satta beslut (Franzén 2004). Ellström, Fogelberg-

Eriksson, Kock och Wallo (2016) beskriver att mellanchefens roll i samband med en 

plattare organisationsform har lett till att nya föreställningar om ett förändrat chef- och 

ledarskap har vuxit fram. Författarna menar även att förändringarna leder till att nya 

krav ställs på chefers ledarskapsutövning och kompetens. Relations- och 

utvecklingsfrågor är ytterligare områden som en chef behöver behärska i organisationer 

med en decentraliserad struktur, där chefens ledarskapsroll ofta är att leda dem som 

leder sig själva (Ellström, Fogelberg-Eriksson, Kock & Wallo 2016). 

 

McConville och Holden (1999) skriver att mellanchefspositionerna till följd av 

omstruktureringar i organisationerna kan minska, där de kvarvarande mellancheferna 

anses få en ökad arbetsbelastning. Positionen anses dessutom av författarna kunna bli 

mer komplex och krävande än tidigare, vilket i sin tur kan leda till att mellanchefernas 

prestationer blir allt synligare samtidigt som misstag lättare upptäcks. Vidare beskriver 

McConville och Holden (1999) att omstruktureringarna ökar möjligheten för 

mellanchefer att utveckla sina färdigheter och kunskaper, samt stödja nya normer och 

värderingar i organisationen. Mellancheferna besitter en position där både stor förståelse 

och kunskap för vad som sker internt och externt i organisationen ses som värdefullt 

(McConvill & Holden 1999), då en förändring i många avseenden kan ses som något 

intressant och spännande. McConvill och Holden (1999) skriver även att 

mellanchefernas centrala roll ger ett större kontrollansvar i organisationen där de kan ta 
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fler beslut på egen hand, vilket kan ses som något positivt. Enligt Franzén (2004) har 

mellanchefernas föränderliga roll bidragit till att ämnet i stor omfattning blivit 

omdiskuterat. En definition av mellanchefens roll som beskrivs av Larsson (2008) är att 

mellanchefer utgår från ansvar, befogenheter och funktion i organisationen, där 

mellanchefer befinner sig i en mellanposition mellan överordnade chefer, medarbetare 

och politiker. Vidare skriver Larsson (2008) att mellanchefen har ett delegerat ansvar 

för organisationen, personalen, arbetsmiljön samt ekonomin. I vår studie kommer 

Larssons (2008) definition av mellanchefernas position användas, där mellanchefen 

befinner sig mellan överordnade chefer och underordnade medarbetare samtidigt som de 

behöver följa samhällets politiska aspekter. 

  

En annan beskrivning av mellanchefernas roll görs av Drakenberg (1997), där rollen 

beskrivs som viktigare för företaget än tidigare, vilket till viss del beror på att 

organisationerna blir smalare och plattare. Med det menar Drakenberg (1997) att ett mer 

vidgat ansvarstagande blir möjligt och mellancheferna får ökade befogenheter, samt att 

medarbetarna får en allt större delaktighet i olika beslutsprocesser. Ansvarsområdet för 

mellancheferna växer sig allt större i takt med decentralisering av organisationer och 

flexiblare arbetsplatser. Mellanchefernas roll har gått från att vara den högsta ledningens 

redskap till att istället vara en motor i verksamheten (Drakenberg 1997), vilket kan 

tolkas som att det är mellanchefernas ansvar att driva ledningens beslutsfattande framåt 

i organisationen. 

 

Mellanchefer har enligt Carlström (2012) en betydande roll för medarbetarna i form av 

stöd inför förändringar i organisationen där medarbetarna kan känna sig oroliga och 

bekymrade. En bidragande faktor kan således vara att mellancheferna troligtvis någon 

gång själva arbetat på den operativa nivån och sedan har lyckats avancera uppåt inom 

organisationen. Mellanchefernas roll och position är därmed mycket viktig för 

organisationens prestanda, för utan en funktionell mellanchef som kan hantera sådana 

situationer kan det troligtvis leda till att organisationer stannar upp (Carlström 2012). 

 

Det kan konstateras att distansarbete blir allt vanligare förekommande bland 

organisationer, då det till stor del beror på att det efterfrågas flexiblare och snabbare 

lösningar. Distansarbete ses som eftertraktat då det av många anses vara en bidragande 

faktor till ökad effektivitet samt minskade kostnader för företagen såväl som de 
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anställda. Implementering av distansarbete i organisationer kan dock bidra till negativa 

konsekvenser och utmaningar för mellanchefer, samtidigt som förändringar kan ses som 

positiva och ge upphov till nya möjligheter. Mellanchefer behöver vara flexibla och 

anpassningsbara när det kommer till distansarbete, vilket kan ses som något positivt då 

mellanchefen får möjligheten att vara den ledaren som passar både sig själv och 

medarbetarna på bästa möjliga sätt. 

 

1.2 Problemdiskussion   

Distansarbete är både ett modernt och relevant ämne i samhället, då arbetsplatser 

fortsätter att bli alltmer flexibla (Allvin 2001). Tidigare studier om distansarbete visar 

en stor variation angående positiva och negativa vinklar av distansarbete. Positiva 

aspekter som ofta belyses vid studier berörande distansarbete är enligt Vega, Anderson 

och Kaplan (2015) att distansarbete leder till fördelaktiga relationer kopplat till 

arbetstillfredsställelse, balans mellan arbetsliv och privatliv, effektivitet och minskad 

stress. Men som alla andra saker finns det två sidor av myntet och även distansarbete 

har negativa aspekter. Konsekvenser som kan uppstå vid distansarbete som Nordengren 

och Olsen (2006) lyfter fram i enlighet med Vega, Anderson och Kaplan (2015) är att de 

som arbetar på distans kan känna sig alltmer socialt avskilda och på så sätt också 

bortglömda. Chefer och kollegor vet inte alltid vad de distansarbetande gör eller kanske 

inte ens var de befinner sig (Nordengren & Olsen 2006). En annan negativ aspekt som 

kan uppstå är att de distansarbetande som inte befinner sig på kontoret, kanske inte kan 

få hjälp i samma utsträckning vid eventuella problem (Hultén 2000). Ytterligare en 

negativ aspekt som Sturesson (2000) framför kan uppstå vid distansarbete är att det kan 

vara svårt att särskilja på arbete och privatliv. Linjen däremellan kan lätt suddas ut, 

vilket gör förmågan att själv kunna sätta gränser blir allt viktigare (Sturesson 2000). 

Sammanfattningsvis går det att tolka att distansarbete som de flesta andra saker kan leda 

till flera positiva effekter men är problematiskt i vissa hänseende. Distansarbete kan 

medföra att de som arbetar på distans inte känner samma tillhörighet som om de hade 

arbetat på en fast arbetsplats samt svårigheter att lämna sitt arbete bakom sig när du väl 

kommer hem. 

 

Giauque (2015) skriver att det finns några framträdande faktorer som mellanchefer 

behöver beakta för att de ska kunna se positivt på organisationsförändringar. För det 

första är socialt stöd mycket viktigt för att skapa ett arbetsklimat som kan generera en 
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positiv attityd mot förändringar. Författaren menar även att tillfredsställande relationer 

med kollegor på arbetsplatsen ses som avsevärt viktigt för att uppnå ett positivt 

samband. Om mellanchefer framhäver vikten med de sociala aspekterna, 

kommunikation samt en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen kan det byggas en 

positiv och stödjande arbetsmiljö. Det är även viktigt att hitta en balans i livet och med 

det menar författaren huvudsakligen en balans mellan arbete och privatliv då det kan ge 

mellanchefen en positivare syn på tillvaron (Giauque 2015). Negativa aspekter som 

Giauque (2015) tar upp och som kan upplevas vid förändring, är att mellanchefer och 

medarbetarna kan uppleva en ökad känsla av stress, vilket kan minska engagemanget 

hos mellanchefer att genomföra organisatoriska förändringar.   

 

En ständig balansgång med att försöka tillgodose krav och önskemål, från både 

ledningen och medarbetarna är enligt Nordengren och Olsen (2006) några av de största 

problem som chefer står inför vid distansarbete. Tidigare studier visar även att det i 

situationer där distansarbete förekommer är viktigt att som person i en ledarposition 

vara extra tydlig med både ansvarstagande och befogenheter. Om instruktionerna är 

otydliga och kommunikationen är bristfällig, kommer arbetets resultat tillslut bli lidande 

(Nordengren & Olsen 2006). Distansarbete kan även leda till oklarheter för chefer 

angående arbetsfördelningen eftersom en del anställda väljer att arbeta på distans och 

andra inte (Allvin 2001). En annan negativ aspekt kring distansarbete som Nordengren 

och Olsen (2006) vill lyfta fram är att det lätt kan uppstå missförstånd vid 

kommunikation när den inte sker ansikte mot ansikte. Missförstånden kan till stor del 

tänkas bero på att cirka 70 procent av framförandet av ett budskap sker via kroppsspråk 

(Nordengren & Olsen 2006). Kontinuerlig kommunikation och fysiska möten är därför 

av största vikt om distansarbete utförs på annan ort eller stad, då risken finns att gå 

miste om viktig information (Taskin & Edwards 2007). 

 

Den största faran med distansarbete enligt Nordengren och Olsen (2006) är att de som 

arbetar på distans kan bli eller uppfattas som passiva, där de kanske glömmer eller 

undviker att utföra sina arbetsuppgifter. Att arbeta på distans kan således leda till 

ytterligare konsekvenser i form av förlorad kontroll över sina arbetsuppgifter, samt att 

det för en chef i en ledarposition kan förekomma svårigheter vid utövning av sitt 

ledarskap. Vidare förklarar Nordengren och Olsen (2006) att det på många arbetsplatser 

där distansarbete förekommer, ställs extra stora krav på att en chef ska vara driftig, aktiv 
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och anpassningsbar i alla situationer. På grund av ökade krav på chefen kan 

arbetssituationen ofta ses som krävande och ansträngande (Nordengren & Olsen 2006). 

Delegering av arbetsuppgifter kan enligt Franzén (2004) ske från ledningen till 

mellanchefen vilket kan medföra en arbetsbelastning om mellanchefen inte har 

möjlighet att delegera vidare. En för stor belastning kan i sin tur leda till att arbetet inte 

genomförs med samma kvalité (Franzén 2004). Konstateranden kan göras att 

kommunikation uppfattas ha en avgörande roll för att distansarbete ens ska vara möjligt. 

Bristande kommunikation kan leda till oundvikliga konsekvenser för organisationen och 

det eventuella projekt som pågår. För att undvika problem eller missförstånd vid 

distansarbete blir därför mellanchefens roll och ledarskap av stor betydelse.    

 

Lundqvist (2016) beskriver att den psykosociala arbetsmiljön har en mycket stor 

betydelse för chefers hälsa, vilken också kan ha betydelse för deras ledarskapsutövning. 

På grund av chefernas position kan deras hälsa eller ohälsa leda till långvariga 

konsekvenser för organisationen. I Sverige finns arbetsmiljölagen (AML) som är en 

ramlag för arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I lagen omfattas 

både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, men fokus ligger främst på den fysiska 

arbetsmiljön (Lundqvist 2016). I den här studien har vi valt att fokusera mer på den 

psykosociala arbetsmiljön vid arbetsmiljöfrågor, då vi anser att stora delar av 

problematiken kopplat till belastning på mellancheferna är relaterat till den psykosociala 

arbetsmiljön. Lundqvist (2016) beskriver att den psykosociala arbetsmiljön 

huvudsakligen handlar om interaktioner mellan den sociala omgivningen och individen 

på arbetsplatsen. 

 

Vidare skriver Lundqvist (2016) att chefernas ansvar ofta bidrar till hur personen i fråga 

upplever att det ställs höga krav från olika håll, vilket kan leda till olika stressade 

arbetssituationer. Ett exempel på situation som författaren anser leder till frustration och 

ökad stress hos chefer är när andra i organisationen inte sköter sitt arbete eller inte 

förmedlar den information som chefen behöver. Det i sin tur kan leda till att chefen själv 

inte kan utföra sina egna arbetsuppgifter. För att undvika att situationer som denna 

uppstår, måste chefer både hantera de krav och förväntningar som finns från olika 

grupper i organisationen och samtidigt bevara gruppernas samarbetsvilja och lojalitet. 

Lundqvist (2016) beskriver vidare att det finns studier som visar att chefernas ansvar, 

motstridiga eller otydliga uppdrag samt beroendeskap i arbetsuppgifter har en stark 
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koppling till stress och ohälsa hos cheferna. De faktorer som främst upplevs inneha en 

negativ påverkan på mellanchefernas psykosociala arbetsmiljö är oplanerade 

arbetsmoment och rollkonflikter (Lundqvist 2016). Övergripande går det att konstatera 

att mellanchefernas arbetsmiljö på många sätt är utsatt. Mellanchefernas hälsa är 

väsentlig för organisationen och bör därför ges mer uppmärksamhet. Vid distansarbete 

kan nya negativa påföljder angående arbetsmiljön uppdagas, vilket gör det viktigt för 

organisationerna att aktivt arbeta för trivsam och säker arbetsmiljö. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidigare forskning som innefattar 

distansarbete tar upp olika aspekter för hur distansarbete påverkar chefer så väl som 

medarbetare. Problemområden som påstås uppstå för mellanchefer vid en hög 

utsträckning av distansarbete är bland annat arbetsfördelning, höga krav, rollkonflikter, 

bristande kommunikation och utsatt arbetsmiljö. Vi anser dock att det finns en lucka i 

tidigare forskning gällande hur mellancheferna faktiskt uppfattar sin roll i organisationer 

där distansarbete är vanligt förekommande. Därför anser vi att mellanchefernas 

uppfattningar och attityder gällande distansarbete ses som relevant att undersöka, då 

distansarbete idag blir allt mer naturligt och vanligare. 

 

1.3 Problemformuleringar 
Arbetets problemdiskussion leder fram till följande problemformuleringar. 

 Vilka krav uppfattar mellanchefer att det ställs på deras roll i organisationer där 

de anställda i stor utsträckning arbetar på distans? 

 På vilket sätt kan mellanchefer på ett effektivt sätt leda och kommunicera med 

de anställda i organisationer med ett stort antal distansarbetande. 

 Hur uppfattar mellanchefer sin arbetsmiljö samt tolkar sina anställdas 

arbetsmiljö i organisationer där distansarbete är vanligt förekommande.  

 

1.4 Syfte 
Vi vill med vår studie, bidra till företag med distansarbete, en ökad förståelse för hur 

distansarbete påverkar mellanchefernas redan komplexa roll. Vi vill även undersöka om 

mellanchefers perspektiv gällande distansarbete särskiljer sig från befintliga 

uppfattningar för att på så sätt undersöka mellanchefers situation.  
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1.5 Studiens disposition 

Nedan görs en presentation för studiens disposition, för att underlätta för dig som läsare 

och för att skapa en överblick över hur studien är disponerad.  

 

 

Figur 1, Studiens disposition 

Egen illustration 

 

 

 

 

  

Metod 

•I studiens andra kapitel presenteras de metodval som gjorts och vilka 
tillvägagångssätt som vi i studien använt oss av för att samla in och hantera 
information.   

Teori 
•I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen där utvalda teoretiska 
områden beskrivs.  

Empiri 

•I studiens fjärde kapitel framförs den insamlade empiriska datan från intervjuerna 
utifrån tre teman; frihet under ansvar, ansikte mot ansikte och vad gör du. Det 
empiriska kapitlet kommer sedan tillsammans med den teoretiska referensramen 
ligga till grund för studiens analytiska kapitel.  

Analys 

•Studiens analys utgör arbetets femte kapitel. I analysen analyseras studiens teorier 
och den insamlade empirin för att finna mönster och identifiera områden som kan 
ligga till grund för att besvara studiens problemformuleringar och syfte. 

Slutsats 

•I studiens sjätte och avslutande kapitel är studiens slutsats där 
problemformuleringarna och syfte besvaras samt förslag till fortsatt forskning lyfts 
fram.  
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2 Metod 
Studien behandlar mellanchefers uppfattningar och attityder berörande distansarbete. 

För att undersöka vårt valda område har mellanchefer inom IT-branschen och en 

försäljningsavdelning på ett dotterbolag valts som intervjurespondenter. I vår studie 

valde vi att använda en kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats. Valet gjordes 

eftersom vi ville undersöka mellanchefernas uppfattningar kring distansarbete ur ett 

större perspektiv där fokus ligger på den empiriska insamlingen. Studiens 

problemformuleringar har studerats genom intervjuer med mellanchefer, vilka sedan 

har analyserats och tolkats.  

 

2.1 Forskningsprocess 
Wallén (1996) argumenterar för att valet av forskningsansats i en mycket hög grad 

berörs av uppfattningar berörande relationen mellan teori och empiri. Valet av ansats 

styr således vilken eller vilka datainsamlingsmetoder som är bäst lämpade. Vidare 

beskriver Wallén (1996) att det ofta talas om två ansatser, den induktiva och deduktiva. 

Eftersom vi med vår studie ville bidra till en ökad förståelse för hur mellanchefernas roll 

och ansvar såg ut på de utvalda fallföretagen så har vår studie skrivits utifrån en 

induktiv ansats. I den induktiva ansatsen baseras studien enligt Jacobsen (2002) “från 

empiri till teori”. Vid ett induktivt tillvägagångssätt leder därmed observationer inom 

området till olika begrepp och teorier som sedan kan vara relevanta för studien 

(Graziano & Raulin 2013; Jacobsen 2002; Yin 2013). Vi har på ett framgångsrikt sätt 

använt det induktiva tillvägagångssätten, där vi har låtit händelserna på fältet driva 

studiens utveckling av kategorier och teser framåt. Yin (2013) beskriver således att en 

induktiv studie inte ska genomföras utifrån förutfattade meningar. Målet med ansatsen 

som (Jacobsen 2002) beskriver är att inget ska begränsa vilken information som 

forskaren samlar in till sitt arbete. 

 

Det är enligt Starrin och Renck (1996), vanligt att i den induktiva ansatsen genomföra 

kvalitativa intervjuer. Författarna menar att det är fördelaktigt att inför intervjuerna 

besitta en förkunskap inom det valda området, då det underlättar beslut berörande 

datainsamlingen (Starrin & Renck 1996). Genom att använda den induktiva ansatsen 

kunde vi påbörja vår insamling av förkunskaper om distansarbete och mellanchefernas 

roll. Införskaffandet av förkunskaperna gjordes genom olika typer av litterära källor och 

vetenskapliga artiklar, vilket vi ansåg bidrog till att vi på ett tydligare sätt kunde vinkla 
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vår studie. När insamlandet av förkunskaper såg som tillräckliga för att fortsätta vår 

studie, utformades en intervjuguide och kvalitativa intervjuer genomfördes. Vi ansåg 

den induktiva ansatsen som bäst lämpad för vår studie där en ökad förståelse för 

mellanchefernas uppfattningar kring deras roll skulle undersökas. 

 

2.2 Forskningsstrategi 

Kvalitativa- och kvantitativa forskningsstrategier är två tillvägagångssätt som Olsson 

och Sörensson (2011) vill belysa. Vilket tillvägagångssätt som sedan lämpar sig bäst för 

författarens studie beror på det resultat som studiens författare vill uppnå (Olsson & 

Sörensson 2011). För att ge oss som författare en möjlighet till tolkning snarare än att 

fastställa sanningar ansåg vi att en kvalitativ studie var bäst lämpad för vår studie. Vi 

ville undersöka mellanchefernas beteenden och attityder i organisationer där 

distansarbete förkommer, därav valet av vår forskningsstrategi. I vår studie ligger den 

största tyngden på vår empiriska data i form av intervjuer som enligt Bryman och Bell 

(2014) är precis vad den kvalitativa metoden förhåller sig till. De beskriver vidare att en 

författare som använder en kvalitativ metod använder sig utav en induktiv ansats 

(Bryman & Bell 2014), vilket vi också valde att använda i vår studie.   

 

Kvalitativ forskningsmetod beskriver Yin (2013) som en metod där händelser i det 

verkliga livet studeras. Eftersom intervjuer har utförts med mellanchefer på olika 

fallföretag så kunde vår studie ställas i relationen till denna forskningsmetod. Utifrån 

mellanchefers synsätt och attityder om distansarbete har vi i vår studie kunnat 

sammanställa vår primära data som låg till grund för vår studie och antaganden. Yin 

(2013) hävdar att praktiskt taget alla händelser kan bli ett föremål för en kvalitativ 

studie, samt att den kvalitativa forskningen blivit mer och mer accepterad på många 

olika professionella och akademiska fält. Denna metod var lämplig för vår studie 

eftersom vi ville få en helhetsbild av distansarbete och dess påverkan på mellanchefer. 

Repstad (2007) är en annan författare som beskriver den kvalitativa metoden som den 

metod där olika fenomens framträdande drag eller egenskaper karaktäriseras. Vidare 

beskriver författaren att kvalitativ metod ofta kännetecknas vid en metod som 

undersöker på djupet och inte bara på ytan, vilket innebär att det endast studeras några 

få miljöer eller endast en. Men att den valda miljön istället studeras som en helhet 

(Repstad 2007). Vi valde att studera fyra olika It-företag varav tre inom 

konsultbranschen samt ett dotterbolags försäljningsavdelning. Eftersom vårt 
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forskningsämne om distansarbete är väldigt komplext område i varierande utsträckning 

ansåg vi att en kvalitativ metod var högst kvalificerad att användas i vår studie. 

 

2.3 Undersökningsdesign 

Vi har valt att göra en flerfallsstudie där vi ville undersöka specifika företeelser i sitt 

verkliga sammanhang, i vårt fall en grupp mellanchefer. Genom att göra fallstudier fick 

vi en djupare och mer ingående förståelse om hur det ter sig ute i verkligheten, vilket 

Wallén (1996) påstår är en stor fördel vid fallstudier. Fallstudier har enligt Merriam 

(1994) blivit en samlingsterm för undersökningar som inte är survey-inriktade, 

historiska till sin karaktär eller enhetligt experimentella i viss bemärkelse. Vi valde att 

göra en flerfallsstudie på olika företag därför att vi ville få en förståelse för 

mellanchefernas roll när det kommer till fenomenet distansarbete. En flerfallsstudie är 

enligt Merriam (1994) när studiens författare försöker bygga upp en generell förklaring 

till alla fallen men som även kan passar in på enskilda fall. De olika undersökta fallen 

kan dock vara olika i sina detaljer. Fallen som undersöks ska väljas utifrån att de både 

kan minimera men också maximera skillnader beträffande den specifika företeelsen som 

författaren vill undersöka och är intresserad av (Merriam 1994).  

 

För att kunna tackla de problem där forskare måste ha en förståelse innan det går att 

förbättra praktiskt, så är enligt Merriam (1994) fallstudier det bästa tillvägagångssättet. 

Vidare argumenterar författaren att definitionen av en fallstudie beskrivs som en 

undersökning av ett specifikt skeende, en händelse eller en social grupp. Eftersom vi i 

denna studie valde att undersöka en grupp mellanchefer på olika företag där 

distansarbete är vanligt förekommande, anser vi att det faller under definitionen av en 

flerfallsstudie. Efter våra intervjuer gjorde vi tolkningar utifrån vad vi upptäckt genom 

vår empiri eftersom vi ville skapa oss en uppfattning kring mellanchefernas roll vid 

distansarbete. Enligt Merriam (1994) så inriktar sig en fallstudie mer på upptäckt och 

insikt samt tolkning snarare än hypotesprövning. Jacobsen (2002) beskriver fallstudier 

som att gå till botten med något. Genom att utforma en fallstudie finns det en önskan 

om att förstå och möjligen förklara ett visst fall eller händelse. Trots detta kan en 

fallstudie användas för att undersöka något mer generellt om ett visst fenomen som 

sedan kan vara genomgående för flera olika fall (Jacobsen 2002). 
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Vi ville i vår studie uppnå en ökad förståelse för hur mellanchefer ser på distansarbete. 

För att göra detta använde vi oss av en flerfallsstudie där mellanchefer från fyra olika It-

företag samt ett dotterbolags försäljningsavdelning valts ut. Av de fem utvalda 

företagen var tre konsultföretag, vilket berodde på att vi skapade oss en uppfattning att 

distansarbete är vanligt förekommande i branschen. Anledningen till att inte fem 

konsultföretag valdes var på grund av att vi ville undersöka om mellanchefernas syn på 

distansarbete skiljde sig åt mellan företagen. Det här då de anställdas arbetsuppgifter 

skiljer sig åt och därmed även mellanchefernas roll. I studien kommer de fem företagen 

benämnas som Konsultföretag 1, Konsultföretag 2, IT-utveckling, Dotterbolaget och 

Konsultföretag 3. Konsultföretag 1 är ett stort globalt företag som levererar tjänster 

inom IT, konsultation och affärsprocesser. Företaget finns på flera orter i Sverige och 

över 60 000 medarbetare världen över. Konsultföretag 2 arbetar huvudsakligen med 

utveckling och konsultverksamhet. De har tusentals anställda och är aktiva i ett flertal 

länder. Vårt tredje företag som vi har valt att i studien kalla IT-utveckling arbetar till 

stor del med att leverera kommunikationstjänster. Företaget har hundratals 

företagsklienter och finns lokaliserade runt om i världen. Nästa företag har vi valt att 

benämna Dotterbolaget är en internationell koncerns dotterbolag som är etablerade i 15 

länder. På Dotterbolaget har chefen på försäljningsavdelningen intervjuats och fokus 

kommer därmed vara på den avdelningen. Konsultföretag 3 arbetar främst med IT-

infrastruktur och finns i sju länder i norden samt i Baltikum. I Sverige har företaget 

2000 medarbetare runt om på ett trettiotal orter. Konsultföretag 3:s kunder är allt från 

privata små företag till stora kommuner och landsting. 

 

2.4 Datainsamling 
Insamling av data har enligt Larsen (2009) en mycket central roll i en 

undersökningsprocess. Det handlar i synnerhet om att få information och relevant 

material som kan ligga som grund för studiens analytiska arbete. Med den insamlade 

informationen är det sedan upp till författarna att omvandla informationen till kunskap 

som kan besvara studiens frågeställningar (Larsen 2009). Genomförandet av 

datainsamling går enligt Jacobsen (2002) att dela upp i två huvudgrupper, nämligen 

primär- och sekundärdata. Information och upplysningar som insamlats direkt från 

personer eller grupper som tillhör studiens målgrupp kallas primärdata (Jacobsen 2002). 

Vår studies primärdata består av de intervjuer som har genomförts med olika 

mellanchefer. Primärdata är enligt Jacobsen (2002) den data som samlas in genom 
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metoder som intervjuer, frågeformulär eller genom att utföra observationer. För att 

skapa oss en tydligare bild av hur verkligheten på företag där distansarbete är högst 

vanligt, valde vi att boka in ett möte med ett av konsultföretagen innan våra intervjuer 

genomfördes. Den insamlade kunskapen kunde sedan användas i utformandet av 

studiens intervjuguide. Vid den primära datainsamlingen har vi under arbetets gång 

tänkt källkritiskt i form av att vara medvetna om att respondenterna kan undanhålla viss 

information samt försköna verkligheten. 

 

Eneroth (1994) menar att det är svårt om inte omöjligt att på egen hand täcka upp alla 

företeelser och aspekter som vill undersökas. Det är därför nödvändigt att använda sig 

av redan existerande data för att på så vis undvika att utföra ett dubbleringsjobb. 

Material som andra samlat in och utformat kallas sekundär- eller andrahandsdata 

(Eneroth 1994). Vår studies sekundära datainsamling består av de valda företagens 

hemsidor, där vi försökte tolka den information som funnit för att lättare skapa oss en 

bild av företaget och dess bakgrund. Vi var medvetna om att företagen på deras 

hemsidor visar upp en god sida och kan därmed undanhålla negativ eller mindre positiv 

information om företaget. Vid användning av sekundärdata menar Eneroth (1994), att 

det kan uppstå problem av olika slag. Det beror enligt författaren till stor del på att det 

som forskare är svårt att veta hur den ursprungliga forskaren vinklat den insamlade 

datan. Hur arbetet har vinklats kan till stor del beror på värderingar samt vad forskaren 

ville framföra med sin studie (Eneroth 1994). Vid urvalet av sekundärdata är det därför 

enligt Jacobsen (2002) viktigt att som forskare vara källkritisk. Kan de valda källorna 

ses som trovärdiga, är en tanke som alltid ska vara nära till hands. För att bekräfta 

källornas validitet och reliabilitet kan flera källor användas för att sedan ställas i 

förhållande till varandra (Jacobsen 2002). Författaren fortsätter beskriva hur den 

kvalitativa sekundärdatan kan inkluderas i beteckningen texter, där studiens författare 

kan ta del av existerande historier och berättelser för att sedan tolka dem till sitt eget 

arbete (Jacobsen 2002). 

 

2.5 Intervjumetod 
Studiens primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer med mellanchefer på 

fem olika företag. Vår studie är baserad på kvalitativa intervjuer, då vi ville möjliggöra 

för intervjurespondenterna att utveckla sina svar. Genom att utföra intervjuer med en 

samtalsartad karaktär hoppades vi att respondenterna skulle känna sig bekvämare och 
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mer avslappnade under intervjun. Yin (2013) lyfter fram kvalitativa intervjuer som den 

vanligaste intervjuformen då det enligt författaren inte finns något strikt manus varken 

för intervjun eller relationen mellan forskaren och intervjurespondenten. Intervjuaren 

har istället en förberedd tankeram med frågor över de områden som anses vara aktuella 

för studien. Därmed kan frågorna vara mer öppna och inte endast besvaras med något 

enstaka ord, vilket vanligtvis bidrar till att en kvalitativ intervju mer kan liknas vid ett 

samtal än en strukturerad intervju (Yin 2013). 

 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) kan en intervju vara mer eller mindre 

strukturerad och i sammanhanget nämns ofta tre olika typer av strukturer på intervjuer; 

den ostrukturerade, den semistrukturerade och den strukturerade intervjun. I vår studie 

har vi använt oss av den semistrukturerade intervjun då vi fann den lämpligast för 

insamlingen av den primära datan till vår studie. Den semistrukturerade intervjun kan 

liknas med ett samtal då möjligheten för en dubbelriktad interaktion är möjlig, där även 

respondenten kan ställa frågor till forskaren (Yin 2013). Justesen och Mik-Meyer 

(2011) beskriver att den semistrukturerade intervjuformen definieras av att intervjuaren 

utgår utifrån en iförhand planerad intervjuguide där teman och en rad huvudfrågor finns 

med. Trots en existerande intervjuguide, kvarstår det utrymme i den semistrukturerade 

intervjuformen för att avvika och följa upp intressanta och oväntade ämnen som berörts 

under intervjun (Justesen & Mik-Meyer 2011). Vidare beskrivning om intervjuguider 

samt hur vår studies intervjuguide utformats berörs nedan under rubriken intervjuguide. 

 

Gillham (2008) beskriver den kvalitativa intervjuformens frågor som öppna, men 

samtidigt anpassade efter respondentens specifika situation och undersökningens syfte. 

Målet är att alla respondenter ska reflektera kring och besvara samma frågor, vilket gör 

det viktigt för intervjuaren att ställa tillräckligt med delfrågor och följdfrågor för att 

svaren ska ses som tillräckliga för studien (Gillham 2008). I den semistrukturerade 

intervjuformen brukar ofta frågor som respondenterna kan reflektera över ställas, hur- 

och vad-frågor är därmed mycket vanliga (Justesen & Mik-Meyer 2011). Vårt val av att 

utföra semistrukturerade intervjuer gjordes huvudsakligen på grund av att vi ville att 

respondenterna skulle få möjligheten att besvara frågorna på ett sätt som kändes 

anpassade för deras situation. Vi ville även att frågorna trots att de var öppna skulle vara 

anpassade till studiens syfte, vilket vi ansåg vara kriterier som den semistrukturerade 

intervjunformen uppfyller.   
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Vid studier med kvalitativa intervjuer menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att 

det sällan är tillräckligt att intervjua en eller bara ett par personer. I kvalitativa intervjuer 

vill du som studiens författare få fram tillräckligt med material om ett visst fenomen 

som inte en enkät eller surveyundersökning kanske kan tillhandahålla med. Genom att 

intervjua sex till åtta personer kan studien få en ökad trovärdighet och säkerhet och på 

så sätt blir studien oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015). Vidare menar författarna att en studie ska uppnå en viss 

mättnad när det talas om representativitet i kvalitativa intervjuer. I vår studie har vi valt 

att intervjua sex respondenter, då vi ansåg att det skapar en större trovärdighet än om vi 

endast hade använt oss av ett par intervjuer. I vår induktiva studie är det vår empiri i 

form av intervjuer som ligger som grund och vi ville därför införskaffa kunskap genom 

intervjuer som sågs som tillräcklig. 

 

Samtliga intervjuer var fysiska och genomfördes på intervjurespondenternas 

arbetsplatser. Valet att utföra intervjuerna på respondenternas kontor och konferensrum 

gjordes då vi ville möjliggöra bästa kvalité och minska risken för att intervjun skulle bli 

störd. Vi gjorde även antagandet att respondenterna känner sig bekvämare och mer 

avslappnade under intervjun om den genomförs i en välbekant miljö. Våra antagande 

stämmer överens med Trost (2010) som påstår att det är lämpligt att intervjua en person 

i en miljö där intervjurespondenten kan känna sig så avslappnad som möjligt. Att ställa 

sig frågan vart en intervju ska utföras är enligt Trost (2010) alltid en viktig fråga att 

ställa sig och reflektera kring vilka eller vilket svar som är rimligt. 

 

Vid intervjutillfällena valde vi att båda skulle medverka, vilket kändes tryggt för oss då 

vi kunde ge varandra stöd under intervjun. Vid en kvalitativ intervju kan en eller flera 

intervjurespondenter och intervjuare vara närvarande vid samma intervju (Justesen & 

Mik-Meyer 2011; Yin 2013). Vi hade införskaffat oss tillräckligt med kunskap och var 

väl pålästa innan intervjun, för att på så sätt vara så samspelta som möjligt. Trost (2010) 

argumenterar för att det är en fördel att vara två intervjuare vid en intervju för att på så 

sätt få sällskap av en kollega. Det är också en fördel att de båda intervjuarna är 

samspelta så kommer intervjun bli bättre och innefatta en större mängd information än 

om det endast var en intervjuare. Därmed kan det få en motsatt effekt om intervjuarna 

inte är samspelta. Om situationen ses utifrån den intervjuades situation så kan två 
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intervjuare få den intervjuade att känna sig underlägsen, vilket kan uppfattas ge de två 

intervjuarna ett slags maktövergrepp över situationen. Dock kan det i vissa fall vid två 

intervjuare närvarande vara lämpligt att få den intervjuade att känna ett visst förtroende 

samt om ett ämne uppfattas som “känsligt” kan två intervjuare vara användbart (Trost 

2010). Vi var inför intervjuerna noga med att analysera omgivningen och respondentens 

känslomässiga utstrålning, för att inte med två intervjuare närvarande göra att 

respondenten kände sig obekväm. 

 

2.5.1 Intervjuguide 

Vi utformade vår intervjuguide med hjälp av insamlad information kring mellanchefens 

roll och distansarbete. För att få en förståelse kring företagen som valts ut användes 

även företagets hemsidor vid insamling av information, för att på så sätt kunna bemöta 

våra respondenter på ett mer passande sätt. För att säkerställa att vår intervjuguide 

skulle besvara studiens frågeformuleringar och syfte, hade vi dem nära tillhands under 

utformningen av guiden, vilket Dalen (2015) menar ska underlätta när intervjuguiden 

ska utformas. Dalen (2015) argumenterar vidare att samtliga studier som tillämpar 

intervjuer behöver en utarbetad intervjuguide. Författaren beskriver att en intervjuguide 

är nödvändigt vid intervjuer som har en semistrukturerad eller fokuserad intervjuform. 

Vi kunde därför göra antagandet att vår intervjuguide skulle få en betydande roll i 

studien. Vår intervjuguide utformades utifrån områden som för- och nackdelar med 

distansarbete, begränsningar till distansarbete, kommunikation, förväntningar, krav och 

kontroll samt arbetsmiljö. En intervjuguide ska enligt Dalen (2015) innehålla centrala 

teman och frågor som tillsammans ska inkludera och täcka upp de viktigaste områdena 

för studien. Widerberg (2002) beskriver intervjuguiden som forskarens huvudsakliga 

hjälpmedel under genomförandet av intervjun. Ryen (2004) argumenterar för att en allt 

för fast struktur på intervjuguiden kan bidra till negativa effekter. Författaren menar 

således att en fast struktur kan låsa interaktionerna i intervjun och därmed göra 

intervjuaren mindre uppmärksam, vilket kan leda till att intervjun uppfattas som 

mekanisk (Ryen 2004). Vi var därför vid utformandet av intervjuguiden noga med att 

frågorna skulle utformas som öppna, vilket ger oss möjlighet till följdfrågor. Att 

bearbeta fram en intervjuguide är enligt Dalen (2015) en arbetskrävande uppgift där 

många olika aspekter behöver tas i beaktning. Att utforma en intervjuguide handlar 

enligt författaren om att omvandla studiens problemformuleringar till mer konkreta 

teman med underliggande frågor (Dalen 2015). 
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Vi valde att de inledande frågorna i vår intervjuguide skulle vara mer övergripande 

kring intervjurespondenternas roll på förtaget samt hur många anställda som de 

förfogade över för att få en uppfattning för vilket slags företag det var. Vi vill även med 

de inledande frågorna få intervjurespondenten mer bekväm med situationen. Sedan 

övergick vi till mer specifika frågor rörande de områden vi ville undersöka, vilket Dalen 

(2015) beskriver som lämpligt då respondenterna lättare kan komma in i sin roll och 

därmed undvika känslan av att känna sig obekväm. Efter några frågor kan intervjuaren 

enligt Dalen (2015), ställa de mer känslosamma frågorna som studien berör. Det är 

viktigt att som intervjuare och studiens författare ta för sig och ställa de frågor som 

krävs för studien, då det i en kvalitativ studie är det underliggande materialet. Genom att 

ställa frågorna på ett sätt som får respondenterna att öppna upp sig och uppmuntra till 

utökade beskrivningar kan mest information införskaffas (Dalen 2015). För att undvika 

att göra våra respondenter nervösa eller obekväma, var de första frågorna som ställdes 

mer överskådliga. Frågor berörande företagets koppling till distansarbete var också en 

fråga som tidigt förekom i intervjuguiden. Efter de mer övergripande frågorna kunde de 

mer känsligare frågorna berörande mellanchefernas uppfattningar och handlingssätt tas 

upp.  

 

2.5.2 Intervjuetik 

I samhällsvetenskaplig forskning menar Halvorsen (1992) att flera etiska dilemman kan 

uppstå och allt eftersom samhället har utvecklats måste de etiska samt de rättsliga 

områdena få en allt större betydelse. Vidare påstås det att när författare talar om etik 

handlar det om den medvetna bearbetningen av olika normer, principer och värden som 

ingår i moralen. Moralen är den som ligger till grund för föreställningar om rätt eller fel, 

därför ska det i forskningssyfte diskuteras om forskningsetik. Vidare hävdar Halvorsen 

(1992) att etiska problem ofta kan vara oförutsedda eller uppstå till följd av att forskare 

inte kände till konsekvenserna eller så kan det vara att problem inte var tillräckligt 

uppmärksammade. 

 

I denna studie bokade vi i förväg in intervjuerna med intervjupersonerna där vi 

informerade intervjurespondenterna för vad studien skulle gå ut på samt dess 

fokusområden eftersom vi inte ville att situationen skulle upplevas som obehaglig eller 

påfrestande. Väl på intervjuerna var vi väldigt noga med att informera 

intervjurespondenterna om möjligheten att vara anonym i vår studie. Jacobsen (2012) 

argumenterar att författare vid anonymitet bör sträva efter att hålla de personer som blir 
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undersökta fortsatt anonyma. Vidare beskrivs att det vid anonymitet ska vara omöjligt 

att koppla samman den insamlande informationen med individer och deras identitet 

(Jacobsen 2012). Anonymitet kan tänkas ses som både negativt men också positivt 

beroende på situation. Om intervjurespondenter väljer att inte vara anonyma kan det i 

studien bidra till en ökad synlighet kring vilka företag som valdes ut och kan således 

lättare bidra till en fortsatt forskning. Att inte anonymisera kan även upplevas som ett 

hinder för studien då respondenterna kanske inte delger information på samma sätt, utan 

håller tillbaka. Om intervjurespondenter väljer att vara anonym kan det bidra till en 

ökad öppenhet då svaren inte direkt kan kopplas till den specifika personen eller 

företaget. Om respondenten ville vara anonym informerade vi även om att respondenten 

således kommer vara det genom hela arbetet. Då de flesta respondenterna visad en viss 

tveksamhet till att vara anonyma eller inte, valde vi i studien att företagen och samtliga 

intervjurespondenter skulle vara anonyma genom hela arbetet. Det här trots att 

respondenterna godkände både deras och företagets synliga medverkan i studien. Valet 

att anonymisera gjordes då vi ansåg att de enskilda företagen inte var en del av målet för 

studien, utan att det var mellanchefernas uppfattningar och åsikter kring distansarbete 

som var vår studies fokus. 

 

Eftersom vi som författare inte ville riskera att mista viktig information som framgått 

under intervjuerna valde vi att göra inspelningar. Vi var medvetna om att intervjuerna 

kunde beröra känslig information och informerade därför respondenterna om att 

inspelningarna som gjordes under intervjutillfället inte kommer spelas upp för några 

andra än oss själva. För att intervjurespondenterna skulle vara förberedda informerade 

vi om vilka områden som skulle tas upp innan intervjun skulle börja. Jacobsen (2012) 

argumenterar för att det vid en undersökning måste övervägas hur känslig informationen 

är för intervjupersonen. Vidare menar författaren att känslig information kan uppfattas 

på olika sätt för den som intervjuar eller den som blir intervjuad. Det är därför viktigt att 

information diskuteras utifrån vad det är som ska undersökas. Vid en kvalitativ studie är 

det oftast svårt att dölja vem som sagt vad eftersom det i regel använder sig av få 

undersökningsobjekt och risken är större vid ett mindre urval (Jacobsen 2012). 

 

Utöver dessa etiska aspekter och krav måste studiens författare bedöma vid vilken nytta 

undersökningen kommer att kunna ha på samhället. Vad kan vårt resultat av studien 

innebära? Etiska överväganden har synliggjorts genom arbetet när det gjordes 
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metodologiska val samt att det fanns grundläggande förutsättningar kring samtycke vid 

en undersökning. Deltagandet vara frivilligt för den som undersöker och att den som 

undersöktes vara väl medveten om vilka möjligheter och risker ett deltagande kunde 

innebära (Jacobsen 2012). 

 

2.5.3 Urval av intervjurespondenter 

Vi har i vår studie har vi valt att intervjua sex stycken personer i mellanchefsposition 

om deras syn på distansarbete. Vi ansåg dem intressanta att undersöka eftersom vi 

gjorde antaganden att olika konsekvenser kan uppstå i denna position. Genom ett 

strategiskt urval väljer studiens författare själv ut vilka fall, personer eller analysenheter 

som ska intervjuas (Teorell & Svensson 2007). De företag vi valde att intervjua var 

branscher där distansarbete förekom i en stor utsträckning, vilket vi ansåg var 

avgörande för de forskningsfrågor som studien hade som grund. Att välja chefer i 

mellanposition som fokus för studiens empiri var ett annat val som gjordes. För att få 

fram information kring olika chefers position valde vi att kontakta en personalansvarig 

eller platschef på respektive företag. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

argumenterar för att i ett urvals första skede väljs en specifik organisation ut som ska 

ligga som grund för studien. Därefter görs ett val kring den grupp av personer som 

anses vara relevant för studien och som kommer att delta i intervjuerna. 

 

De sex intervjurespondenter vi valde att intervjua har olika mellanchefspositioner, 

eftersom vi gjorde antagandet att deras åsikter kring distansarbete kunde variera. Vi 

ansåg även att respondenterna kunde ha en betydande och avgörande roll för vårt val av 

studie och ämne. Vi valde att utföra samtliga intervjuer i en medelstor stad i Sverige. Ett 

annat val som gjordes men som inte var medvetet var att samtliga intervjurespondenter 

visade sig vara manliga. Vi ansåg att det till viss del är synd att samtliga respondenter i 

vår studie var manliga då det hade kunnat ge en ökad bredd i studien om vi hade haft en 

blandning mellan kvinnliga och manliga chefer. Vi ansåg det här då vi gör antagandet 

att kvinnliga chefer kunde ha andra uppfattningar kring deras situation. Ett annat 

antagande som vi gjorde var att valen av branscher kunde ligga till grund för att alla 

respondenter var manliga, då de valda företagen kanske har en överrepresentation av 

manliga anställda. En av anledningarna till att det skulle kunna vara intressant att 

undersöka kvinnliga mellanchefers syn på distansarbete är på grund av den förut 

omtalade kvinnofällan. Då vi har valt att alla företag och respondenter ska vara 

anonyma genom arbetets gång har valet gjorts att benämna intervjurespondenterna Chef 
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1-6. Valet att ge cheferna nummer istället för fiktiva namn gjordes då vi ansåg att fiktiva 

namn kan ge en falsk känsla av närhet till respondenterna. 

 

2.6 Tolkning 

Införskaffad empiri analyserar inte sig självt utan kräver bearbetning av studiens 

författare (Svensson 2015). Vid bearbetning av data måste författarna enligt Svensson 

(2015) sortera sitt material för på så sätt möjliggöra att studiens frågeställningar 

besvarats. Vår insamlade empiri utgår från sex intervjuer som vi direkt efter 

intervjuerna valde att transkribera. Vår tolkning av den insamlade empiriska datan 

underlättades av transkriberingarna men även av att vi båda medverkade vid 

intervjuerna. Medverkan vid intervjutillfällena underlättade tolkningen då vi fick en 

tydligare bild av vilken stämning som förekom under intervjuerna samt vilken ton som 

användes. Genom den kunskapen kunde det insamlade materialet tolkas på ett enligt oss 

mer trovärdigt vis, då vi inte endast jämförde transkriberingarna utan även stämningen 

som utstrålats. Under transkriberingen fördes diskussioner oss emellan kring resultatet 

som framkommit under intervjuerna. Diskussionerna fungerade som ett filter då vi 

tolkade det insamlade empiriska materialet. För att få en mer övergripande bild utav 

vilka områden vi berört och lättare kunna skriva vår empiri, färglades olika områden i 

transkriberingarna. De områden som färglades handlade främst om de tre valda 

områdena; frihet under ansvar, ansikte mot ansikte och vad gör du. Transkriberingarna 

av samtliga intervjuer ställdes sedan områdesvis i jämförelse med varandra för att lättare 

kunna begränsa våra tolkningar och analysera utifrån valda teorier. Slutligen kommer 

intervjuerna ligga som underlag för vår kvalitativa studie. Vi valde att transkribera 

intervjuerna för att varken missa eller utesluta någon väsentlig information kring våra 

intervjuer. 

 

Våra valda tolkningsområden var i studien kopplade till studies teoretiska referensram 

vilket kan enligt Svensson (2015) ses som ett hjälpmedel. Svensson (2015) menar att 

teori kan användas som ett par glasögon för att välja ut vilka aspekter som ska lyftas 

fram och vilka som ska hållas i bakgrunden. I tolkningssammanhang skulle teorier 

möjligtvis kunna beskrivas fungera metaforiskt. En metafor gör det möjligt att 

omvandla och tolka något som annars tas för givet, för att sedan belysa nya aspekter av 

fenomenet (Svensson 2015). Vi har under studiens gång tagit hjälp av de valda teorierna 

men studiens tolkning har grundats i den insamlade empirin samt författarnas egna 
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tolkningar och argumentationer. Svensson (2015) skriver vidare att det är författaren 

som är den centrala delen i studiens analysering och tolkning trots möjligheten till att 

använda olika hjälpmedel vid tolkning av material. 

 

2.7 Studiens trovärdighet 
I kvalitativa studier talas det om helt andra ståndpunkter när det råder frågan om 

validitet och reliabilitet. Den här typen av studie ska värderas och bedömas utifrån 

kriterier som äkthet och trovärdighet. Dessa kriterier förutsätter att den kvalitativa 

studien kommer fram till en bild av verkligheten. Trovärdighet består i sin tur av fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelse (Bryman & Bell 

2014). Eftersom vi valde att spela in våra intervjuer så bidrar det till att tillförlitligheten 

för vår studie ökar. För att vår studie ska kunna redogöra ett så trovärdigt resultat som 

möjligt har vi efter våra intervjuer varit väldigt noggrann med alla transkriberingar. 

Genom att vi på ett övergripande och tydligt sätt har kunnat beskriva tillvägagångssättet 

av studien kan samma studie utföras av andra på samma sätt och troligtvis få samma 

resultat, vilket Bryman och Bell (2014) beskriver som överförbarhet. Vi har 

genomgående i studien varit tydliga och redogjort för hur vi har gått tillväga när vi 

inhämtat vårt empirimaterial för att studien ska bli så trovärdig som möjligt. Svensson 

och Ahrne (2015) hävdar att trovärdighet till en kvalitativ studie till stor delar handlar 

om att läsaren måste förlita sig på att studien är pålitlig och att den har genomförts på 

det sätt som påståtts. Vidare argumenterar Svensson och Ahrne (2015) för att 

trovärdighet är av stor vikt för en kvalitativ forskningsmetod då trovärdighet kan ha en 

sammanhängande koppling till generaliserbarhet och den kvalitativa forskningsmetoden 

tycks ha en övervägande roll inom samhällsvetenskapen. Eftersom vi i denna studie har 

vi valt att undersöka distansarbete inom olika företag kommer vi med försiktighet kunna 

tala om generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningen. Genom att studera miljöer 

på fler än ett företag kommer det att underlätta för argumentationen att denna studie 

visar på tendenser, samt företeelser som kan tänkas vara allmänna för företag med 

distansarbete. Med det menar Svensson och Ahrne (2015) att utöver den miljö som 

studerats, kan det även uttryckas något annat. Till exempel kan det uttryckas något 

annat om en helt annan miljö eller till och med om en hel population. Att överskrida de 

avgränsade fall som studeras kan komma att påverka studiens relevans och 

betydelsefullhet. Trots att den kvalitativa forskningen inte kan generalisera likaledes 

som en kvantitativ forskning kan, betyder det inte att generalisering är oväsentligt för 
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den kvalitativa forskningen. Genom att jämföra sin egen studie med andra liknande kan 

en generalisering göras och därmed öka trovärdigheten. Att laborera med likheter och 

olikheter i urvalsprocessen av olika sociala miljöer kan vara ett annat sätt att handskas 

med detta problem (Svensson & Ahrne 2015). 

 

Forskningsresultat i tid och rum är en annan typ av generalisering där vi som författare 

kan lära oss om dåtidens arbetsmiljö och på så sätt studera företag och lära oss hur deras 

arbetsmiljö fungerar. Därför har vi valt att undersöka olika företag inom IT-branschen 

och ett dotterbolags försäljningsavdelning då vi ville undersöka hur deras företagskultur 

ser ut på just deras företag. Detta kan anses vara svårt eftersom det inte är en lätt uppgift 

att som författare uppnå en variation och därmed bli beroende av vad tidigare forskning 

eller andra studier har tagit upp (Svensson & Ahrne 2015).   

 

2.8 Forskningsetik 
Förutom etiska frågor berörande studiens intervjuer behövs andra etiska aspekter tas i 

beaktning och Kvale (1997) argumenterar för att det finns tre etiska aspekter att ta 

hänsyn till som författare; forskarens oberoende, det vetenskapliga ansvaret samt 

relationen till undersökningspersonerna. Vi har i studien förhållit oss neutrala i högsta 

möjliga mån och samtidigt strävat efter att under hela undersökningsprocessen främja 

kvaliteten. I studien har vi även gjort vårt bästa för att presentera ett så konkret och 

korrekt resultat som möjligt. Inför studien fanns ingen tidigare kontakt mellan oss som 

författare och intervjurespondenterna. Ur ett etiskt perspektiv har vi således stått 

oberoende ifrån studiens undersökningsobjekt. 
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3 Teoretisk referensram 
Teorier som Krav- och kontrollmodellen, arbetsmiljö, kommunikation och ledarskap 

kommer utgöra studiens teoretiska referensram. Valet av teorier och modeller gjordes 

då vi i vår insamling av studiens empiriska material tydligt berörde områdena, vilket 

gav oss en förståelse för deras relevans för studien. 

 

3.1 Krav och Kontroll vid olika arbetssituationer 
Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell utvecklades i första hand av Karasek år 

1979 och modellen har sedan vidareutvecklats tillsammans med Theorell, som i sin tur 

utvecklade ytterligare en tredje variabel, socialt stöd (Karasek & Theorell 1990; 

Theorell 2012). Denna modell består enligt Karasek och Theorell (1990) av krav och 

kontroll, två variabler som tillsammans resulterar i olika typer av arbetssituationer. 

Modellen utvecklades för att mäta arbetsplatsernas psykosociala arbetsmiljö. En psykisk 

belastning samt en ohälsa kan uppstå när det blir obalans mellan olika krav på ett arbete 

och kontroll över en viss arbetssituation (Karasek & Theorell 1990). Modellen har tagits 

fram i syfte att främst analysera orsaker och inte bara konsekvenser av den psykosociala 

arbetsmiljön. Med andra ord fokuserar modellen inte bara på individens personlighet 

utan mer på miljön runtomkring individen. Stress är det centrala begreppet i denna 

modell och uppstår när kraven utgör en större del än själva kontrollen (Karasek & 

Theorell 1990). 

 

Karasek och Theorell (1990) menar att krav främst består av de psykiska och fysiska 

belastningar som kan uppstå i arbetet. Det fysiska syftar till den ansträngning som kan 

krävas vid ett arbete men kan även handla om att någon utsätts för någon form av risk i 

sitt arbete. När omgivningens krav är större än själva kontrollen uppstår den psykiska 

delen som kan generera stress, men som samtidigt kan leda till utveckling och lärande. 

Vid obalans mellan psykiska krav och förmågan att hantera dessa krav kan en negativ 

stress uppstå, men kan i sin tur avlägsnas vid en hög grad av kontroll av 

handlingsutrymme. Författarna beskriver vidare att den andra variabeln av modellen 

består av kontroll och beskrivs vara det handlingsutrymme och möjligheter att kunna 

fatta egna beslut över sin arbetssituation (Karasek & Theorell 1990). 

 

Vidare beskriver Theorell (2012) att krav- och kontrollmodellen har vidareutvecklats 

med en tredje variabel som i synnerhet handlar om det sociala stödet från kollegor och 
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chefer. Författaren menar att modellen numera går under namnet krav-, kontroll- och 

stödmodellen där det sociala stödet har fått större utrymme. Det sociala stödet förenat 

med krav-och kontrollmodellen tar hänsyn till sociala relationer och samspel. Den 

sociala omgivningens betydelse och socialt stöd har stor betydelse för att 

arbetssituationen förblir tillfredsställande (Theorell 2012). 

 

 

Figur 2, Krav- och kontrollmodellen 

Egen illustration 

 

Theorell (2012) beskriver att som följd av krav och kontroll i arbetet kan fyra typer av 

arbetssituationer uppstå. Arbetssituationerna benämns som avspända arbeten, aktiva 

arbeten, passiva arbeten och spända arbeten. De avspända arbetena innebär låga krav 

och därmed en låg psykisk belastning, vilket enligt Theorell (2012) ger en positiv 

arbetsmiljö. Här upplevs även en hög egenkontroll. Denna höga grad av kontroll gör att 

utmaningar i arbetet lättare kan tas om hand just eftersom kraven aldrig blir högre än 

egenkontrollen. Vidare menar författaren att de avspända arbetena kan ses som 

otillfredsställande om arbetet inte innehåller tillräckligt med problemlösning eller 

utmaningar. Arbetssituationen upplevs inte heller vara lika utvecklingsfrämjande och 

lärande som den aktiva arbetssituationen (Theorell 2012). 

 

Aktiva arbetssituationer är nästa typ av situation som Theorell (2012) beskriver. 

Författaren menar att aktiva arbetssituationer ger ett positivt psykosocialt utfall och 

bidrar till utvecklingsfrämjande- och lärande arbeten. Vidare beskriver författaren de 

aktiva arbetena som den idealiska psykosociala arbetsformen. Aktiva arbeten ger ett 

stort handlingsutrymme med hög egenkontroll men ställer höga psykiska krav. Den 

höga egenkontroll ger möjlighet och frihet att själv välja olika strategier för att hantera 

stress samt använda sina kompetenser på det sätt som de vill. Arbetstillfredsställelse, 
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utveckling och motivation är faktorer förekommande i de aktiva arbeten, vilket i sin tur 

kan ge ökad produktivitet. Passiva arbetssituationer däremot beskrivs som yrken med 

låg grad av kontroll och låga krav där kunskaper gradvis kan gå förlorade, vilket kan 

leda till sämre prestationer och därmed minskad sin motivation. Arbetssituationen kan 

leda till ohälsa och är ingen positiv arbetssituation. Här finns det begränsat med 

utrymme för utmaningar, problemlösningar samt för att ta egna initiativ. Den sista 

arbetssituationen som Theorell (2012) beskriver är spända arbetssituationer där det finns 

höga krav i en kombination med bristande kontroll. Här finns det risk för psykisk 

belastning och arbetsrelaterad stress. Kraven skulle dock kunna bli mer lätthanterliga 

om graden av kontroll skulle öka (Theorell 2012). 

 

3.2 Arbetsmiljö 
Chefer och ledare har enligt Thornblad (2014) förmånen att arbeta både med 

verksamheters och människors utveckling. I rollen som chef och ledare inkluderas att 

upptäcka problem för att sedan lösa dem. Författaren menar fortsättningsvis att en 

nyckel till att utföra sin rolls arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt är att ligga steget 

före och förebygga ohälsa. Att leda genom förändringar och sedan planera för så goda 

förutsättningar som möjligt för arbetsplatsen ingår också i chefens arbetsroll. 

Författaren menar att strukturering och planering är A och O för chefer, för att kunna 

lyckas med förändringar snarare än att ledas av förändringarna. Allt som sker på 

arbetsplatsen blir således en faktor som påverkar hur människor trivs och mår på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljö är enligt författaren en dimension av verksamheten och inte 

ett separat område. Författaren argumenterar även för att arbetsmiljöaspekten bör 

beaktas för att de bästa besluten ska kunna fattas. En chefs arbetsuppgifter underlättas 

markant om det finns tydliga strukturer kring arbetsmiljö på arbetsplatsen, samt om det 

finns tydliga riktlinjer berörande förebyggande insatser (Thornblad 2014). 

 

Arbetsmiljö är ett mycket omfattande ämne och Zanderin (2005) skriver att arbetsmiljö 

ofta relateras till hur de anställda har det på arbetsplatsen. Ericson och Gustafsson 

(2014) påpekar att vi i Sverige har arbetsmiljölagen (AML) som en målinriktad ramlag 

för arbetsgivarens och arbetstagarnas ansvarsområden för att uppnå en bra arbetsmiljö. 

Även det rättsliga ansvaret för arbetsmiljö, tillsyn av arbetsmiljön samt minderårigas 

arbetsmiljö och arbetstider ingår i denna ramlag. Arbetsmiljölagens huvudsakliga 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god 
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arbetsmiljö (Ericson & Gustafsson 2014). Alla arbetsgivare är enligt AML skyldiga att 

utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där arbetsgivaren systematiskt ska undersöka, 

genomföra och följa upp arbetsmiljöarbete för att undvika och förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetsplatsen. Genom att utföra det systematiska arbetsmiljöarbetet kan en 

mer tillfredsställande arbetsmiljö uppnås (Zanderin 2005). 

 

I arbetsmiljö inkluderas enligt Zanderin (2005) flera olika områden och de mest 

framstående är den medicinska-, fysiska- och psykosociala arbetsmiljön. Arbetet och 

arbetsmiljön måste organiseras på olika sätt beroende på vilka arbetsuppgifter som 

utförs och vilket verksamhetsområde som organisationen är aktiv inom. Detsamma 

gäller i organisationer som istället producerar tjänster istället för produkter, där olika 

yrkesområden har kontakter med olika klienter (Zanderin 2005). Arbetsmiljön belyses 

därför vara mycket viktig och ett omfattande område som oavsett organisationsstruktur 

och arbetsuppgifter, är aktuellt i alla företag. 

 

3.2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Håkansson (2005) belyser att den psykosociala arbetsmiljön är en viktig och kanske en 

avgörande faktor för trivseln på arbetsplatsen. Det är genom den psykosociala 

arbetsmiljön de anställda uppfattar och reagerar på sina arbetsförhållanden, den 

upplevda verkligheten snarare än den fysiska och det är här andra människor på 

arbetsplatsen intar en stor roll i den upplevda arbetsmiljön. Förr var det den objektiva 

arbetsmiljön den viktigaste på arbetsplatserna, men alla människor är olika individer 

och uppfattar därför situationer olika. Till exempel hur varmt eller kallt behöver det vara 

på arbetsplatsen för att de anställda ska uppnå den högsta effektiviteten. Olika 

människor är känsliga för olika saker, vilket leder till att det inte räcker att beakta den 

yttre arbetssituationen och miljön utan också den enskilda individen (Håkansson 2005). 

Den psykosociala arbetsmiljön berör således inte den fysiska arbetsmiljön utan handlar 

mer om hur arbetet är organiserat (Agervold 2001). Några huvudsakliga faktorer som 

Thornblad (2014) tar upp som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt är 

hög arbetsbelastning, stress, bristande kommunikation, missbruk, konflikter och dålig 

stämning på arbetsplatsen.   

 

Duxbury och Halinski (2014) menar att överbelastning kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön negativt och kan förekomma på alla arbetsplatsen även om ens arbetsroll 

och krav är förenliga. Författarna beskriver vidare att det beror på att den anställde inte 
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har tillräckligt med tid eller energi för att uppfylla alla de krav som ställs. En person kan 

uppleva olika motstridiga krav på sin roll men så länge som tidspressen inte är ett 

problem, behöver personen i fråga inte nödvändigtvis uppleva en överbelastning. 

Författaren påstår vidare att rollkonflikter har fått en allt större uppmärksamhet och att 

överbelastning kan bli en följd av rollkonflikter i arbetslivet. Den nya informations- och 

kommunikationstekniken tros vara en annan överhängande orsak till överbelastning då 

det numera är möjligt att arbeta 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Vidare menar 

Duxbury och Halinski (2014) att tidigare forskning har påvisat att överbelastning 

medför flera negativa konsekvenser för företagen samt påverkar den anställdes fysiska 

och psykiska hälsa. Överbelastning kan ofta kopplas till ökade nivåer av trötthet, ångest, 

utbrändhet, emotionell och fysiologisk stress samt depression. Rollkonflikter och 

överbelastning påverkar således både den psykosociala arbetsmiljön och den upplevda 

miljön hemma (Duxbury & Halinski 2014).   

 

Perski (2012) skriver stress och utbrändhet som två mycket omtalade ämnen i samhället 

och ses som samhällets moderna trötthet. Den ökade tidspressen på arbetsplatserna och 

den stora mängden mottagen information kan uppfattas som en allt för stor belastning. 

Den ständiga möjligheten till att vara uppkopplad och därmed kunna jobba dygnet runt 

leder till ökade krav på anpassningsförmåga och flexibilitet. En obalans mellan krav och 

resurser är en av de vanligaste och enklaste definitionerna av negativ stress (Perski 

2012). Det finns enligt Håkansson (2005) ett antal vetenskapliga undersökningen som 

påvisar att stress kan leda till en ökad prestation, men endast till en viss gräns. Om 

stressnivån blir allt för hög kan det istället leda till en minskad prestationsnivå. 

Författaren menar således att det finns ett samband mellan stress och prestation. Ett sätt 

att lättare förstå sig på stress är att se det som en konflikt mellan de krav som ställs på 

personen och vad personen känner sig kapabel till att klara av och stress uppstår om 

kraven upplevs som allt för förstora (Håkansson 2005). Det blir sålunda viktigt för 

chefen att vara uppmärksam och försöka förebygga en för hög stressnivå på 

arbetsplatsen. Genom att stötta och ge återkoppling samt att vara närvarande som chef, 

kan stress och därmed arbets- och stressrelaterade sjukdomar förebyggas (Thornblad 

2014). Hjelm (2005) är en annan författare som påstår att arbetet har en stor betydelse 

för individers hälsa och en meningsfull sysselsättning påstås ge ett grundläggande skydd 

för hälsan. För att som anställd uppleva sin sysselsättning som meningsfull behövs en 

god fysisk och psykosocial arbetsmiljö (Hjelm 2005). 
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Människokroppen är enligt Kinderberg (2002) inte gjord för stillasittande arbeten, utan 

mår som bäst av olika aktiviteter och rörelser samt när det finns en bra blandning av 

ansträngning och vila. En stillasittande tillvaro och en inaktiv livsstil kan därför på 

många sätt ses som ett hot mot hälsan. Vid mer stillasittande arbetsuppgifter kan det 

vara bra att på arbetsplatsen anpassa inredning och utrustning för att bygga en mer 

ergonomiska arbetsplats och därmed förebygga ohälsa. Författaren lyfter även fram 

vikten som pauser och återhämtning har för hälsan. Att samla pauserna på hög för att 

sedan ta en längre rast är inte att rekommendera, det går inte heller att vänta med att vila 

till en annan dag. Ett tillvägagångssätt för att förebygga ohälsa och utbrändhet är 

sålunda att under dagen ta flera korta pauser som gärna ska innefatta någon form av 

rörelse. Gemensamma inplanerade pauser kan enligt Kinderberg (2002) även leda till en 

positivare arbetsmiljö med en tydligare känsla av tillhörighet.     

 

För att som chef inte endast uppfatta sin situation egen situation och hälsa, utan skapa 

en ökad förståelse för hur de anställda mår på arbetsplatsen menar Thornblad (2014) att 

kommunikation och närvaro är högst väsentligt. Genom att som chef vara närvarande 

och kommunicera med de anställda kan problematik upptäckas i ett tidigare stadie, där 

problem kan åtgärdas innan skadan blivit allt för omfattande. Att inom företaget 

uppmuntra till öppet arbetsklimat där personer kan säga vad de tycker, kan möjliggöra 

att brister påtalas. Bristerna kan beröra flera olika områden på företaget och för 

medarbetarna, gällande både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det kan 

exempelvis beröra en medarbetare som uppfattar att en kollega är väldigt stressad eller 

att det misstänks att missbruk förekommer. Det är därför som chef viktigt att uppfatta 

signaler som en medarbetare medvetet eller omedvetet sänder ut blir svårt om 

medarbetaren inte är närvarande på arbetsplatsen (Thornblad 2014).   

 

3.3 Distansarbete och kommunikation 
I och med globaliseringen har utvecklingen kring internet, mobiltelefoner och 

mikroelektronik gjort det möjligt för oss människor att överföra kunskap och 

information med helt andra tillvägagångssätt (Giddens 2010). Hislop et. al. (2015) 

skriver att med hjälp av den information- och kommunikationsteknik som finns idag 

kan många arbeta utanför de traditionella arbetsplatserna och på så sätt uppleva en 

större självständighetskänsla. Det är idag vanligt att företag använder 
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kommunikationskanaler som Skype eller mejl för att underlätta vid distansarbete 

(McNaughton, Rackensperger, Dorn, & Wilson 2014). Den här typen av teknologisk 

utveckling påstås enligt Giddens (2010), på ett grundläggande sätt kunna förändra vårt 

sätt att leva i en värld av ständig utveckling och snabba förändringar. Heide, Johansson 

och Simonsson (2012) menar att kommunikation är avgörande i organisationer där 

distansarbete förekommer i stor utsträckning. Kommunikation är betydelsefull för både 

ledare och chefer och sägs vara avgörande för samtliga organisationer, kommunikation 

möjliggör även för organisationer att vara delaktiga samt förstå och erhålla kunskap. 

Kommunikation har också en betydelsefull roll vid motivationsskapande vid 

ledarskapsutövande (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 

 

Deltagande i möten även om medarbetare befinner sig på distans är enligt Nordengren 

och Olsen (2006) en viktig faktor för medarbetare. Det här då det kan vara avgörande 

för medarbetare att håll sig informerade och uppdaterade i de utvecklingar som sker 

arbetsmässigt i organisationen. En annan viktig aspekt är att medarbetarna får en känsla 

av samhörighet och inte riskera att på något sätt hamna utanför gruppen eller utanför 

beslut som fattas. Utmaningen vid distansarbete uppstår när individer periodvis är ute på 

fält då utveckling av nya idéer, kreativitet och innovationer ska säkerställas. Det 

personliga samtalet är därför extra viktigt vid arbete på distans då en kontinuerlig 

kommunikation delvis kan falla bort. Det är även viktigt att ta tillvara på utveckling- 

och medarbetarsamtal samt lämpliga avstämningsmetoder (Nordengren & Olsen 2006). 

 

3.4 Virtuella och fysiska möten 

Många är beroende av teknologin som idag gör det möjligt för individer att arbeta på 

olika geografiska platser (Yukl 2013). Vidare beskrivs att olika författare har förutspått 

att det på grund av den snabba ökningen vid användandet av virtuella samarbeten i 

organisationer, kommer det att revolutionera framtidens arbetsplats (Yukl 2013). 

Tidigare forskning visar att virtuella möten i form av ljud, video och web, kan användas 

för att öka företags samarbete och rörlighet, samt förbättra flexibiliteten och 

produktiviten (Lindeblad, Voytenko, Mont,  & Arnfalk, 2016). Det allra vanligaste med 

virtuella team är enligt Yukl (2013) de som kan samarbeta tvärfunktionellt, vilket menas 

att alla ska kunna arbeta i varandras team och besitta liknande kompetens. Med hjälp av 

den globalisering som ständigt sker eftersträvar fler och fler flexibilitet i sitt arbete där 

de kan få utrymme för innovation och idéer på ett helt annat sätt. Vidare beskriver 
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författaren att avsaknaden av fysiska möten ansikte mot ansikte gör det svårare för 

chefer att övervaka medarbetarnas prestationsförmåga samt att det gör det svårare att 

utveckla en tillit och förtroende. Ledarskapet kan vara utmanande för chefer när 

medarbetare representerar olika organisationer samtidigt som de befinner sig i olika 

tidszoner eller kulturer (Yukl 2013). Författaren menar samtidigt att i den närmaste 

framtiden kommer den snabba utvecklingen av kommunikationsteknologin att ha en 

avgörande roll. Tidigare forskning visar enligt Coene och Kok (2014) att distansarbete 

har haft en positiv effekt eftersom möjligheten finns till tvärfunktionellt samarbete och 

kunskapdelning mellan organisationer. Produktutvecklingen och dess kvalité förbättras 

under förutsättningen att fysisk kontakt ansikte mot ansikte inte helt byts ut. Studien 

visar också att den fysiska kontakten är nödvändig för att motverka negativa effekter av 

distansarbete. Flexiblare arbetstider gör det möjligt för medarbetare att arbeta på distans 

och cheferna kan möjliggöra detta så länge det finns tillräckligt med fysisk kontakt 

(Coenen & Kok 2014). 

 

3.5 Kommunikation och Ledarskap 

Tidigare forskning visar enligt Mikkelson, York, och Arritola (2015) att effektiv 

kommunikation och relationer mellan medarbetare och ledare är direkt kopplade till 

motivation, organisatoriska engagemang och tillfredsställelse. Lindgren (2012) skriver i 

sin tur att kommunikation när det handlar om ledarskap, alltid haft en central roll. Men 

att kommunikation genom åren i allt högre utsträckning har kommit att bli centralt för 

chefer och medarbetare. I en modern men komplex organisation eftersträvar både chefer 

och medarbetare efter en jämlik relation när det kommer till kommunikation. Vidare 

beskriver författaren att kommunikationen mellan ledare och de som blir ledda inte går 

att jämföras med en dator, där både det som skrivs och kommer ut är detsamma. Vid 

ledarskap innebär det vid kommunikation att det finns en betydande faktor där det 

uppfattas och hanteras på olika sätt. Vidare skriver Lindgren (2012) att ledare har en 

betydande roll för en organisations verksamhet och struktur samtidigt som ledaren 

också har en stor betydelse för arbetsklimatet.  Författaren beskriver också att det 

motsvarar den betydelse som organisationer, grupper eller individer tillskriver en ledare. 

Starkare fokusering har under de senaste decennierna lags på ledarskapsrollen och dess 

uppgifter och i samband med att allt fler organisationer har decentraliserats, har 

ledarskapsrollen blivit allt mer överbelastad (Lindgren 2012). 
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Sveningsson, Alvesson och Kärreman (2015) argumenterar i “Ledarskapsboken” att en 

distinktion kring fenomenet chefer och ledare alltid har funnits. En del anses vara en 

ledare och andra en chef, där kanske de flesta vill vara ledare och utöva ett sorts 

ledarskap. Samtidigt kan människor både vara en ledare och chef, beroende på vad de 

vill åstadkomma med sin roll. I de flesta organisationer som bedrivs av (nutida) chefer, 

går det att hitta en kombination av de båda rollerna på ett eller annat sätt (Sveningsson, 

Alvesson & Kärreman 2015). Vidare beskriver författarna att ledarskap skapas utifrån 

en interaktion mellan medarbetare och chef och att en interaktion måste ske för att det 

ska bli så effektivt som möjligt. För att medarbetarna ska kunna ta egna initiativ och få 

feedback måste en ömsesidig påverkan finnas mellan chef och medarbetarna. En chef 

måste vara tillräckligt närvarande, avsätta den tid och hinna vara den chef till 

medarbetarna som krävs vilket annars kan påverka medarbetarnas arbetsprestation och 

motivation (Sveningsson, Alvesson & Kärreman 2015). 
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4 Empiri 
I studiens empiriska kapitel presenteras det insamlande materialet som framtagits 

utifrån sex intervjuer. Respondenterna är utvalda från fem olika företag där den 

gemensamma nämnare är deras position som mellanchefer samt att samtliga företag 

har en omfattande utsträckning av distansarbete. Inledningsvis i kapitlet kommer en 

kort respondentpresentation göras för att tydliggöra respondenternas position och 

ansvar, då de i studien inte kommer att benämnas med namn.  

 

4.1 Respondentpresentation 
För att ge en ökad förståelse för chefernas position och ansvarsområde på de valda 

företagen görs en kort beskrivning, för att på så sätt lättare se sambanden mellan Chef 1-

6 och deras företag. 

 

Chef 1: Konsult- och platschef som ansvarar över 16 medarbetare på Konsultföretag 1. 

Chef 2: Konsultchef som ansvarar över ett team med 14 konsulter på Konsultföretag 1. 

Chef 3: Chef för telecom i södra Sverige och ansvarar över 30 konsulter på 

Konsultföretag 2. 

Chef 4: Chef för utvecklingsavdelningen och ansvarar över tre team och sammanlagt 12 

medarbetare på IT-utveckling. 

Chef 5: Försäljningschef som ansvarar över 14 försäljare på Dotterbolagets 

försäljningsavdelning. 

Chef 6. Platschef och på två lokala kontor där han ansvarar över ett 30-tal medarbetare 

på Konsultföretag 3. 

 

4.2 Frihet under ansvar 
4.2.1 Frihet och flexibilitet 

Vid insamlingen av empiriskt material har flera olika åsikter och attityder berörande 

distansarbete uppdagats. När vi under intervjuerna frågade om respondenternas åsikter 

kring vilka fördelar och möjligheter distansarbete medför erhöll vi en variation av svar 

som i grunden var väldigt lika varandra. Flera av respondenterna uttrycker att 

distansarbete ses som vanligt förekommande men att det kan ses som svårt att peka ut 

några specifika fördelar, något som Chef 1 försöker beskriva genom att berätta:  

 

“Det finns ju egentligen bara fördelar men man har ju en helt annan frihet 

vid distansarbete och ibland tror jag inte att vi har förstått det, när man har 
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varit i det länge på ett företag som tillåter distansarbete och flexibel 

arbetstid. Jag tror inte att man förstår vilken förmån som det är.” 

 

Att distansarbete upplevs bidra till en ökad frihet i arbetslivet men även privatlivet är 

något som alla respondenter lyfter fram. Chef 4 ställer sig inte lika positiv som de andra 

gällande distansarbete men påpekar ändå att det medför en del positiva aspekter och 

menar vid vår fråga hur vida distansarbete medför några fördelar: 

 

“Ja jag tror det, det skulle i alla fall jag säga personligen att det känns lite 

friare. Man kan liksom om något skiter sig stanna hemma och arbeta under 

dagen, möjligheten finns och det är en frihet i sig.” 

 

Distansarbete kan därmed tänkas ge uppfattningen av en större frihet för de som har 

möjligheten till att utnyttja det. Våra respondenter uttrycker att de alla har möjligheten 

till att arbeta på distans, både från andra kontor och hemifrån. Mellancheferna framför 

att de trots möjligheten till distansarbete väljer att inte utnyttja den i någon större grad, 

då de anser att de som chefer behöver vara tillgängliga och närvarande på kontoren. De 

flesta cheferna lyfter ändå fram att de uppskattar att möjligheten till att arbeta på distans 

finns. Chef 1 berättar exempelvis att han anser att han som chef bör vara närvarande på 

kontoret och att han inte har någon större vinning på att sitta hemma då han bor i 

närheten av sin arbetsplats. Några av respondenterna berättar att de i någon form arbetar 

på distans varje vecka, men att distansarbete hemifrån sker ungefär en dag i veckan, 

alternativt en gång varannan vecka. Chef 6 uttryckte sig lite annorlunda i hans 

beskrivning av hur han såg på sig själv som chef och varför han själv inte utnyttjade 

möjligheten att använda sig av distansarbete i någon högre grad. Vid frågan om han 

utnyttjar sin möjlighet att använda distansarbete svarar han: 

 

“Jag är nog ganska dålig på det, jag är nog lite mer traditionell av mig. Jag 

är den som kommer innan åtta och går hem efter fem.” [...] ”Men generellt 

är jag nog lite dålig på att använda mig möjligheten, faktiskt.” 

 

Som en mer traditionell chef menar Chef 6 att han gärna sitter på kontoret där han är 

tillgänglig för sina medarbetare, samt att han arbetar de vanliga kontorstiderna men att 

det ibland kan bli längre då han kommer till kontoret lite tidigare och går lite senare. Att 



  
 

36 

distansarbete ses som en förmån där cheferna och medarbetarna kan se sin tillvaro som 

friare är något som cheferna lyfter fram som den största fördelen med distansarbete. En 

annan fördel som många av respondenterna belyser är att distansarbete genom den 

ökade friheten även medför en viss flexibilitet. Chef 3 berättar att flexibiliteten 

återspeglas i friheten som distansarbete medför. Han berättar det som: 

 

[...] “jag känner ju att flexibiliteten återspeglas också. Om man säger att 

man som konsult går in i ett uppdrag hos en kund och man känner att man 

kan vara flexibel. Det viktigaste kanske inte är vart man sitter utan mer om 

vad man får gjort och vad du levererar.” 

 

I likhet med Chef 3 berättar Chef 5 att han idag inte uppfattar att det är några bekymmer 

med var personer befinner sig när de arbetar och att det egentligen inte spelar någon 

större roll. Han menar att distansarbete istället kan ses som ekonomiskt klokt då 

pendlandet kan minska bland hans försäljare. Vidare menar Chef 5 att det optimala 

skulle vara om de skulle börja arbeta direkt när de lämnar sina hem. En annan chef som 

tydligt lyfter fram positiva saker som flexibiliteten vid distansarbetet medför är Chef 6 

som berättar att: 

 

“Tekniken möjliggör det och om man vill flexa en timme så finns 

möjligheten att jobba ikapp det under någon annan tid. Oavsett tid på 

dygnet egentligen. Så det har ju skett en stor förändring men sen kan det ju 

se olika ut i olika branscher.” 

 

Distansarbete ses av respondenterna som en arbetsform som medför en ökad frihet och 

flexibilitet i arbetsuppgifter, arbetsdagens tider samt på arbetsplatsen. Flera av cheferna 

lyfter fram att distansarbete också kan ses som något som underlättar livspusslet. De 

berättar att distansarbete och den ökade friheten och flexibiliteten medför ökade 

möjligheter där de exempelvis kan arbeta hemifrån om barnen är sjuka. De framför även 

möjligheten att arbeta hemifrån en för- eller eftermiddag om de har en tandläkartid och 

kanske bor långt ifrån kontoret och därmed kan minska pendlandet till och från 

arbetsplatsen. Flera av cheferna lyfter även fram möjligheten att stanna hemma för att ta 

mot en leverans och sedan åka till kontoret vid ett senare tillfälle. 
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4.2.2 Effektivitet 

Att distansarbete bidrar till en ökad effektivitet vid utförandet av arbetsuppgifter är en 

annan fördel som respondenterna framför. En bidragande faktor för att de anser att 

distansarbete leder till en ökad effektivitet som ska hållas i åtanke är att samtliga chefer 

anser att de ska vara tillgängliga och närvarande. Respondenterna påpekar att de därför 

har en öppen dörr till sina kontor eller sitter i kontorslandskap, vilket leder till att de lätt 

kan bli avbrutna eller störda. Trots att alla respondenterna är eniga om att distansarbete 

ökar effektiviteten har de blandade åsikter om vilka av deras arbetsuppgifter som 

faktiskt blir effektivare vid distansarbete. De flesta cheferna berättar att det främst är de 

administrativa uppgifterna som effektiviseras vid distansarbete, då det kan underlätta att 

arbeta sig igenom mejlkorgen eller gå igenom offerter om riskerna att bli störd minskar. 

Eller som Chef 2 berättar om den ökade effektiviteten: 

 

“Det är lite mer de administrativa sysslorna som blir betydligt mer 

effektiva hemma för här finns det alltid någon som vill ha min 

uppmärksamhet och som chef vill jag vara tillgänglig. Är jag här så är jag 

tillgänglig, jag stänger inte dörren. Är det så att jag ska sätta ihop en 

offert, göra reseräkningar eller vad de nu kan vara, den typen av 

arbetsuppgifter där jag ska sitta ner en timme och göra något 

administrativt så är det lättare att sitta enskilt.” 

 

De flesta respondenterna håller med Chef 2 och uttrycker sig på liknande sätt att det 

främst är de administrativa uppgifterna som effektiviseras vid distansarbete. I kontrast 

till de andra cheferna framför Chef 3 att han anser att det främst är de mer kreativa 

uppgifterna som kan effektiviseras vid distansarbete. Han uttrycker det som: 

 

“Det är väl mest de kreativa uppgifterna som effektiviseras, de 

administrativa har jag inget problem med. Det är däremot de kreativa 

sakerna när man behöver tänka mycket och kanske har långa tankecyklar, 

om man är mitt i en lång tankecykel och kanske blir avbruten så kanske 

man får börja om från början och då känns det väldigt enerverande.” 

 

Åsikterna kring hur och på vilket sätt distansarbete bidrar till en ökad effektivitet 

varierar således. Många av cheferna berättar att minskade restider och effektivare arbete 

också blir till en fördel även för kunderna. Trots att distansarbete ofta kan bidra till en 
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ökad effektivitet menar en del av respondenterna att distansarbete inte alltid uppmuntras 

och att medarbetarna på företagen helst ska få en acceptans av sin närmsta chef. Den 

huvudsakliga anledningen till att distansarbete inte alltid uppskattas är att cheferna ser 

att vissa arbetsuppgifter kräver en fysisk närvaro för att de ska utföras på bästa sätt och 

att det därför i vissa fall därför kan ses som olämpligt med distansarbete. Chef 3 framför 

som många av de andra cheferna, att de inte har några specifika riktlinjer eller policys 

gällande distansarbete på deras företag men att det självfallet inte ska missbrukas. Chef 

3 uttrycker det som att: 

 

[...] “så länge du gör ditt arbete lika effektivt eller effektivare så har vi inte 

några begränsningar gällande distansarbete. Vi kan egentligen 

distansarbeta hur mycket som vi vill så länge arbetet utförs lika effektivt 

eller effektivare och att det inte drabbar våra kunder givetvis. Det är ju det 

viktigaste för oss. Det kan ju vara så att man jobbar i projektform där 

fysisk närvaro är mycket effektivare och då är det ju olämpligt med 

distansarbete.” 

 

För att arbeta som effektivast oavsett om det är på distans eller på kontoret berättar Chef 

4 att han tror att det kan vara psykologiskt bra om arbetsbelastningen ligger lite över en 

lagom nivå. Han berättar vidare att belastningen självklart inte ska vara allt för hög utan 

ses som hanterbar, då en för hög arbetsbelastning kan påverka hälsan negativt. Att 

arbetsbelastningen och stressnivån på arbetsplatsen har sina toppar och dalar är något 

som Chef 5 och 6 lyfter fram. De framför att det inom deras organisationer som många 

andra, har olika perioder där det är mer eller mindre att göra och att det därmed 

beroende på arbetssituation kan bli en ojämn arbetsbelastning. 

 

4.2.3 Ansvarstagande 

Med en ökad frihet kommer även ett större ansvar för att arbetsuppgifterna ska utföras 

lika effektivt som på kontoret om inte effektivare. Våra respondenter berättar även att 

med det ökade ansvaret som ställs på de som arbetar på distans, behövs det från dem 

som chefer en större tillit. Chef 3 framför det som: 

 

“Vi pratar ju väldigt mycket om frihet under ansvar och där ser vi det som 

väldigt viktigt att ha en tillit till sina medarbetare, att man hanterar sina 
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uppdrag på ett bra sätt och på ett sätt som fungerar i samverkan med 

övriga uppgifter som man har.” 

 

Även Chef 6 lyfter fram en liknande syn på ett ökat ansvar men att som han uttrycker 

det, behöver lita på sina medarbetare: 

 

[...] ”vi brukar jobba mycket med frihet under ansvar där vi utgår ifrån att 

individen gör rätt, och tar rätt beslut. Samtidigt är det ju bra med en 

avstämning med sin närmsta chef, där man säger att nu sitter jag hemma 

idag för att jag behöver göra det här och det här. [...] för då minimerar man 

ju att det skulle kunna bli några konstigheter. Så frihet under ansvar är väl 

lite grundprincipen där vi utgår ifrån att individerna fattar kloka beslut.” 

 

Ett ökat krav på ansvar är något som många av respondenterna framför under 

intervjuerna och flera av cheferna gör även kopplingen till att en viss tillit måste finnas 

till sina medarbetare. Utan ett förtroende för att deras medarbetare utför sina 

arbetsuppgifter på distans kommer inte distansarbetet få samma utgång, utan många av 

mellancheferna menar att det handlar om att ge och ta. Chef 1 säger att det är viktigt att 

vara rädd om det förtroendet som ges ut, där de ska utföra sina arbetsuppgifter på ett bra 

sätt eller kanske bättre än om de hade varit på kontoret. Vidare berättar han att det 

självklart är något som han redan förväntar sig av de anställda då de är vuxna människor 

och han därmed förutsätter att de kan hantera att arbeta på distans och behålla 

disciplinen. Eller som Chef 5 framför att distansarbetet på deras företag oftast fungerar 

mycket bra men att det till stor del beror på vilken disciplin medarbetarna de har. Han 

menar att en del av dem som arbetar på distans i hans omgivning, kan arbeta mycket 

effektivare när de är hemma istället för på kontoret. Chef 5 drar själv parallellen till att 

det troligtvis beror på att de känner en större “piska” när de är hemma och kanske vill 

bevisa sig själva att de kan utföra sina arbetsuppgifter utan att sitta på kontoret. Chef 5 

framför även i likhet med några av de andra cheferna att de utan tillit skulle lägga ner 

för mycket tid på att oroa sig och därmed i slutändan kanske försämra sin egen hälsa. 

Vid vår fråga angående hur han som chef uppfattar sin arbetsmiljö beskriver Chef 5 sin 

arbetsmiljö som mycket varierande. Han menar att det periodvis är väldigt mycket att 

göra där, han måste utnyttja både helger och kvällar för att få tiden att räcka till, 
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samtidigt som det finns perioder där det istället är betydligt mindre att göra. Chef 5 

uttrycker det som: 

 

“Man kan inte gå och oroa sig för allt för då kan du inte sitta på din stol 

utan att må dåligt, man gör sitt bästa och jag utgår från att alla andra också 

gör sitt bästa. Alla gör misstag och då är det bara se till att vi rättar till det 

och kan lära oss nått av det så vi inte behöver göra om samma misstag 

igen.” 

 

Flera av cheferna framför att en annan aspekt som kan skapa oro är den ständiga 

tillgängligheten. De berättar att kollegor ibland kan skicka mejl på kvällar och helger 

vilket kan medföra en viss stress för de som mottar mejlet. Genom att införa något slag 

av mejletik på företagen, där de ska undvika att skicka mejl utanför arbetstid om ärendet 

inte är något som ses som extra viktigt, är något som Chef 6 framför som nödvändigt att 

jobba mot. Flera av respondenterna framför att det är på eget ansvar att fundera kring 

nödvändigheten att skicka iväg mejlet på direkten eller om det kan vänta till dagen efter. 

Cheferna lyfter fram att distansarbete kan leda till en ökad frihetskänsla och flexibilitet 

men att distansarbete som mycket annat även medför ett ökat ansvar och behov av 

disciplin. Chef 6 berättar att det vid distansarbete finns en risk att den givna friheten 

missbrukas eller att närvaron på kontoret blir allt för låg. Om de anställda skulle arbeta 

på distans allt för många dagar i veckan menar han att det troligtvis skulle påverka 

företaget negativt inom flera olika aspekter, men lyfter främst fram att det kan medföra 

en negativ påverkan på det sociala sammanhanget och känslan av tillhörighet. 

 

4.3 Ansikte mot Ansikte 

Vid intervjuerna berättar flera av respondenterna att de ser det fysiska mötet som 

väsentligt och som ett måste i företagen för att kunna behålla samhörigheten inom 

företaget. Det fysiska mötet i företaget är sålunda något som respondenterna lyfter fram 

som viktigt och de berättar att de fysiska mötena tyvärr kan minska vid arbete på 

distans. Cheferna framför även fram de fysiska mötena som ett lite bekvämare sätt att 

både för att kunna bolla idéer och komma fram till kreativa lösningar tillsammans. Chef 

4 berättar i sin tur att han ser det som viktigt med interaktioner i teamen och att det 

därför är nödvändigt att befinna sig på samma plats. Han framför därför att han anser att 

distansarbete endast ska utföras om det finns en gedigen anledning bakom, annars 
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menar han att alla helst befinna sig på kontoret då det ses som det mest effektiva 

alternativet. Chef 4 berättar att; “kreativa arbetsuppgifter tror jag bygger på samarbete, 

resonemang, diskussion och kommunikation”. Han ser därför att distansarbete kan ha en 

negativ effekt på hans team då han tror att deras känsla av gemenskap kan minska om 

de personliga och spontana mötena försvinner i en allt för hög grad. En av 

respondenterna som lyfter fram att de fysiska mötena som bra för att fånga upp saker 

som annars kan missas eller för att få en personligare kontakt med sina medarbetare är 

Chef 3. Han uttrycker sig följande: 

 

“ja fysiska möten tror jag på något vis är bekvämast för de flesta, jag tror 

inte man kan ersätta det fysiska mötet utan jag försöker hålla sådana 

möten med alla mina anställda också i en hyfsad regelbunden frekvens” 

[...] “det kan vara svårt att lätta sitt hjärta över telefon eller via ett 

elektroniskt möte utan då kan det vara bra att sitta såhär på det här viset i 

ett rum.” 

 

Chef 3 berättar att oavsett hur mycket distansarbete som förekommer, måste det alltid 

finnas fysiska möten där alla kan träffas och följa upp eventuella förändringar eller 

uppdrag. Han framför även att det är en fördel att ha fysiska möten och att han tror de 

ändå någonstans behövs men säger sedan emot sig själv när han senare hävdar att han 

inte tror på att mötas hela tiden. Det kan uppfattas som att det fysiska mötet, enligt 

honom själv är olika viktigt beroende på situation. Chef 5 nämnde i likhet med Chef 3 

att han tror det är högst viktigt vid distansarbete att på något sätt träffas fysiskt för att 

stämma av för att arbeta mot ett gemensamt tankesätt. Många av de intervjuade cheferna 

lyfter fram att en risk som distansarbete medför är att gemenskapen och närheten till 

företaget kan minska. Chef 6 berättar att gemenskapen på företaget skulle påverkas 

negativt om distansarbete sker i en allt för stor utsträckning. Flera av respondenterna 

berättar i likhet med Chef 6 att distansarbete kan medföra att en viss ensamhet kan 

upplevas och att det är därmed är av betydelse att planera in olika fysiska möten med de 

distansarbetande. Chef 5 beskriver en del av problematiken kring distansarbete som: 

 

[…] “Och det kan ju bli också som ett ensamarbete och det kan ju påverka 

en person, det räcker ibland att man kommer in och får en klapp på axeln. 
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Men om du bara är ute och jobbar, du blir en ensam varg den risken 

finns.” 

 

En annan viktig men samtidigt negativ aspekt förutom de fysiska mötena som de flesta 

chefer framför att distansarbete förorsakar är att den sociala delen kan utebli. Cheferna 

lyfter fram att det sociala sammanhanget är viktiga då det är väsentliga för trivseln och 

samhörigheten på företaget, de ser därför avsaknaden som en risk som distansarbete kan 

medföra. Chef 2 menar att det främst är vid distansarbete hemifrån där han sitter helt 

själv som det sociala sammanhanget spelar in, vilket även lyfts fram av de andra 

cheferna. Chef 2 berättar vidare att han anser att det sociala sammanhanget spelar en 

betydande roll för trivseln på arbetsplatsen. En kontinuerlig kommunikation vid 

distansarbete är därför enligt de flesta cheferna extra viktigt för samhörigheten på 

företaget, vilket också kan minska vid distansarbete. Respondenterna belyser att arbetet 

kan påverkas negativt vid en avsaknad av en tydlig och kontinuerlig 

kommunikationskontakt. Chef 6 menar i sin tur att, “ja människor måste träffas för att 

få den bästa dynamiken, det går inte att bara sitta i ett varsitt hörn alltid” I likhet med 

Chef 6 och de andra cheferna lyfter Chef 5 fram sin åsikt kring avsaknaden av den 

sociala aspekten vid distansarbete att: 

 

“det finns en social del som man inte ska glömma heller, det smälter 

samman med människorna och målen och alltihop och det är det som är en 

utmaning för alla chefer, att kunna kanalisera ut allt det till distansarbetare 

och få känslan av vi-känslan.” 

 

De fysiska och spontana mötena som finns i ett öppet kontorslandskap är också något 

som respondenterna vill lyfta fram uteblir. Det spontana mötet i korridoren, vid en 

fikarast eller en lunch tillsammans kan betyda mycket för att en person ska känna en 

gemenskap och tillhörighet till företaget. Tillsammans med flera av de andra 

respondenterna menar Chef 3 att de spontana mötena tyvärr är något som han ser 

försvinner vid distansarbete. Vidare menar han att flera idéer fortfarande kan framtas 

trots distansarbete, men att de som företag kan gå miste om en del när de mer spontana 

mötena i viss mån försvinner vid arbete på distans. 
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Det fysiska mötet ses av flera av respondenterna som viktigt för att uppnå en bra 

sammanhållning och trivsel på arbetsplatsen. Trots en stor utsträckning av distansarbete 

framför respondenterna att det fysiska mötet inte är något som går att byta ut, utan alltid 

måste finnas. De sociala och spontana mötena som lätt kan utebli vid distansarbete är 

något som respondenterna vill lyfta fram har en stor betydelse, då en social samhörighet 

är viktig i företag. Cheferna har ett ansvar i deras roll där de ska förebygga och 

tillhandahålla en tillfredsställande arbetsmiljö och se till så att de fysiska mötena 

kontinuerligt faktiskt blir av. Som chef trots sin komplexa roll är det extra viktigt att 

vara tillgänglig för sina medarbetare och hålla en tydlig närvaro på företaget trots 

distansarbete.  

 

4.4 Vad gör du? 
4.4.1 En komplex och omväxlande roll 

Att det ställs krav från olika håll är något som flera av mellancheferna lyfter fram under 

våra intervjuer. Exempelvis berättar Chef 5 att det för han som mellanchef självfallet 

uppkommer situationer där han behöver medla mellan olika parter och även försöka 

hitta en lösning, för att sedan argumentera för att hitta bästa möjliga väg för att lösa 

diskussionen. En annan chef som framför mellanchefsrollen som lite utsatt där det ställs 

krav från olika håll är Chef 2. Han berättar att det i hans roll inkluderar ett ansvar för 

hans medarbetare och deras trivsel samtidigt som han har ett ansvar uppåt i 

organisationen, där han ska leverera rätt lönsamhet samtidigt som de alltid arbetar för att 

kunderna ska vara nöjda. Vidare berättar han att det i hans roll och position som 

mellanchef där det ställs blandade krav och förväntningar lätt kan uppstå dilemman, då 

det är många olika parter som ska tillfredsställas. Att mellanchefsrollen därför kan ses 

som komplex är något som tydligt framkommer av våra respondenter. Chef 6 uttrycker 

att han som mellanchef kan ”dras mellan två hötappar ibland”, vilket är en tydlig 

beskrivning på vad många av cheferna har framfört med sina egna ord. Vid vår fråga om 

vilka krav Chef 6 uppfattar att det ställs på honom berättar han: 

 

”Ja det är ju ganska många faktiskt, det är ju högt som lågt. Från att inte 

lysröret funkar här till resultaträkningen för kontoret och ställas till svars 

för den då uppåt så det. Och det är väl det som gör att rollen är fantastiskt 

kul också, det är väldigt vitt och brett.” 

 



  
 

44 

En annan chef som lyfter fram mellanchefsrollen som rolig och givande är Chef 2. Han 

berättar att trots att han stöter på olika dilemman och ibland känner sig klämd anser sig 

besitta en givande och stimulerande position. Han uttrycker sin klämda situation som att 

han har; 

 

[...] “ett stort utrymme att påverka resultatet och även få medarbetarna att 

utvecklas i sin roll. Så det kan vara oerhört stimulerande att man verkligen 

har möjlighet att skruva här och skruva där som man kanske inte har om 

man hamnar en nivå upp då.” 

 

Tolkningen gör således att det trots kraven som ställs på mellancheferna, kan de uppleva 

sin situation som givande då de kan se sina medarbetare utvecklas. Kontroll över sin 

situation är också något som respondenterna lyfter fram som viktigt och flera av dem 

berättar att distansarbete tyvärr kan leda till en minskad kontroll i vissa aspekter. En del 

av cheferna framför att distansarbete minskar den fysiska kontakten med deras 

underställda och att de därmed inte har samma uppsikt och kontroll över dem. Chef 1 

framför att färre avstämningar leder till en lägre kontroll och en mindre vetskap om vad 

personen har eller inte har gjort. Respondenterna förklarar även att den minskade 

kontakten och allt färre förekommande avstämningar medför att det för dem som chefer 

blir svårare att upptäcka signaler kring ohälsa eller en minskad trivsel på arbetsplatsen. 

För att tillvaron inte ska upplevas som för stressig och de krav som ställs ska upplevas 

som hanterbara berättar Chef 4 att han ser prioritering och planering som viktigt. Han 

påstår att det kanske är extra viktigt för honom då han även har ett tekniskt intresse och 

gärna blir involverad i utvecklingsarbetet och producera kod, trots att det i grunden inte 

är hans arbetsuppgifter men att han gärna sitter med det när tiden ges.  

 

4.4.2 Mellanchefens ansvar vid distansarbete 

Flera av respondenterna framför att det på deras arbetsplatser är vanligt med ett högt 

tempo och att det därför lätt kan förekomma en hög arbetsbelastning och en hög 

stressnivå, för både dem själva och för deras medarbetare. Chef 6 beskriver sin situation 

som: 

 

”Vi lever ju i en ganska intensiv bransch så det är ju ganska höga krav och 

det händer ju väldigt mycket så det får man ju ha respekt för. Och vara 

vaksam för att inte är medarbetare arbetar allt för mycket.” 
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Alla respondenter belyser att distansarbete försvårar deras ansvar med att bibehålla en 

bra arbetsmiljö på arbetsplatsen, då det är svårare att fånga upp signaler av ohälsa om 

personerna inte är närvarande på arbetsplatsen. En regelbunden kontakt med de som 

arbetar på distans ses därför av många respondenter som viktigt för att lättare upptäcka 

ohälsa. Många av respondenterna ser således en kontinuerlig kontakt med sina 

medarbetare som nödvändigt för att kunna fånga upp signaler kring ohälsa och därmed 

uppfylla deras arbetsmiljöansvar. Chef 6 berättar i likhet med flera av de andra cheferna 

att han upplever det som svårare att upptäcka ohälsa och missbruk när distansarbete 

förekommer, men att det även är en svår uppgift utan distansarbete. Det här framför han 

då han tror att ohälsa och missbruk är något som försöks döljas av personen som inte 

mår bra. 

 

Chef 4 berättar att han tror att stress och ohälsa ofta är relaterat till antingen en miss i 

kommunikationen eller i projektets bestämda tidsram och menar att samarbete därför 

uppmuntras för att på så sätt hjälpa varandra och därmed förebygga ohälsa. I likhet med 

Chef 4 berättar flera av respondenterna att framförandet av dialoger och uppstöttning av 

varandra som viktiga aspekter för att uppnå en bra och trivsam arbetsmiljö. Chef 3 säger 

även att en öppen och tillåtande arbetsmiljö med öppna kontorslandskap leder till en 

positivare och mer interaktiv arbetsmiljö. Att som chef vara närvarande och tillgänglig 

på kontoret ses därför övervägande positivt av respondenterna.   

 

Chef 5 och 6 benämner att de trots sitt arbetsmiljöansvar inte kan vara säkra på att en 

persons upplevda ohälsa är direkt relaterad till arbetsplatsen, då de påvisar att privatlivet 

också spelar en stor roll vid ohälsa. Chef 6 berättar att han ser höga krav som allt vanligt 

förekommande i samhället, vilket enligt honom kan resultera i att många kan uppleva 

det svårt att få ihop sin livssituation. Chef 5 säger att han och andra mellanchef inte ska 

vara rädda för att ta hjälp av proffs när det kommer till att arbeta med ohälsa. Han påstår 

att det är många olika faktorer som spelar in när någon mår dåligt och att det därför kan 

vara bra att ta hjälp av någon mer kunnig inom området. Chef 5 uttrycker att det vid 

ohälsa är: 

 

[...] ”50 % så är det privat och 50 % är det jobbet, och lägger men ihop det 

så blir det skit av alltihop. Så man får inte vara rädd för att gå in och hjälpa 
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till men jag sitter inte själv som någon häxdoktor och försöker reda ut det 

ena eller det andra utan då tar jag till hjälp.”  

 

Att inte själv försöka lösa problem som han inte behärskar är således något som Chef 5 

framför som viktigt även för andra personer i mellanchefsposition. För att undvika att 

ohälsa uppstår på företagen framför flera av respondenterna att de på ett eller annat sätt 

försöker att arbeta förebyggande. Chef 6 är en av cheferna som lyfter fram vikten av att 

arbeta proaktivt när det kommer till hälsa, han berättar att de bland annat delar ut 

friskvårdsbidrag och är aktiva i olika interna aktiviteter där de inom företaget peppar 

varandra att träna. Chef 6 fortsätter att berätta att de på Konsultföretag 3 ibland reser 

iväg på lite olika aktiviteter, för att tillsammans bygga en bättre sammanhållning och 

trivsel. En annan chef som lyfter fram att de försöker att skapa en bättre 

sammanhållning med hjälp av olika gemensamma aktiviteter är Chef 1. En annan syn på 

förebyggande åtgärder som Chef 4 lyfter fram är att under arbetstid ta pauser för att 

hitta på något roligt. Chef 4 säger: 

 

[…] ”att ta en paus en liten stund ganska bra för välbefinnandet. Bara röra 

på sig. Man sitter still hela dagen så det är ju också någonting som man 

egentligen inte vill. Inte i alla fall dämpa eller så utan man vill visa att man 

kan köra en stund, bara man kör hårt resten av dagen.” 

 

Att ta pauser under arbetstid är något som Chef 4 flera gånger under intervjun lyfter 

fram som viktigt för hälsan och arbetsmiljön. Han säger att de på IT-utveckling har en 

intern slogan som är att de tar väldigt seriöst på företaget men med en viss lekfullhet. 

Vidare beskriver han att de är seriösa när de arbetar men att de tar pauser för att hitta på 

något roligt som han ser som en del i deras företagskultur. 

 

Vid intervjun ställdes frågor rörande företagens arbetsmiljö ansåg sig flera av cheferna 

ha en bra arbetsmiljö på sin arbetsplats. Vid frågan berättade även Chef 3 att de på deras 

företag utöver att arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön även använde 

sig utav höj- och sänkbara skrivbord samt ståmattor för att bidra till en fysisk och 

ergonomisk bra arbetsmiljö. Chef 1 och 6 berättar i sin tur att på deras företag utförs 

regelbundna medarbetarsamtal bland personalen för att få en uppfattning och åsikter om 

deras arbetsmiljö är tillfredsställande. Genom kontinuerliga undersökningar hoppas de 
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på att få en god överblick över den uppfattade arbetsmiljön på företaget. Chef 1 berättar 

även att de på deras företag vid utvalda tillfällen har föreläsningar kring stresshantering, 

hälsa och motion som ska underlätta vid förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.  

 

4.4.3 Kommunikation och ledarskap 

Många av cheferna är noga med att påpeka att de har en öppen företagskultur där dörren 

står öppen och de är tillgängliga, vilket leder till att det kan komma in anställda när som 

helst under dagen. Alla respondenter lyfter även fram att de som ledare helst vill och ska 

vara tillgängliga, oavsett dag och att de genom en hög närvaro hoppas bidra till att alla 

ska känna en tillhörighet och samhörighet. Genom att inte vara närvarande eller att allt 

för sällan träffas menar Chef 2 kan bidrar till att det för honom som ny chef tar längre 

tid att lära känna sitt team, vilket han ser som en nackdel för honom som ledare. Han 

berättar vidare likt många av de andra respondenterna att de digitala verktygen har en 

mycket betydande roll vid kommunikation och delgivning av kompetens vid 

distansarbete. De kommunikationskanaler som flera av respondenterna tar upp som de 

vanligaste är telefonsamtal, mejl, webbplattformar veckobrev, månadsbrev, delgivning 

av information på deras intranät, Skype eller andra videokonferenser. 

Kommunikationskanaler som video kan enligt Chef 4 inte ersätta det fysiska mötet fullt 

ut även om han ser dem som väl utvecklade och formulerar sig som:  

 

[...] ”så fort som man klipper och lämnar den fysiska miljön så blir ju 

kommunikationen en helt annan. Video är ju nära men det är ju inte 100 

%. Skulle jag vilja säga. Så bra är inte verktygen så att du får känslan av 

att du är i det andra rummet. Så det är fortfarande små, små signaler som 

man inte riktigt uppfattar som ni vet. Det blir ju ändå lite, lite stelare skulle 

jag vilja säga i ett videosamtal.” 

 

Att det vid distansarbete blir ett mer digitaliserat ledarskapsutövande är något som Chef 

6 framför. Chef 6 berättar även att de olika digitala kommunikationsverktygen 

möjliggör distansarbete men att det som ledare är viktigt att vara uppmärksam och 

kanske utöver de vanliga telefon- och Skypemötena lyfta luren en extra gång. Flera av 

cheferna framför att den teknologiska utvecklingen är synlig i hela samhället och på 

flera sätt kan underlätta vid kommunikation på distans. I likhet med Chef 6 och några av 

de andra cheferna berättar Chef 2 att: 
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[…] ”som ledare tror jag att det är väldigt viktigt också att man anstränger 

sig lite extra, man kan inte bara gå förbi och fråga, hur är läget utan man 

måste ta det här telefonsamtalet. Ja man får anstränga sig lite extra för att 

hålla dialogen med sina medarbetare på distans.” 

 

Chef 2 berättar som många av de andra cheferna att finns stora variationer i hur 

regelbunden kontakt som hålls med de distansarbetande medarbetarna men att det ofta 

beror på arbetsuppgifter. Chef 5 uttrycker det som att: 

 

[…] ”det är också lätt att man glömmer av att ringa och fråga hur är läget, 

hur har det varit i denna vecka? Checka av lite, så det ställer ett högre krav 

och det sköter man nog för dåligt, det är bara att inse.” 

 

Det extra samtalet ses av många respondenter som viktigt och en avgörande del i den 

viktiga kommunikationen som möjliggör distansarbete. Att vara en slags förebild 

genom att uppmuntra och pusha sina medarbetare är enligt Chef 5 en annan viktig del i 

att utföra ett framgångsrikt ledarskap. Han menar att det är svårt att förvänta sig att hans 

medarbetare ska göra något som han själv inte gör och att det därför är viktigt att som 

chef utgå som ett gott exempel och visa det i sitt ledarskap.  

 

Något som de flesta respondenterna även lyfter fram som nödvändigt för att hålla en 

god kontakt med medarbetarna och informera om vad som händer i företaget är 

veckobrev. De intervjuade mellancheferna berättar att det vid distansarbete ibland kan 

vara svårt att komma in till de fysiska mötena och att det därmed är viktigt att även 

sprida ut informationen genom andra kanaler. Chef 1 framför månads- och veckobrev 

som användbara informationskanaler, på ett mer regelbundet sätt kan sprida nödvändig 

och aktuell information till de som inte är på plats. Han berättar även att han som chef 

förväntar att de som arbetar utanför kontoret är närvarande vid de fysiska mötena om 

möjligheten finns och tar del av informationen på plats. En annan respondent som lyfter 

fram veckobrev som ett bra sätt att sprida information i företaget är Chef 3. Han berättar 

att hans medarbetare skickar information till honom om vad som har hänt och kommer 

hända inom företaget, som han sedan sammanställer tillsammans med allmän 

information. Genom att skicka ut information veckovis hoppas han ska ge hans 

medarbetare en tydligare bild av vad som pågår i företaget och bland kollegorna.   
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5 Analys 
I studiens analytiska kapitel kommer tolkningar göras av vårt empiriska material. Olika 

vinklar kring mellanchefernas syn på distansarbete kommer analyseras med hjälp av 

den teoretiska referensramen, för att ligga till grund för besvaringen av studiens 

problemformuleringar.   

 

Studiens respondenter besitter alla en mellanchefsposition utifrån Larsens (2008) 

beskrivning där en mellanchef har överordnande chefer, underställda medarbetare och 

påverkas av samhällets politiska aspekter. På respondenternas företag förekommer 

distansarbete i en stor utsträckning, vilket vi antog innan vårt urval då Manpowers 

(2015) undersökning lyfter fram branscher där distansarbete är vanligt förekommande. 

Olikheterna i en del av respondenternas svar kan tänkas bero på att branscherna och 

avdelningarna, trots en hög utsträckning av distansarbete inte gynnas lika mycket av 

det. Exempelvis framkommer detta av Chef 4 på IT-utveckling, som ser den fysiska 

interaktionen mellan teammedlemmarna som väsentlig. Chefernas ibland skilda åsikter 

kring distansarbete kan till vis del tänkas bero på deras olika ansvarsområden på deras 

företag. En del av cheferna besitter en position som platschef medan andra är 

avdelnings- eller konsultchefer.    

 

5.1 Frihet under ansvar 

Ur studiens empiriska material framkommer det tydligt att respondenterna anser att 

distansarbete medför stora möjligheter för såväl individen som för företaget och att det 

därför ibland kan upplevas som svårt att peka ut några specifika fördelar. De framför en 

ökad frihet, flexibilitet och effektivitet som de främsta fördelarna som distansarbete 

medför, samtidigt som de berättar att distansarbete självfallet även medför ett ökat 

ansvar. Flera av respondenterna framför också att distansarbete inte bara i arbetslivet 

medför en friare tillvaro och en ökad flexibilitet utan även i privatlivet, då distansarbete 

på flera sätt kan underlätta vardagen. Att det är viktigt att hitta en balans i vardagen är 

därmed något som respondenterna lyfter fram och det menar även Giauque (2015) som 

skriver att det är väsentligt att hitta en balans mellan arbetslivet och privatlivet, för att 

på så sätt få en positivare syn på tillvaron. Vi kan därför anta att våra respondenter på ett 

eller annat sätt på grund av deras möjlighet till distansarbete, uppfattar att deras 

arbetssituation kan underlätta deras vardag. Det här kan antas trots att respondenterna 

påpekar att de inte arbetar på distans i någon större utsträckning. Det kan även tänkas att 
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det som underlätta balansen i deras vardag huvudsakligen är möjligheten och inte bara 

utnyttjandet av distansarbete.  

 

Distansarbete kan enligt Anderson, Kaplan och Vega (2015) leda till en känsla av ökad 

kontroll och flexibilitet, vilket de menar är bra för hälsan såväl som för välbefinnandet. 

Författarna beskriver även i likhet med Scheele och Ohlsson (i Allvin 2001) att de som 

arbetar på distans ofta upplever sig själva som effektivare i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. Anderson, Kaplan och Vega (2015) framför även att en överhängande 

orsak till den ökade effektiviteten, kan vara att det finns färre faktorer i omgivningen 

som avbryter eller stör i arbetsuppgifterna. Vi kan i författarnas beskrivning se en tydlig 

koppling till våra respondenters svar, då de påstår att de i vissa arbetsuppgifter ser sig 

själva som effektivare vid arbete på distans, vilket kan tänkas bero på att de ofta blir 

störda om de sitter på kontoret.  

 

Respondenternas framförda antaganden kring att närvaro och tillgänglighet är viktigt för 

att skapa en bättre sammanhållning på arbetsplatsen kan liknas med Thornblads (2014) 

beskrivning. Han menar att det som chef är viktigt att vara närvarande och 

kommunicera med sina medarbetare, för att som chef bidra till att skapa ett gott 

arbetsklimat. Thornblad (2014) framför även att en öppen och tillåtande arbetsplats 

underlättar för chefer att upptäcka problematik, då det kan bli lättare för andra att påtala 

brister innan de blir allt för stora. Mikkelson, York och Arritola (2015) beskriver i likhet 

med Thornblad (2014) att tidigare forskning tyder på att kommunikation och relationer 

mellan medarbetare och chefer har en tydlig koppling till motivation och 

tillfredsställelse. En öppen arbetsmiljö där cheferna är tillgängliga som exempelvis Chef 

6 framför som viktigt, ökar även risken för honom som chef att bli störd av andra 

kollegor och därmed mindre effektiv i sina arbetsuppgifter. Vi kan tolka chefernas 

beskrivning av att de vill uppnå en hög närvaro och tillgänglighet för att på så sätt skapa 

en bra sammanhållning som lite motsägelsefullt, då det till stor del är just de faktorerna 

som i vissa arbetsuppgifter kan leda till en lägre effektivitet.   

 

Håkansson (2005) lyfter fram att alla individer är olika och att det därför kan vara svårt 

att veta vad individerna upplever som avgörande faktorer för att uppnå en ökad 

effektivitet. Genom det empiriska materialet framkommer det att flera av 

respondenterna anser att distansarbete främst kan effektivisera de administrativa 
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arbetsuppgifterna, medan en av mellancheferna framför motsatsen. Chef 3 lyfter i 

kontrast mot de andra fram att han inte ser något större problem i att utföra de 

administrativa arbetsuppgifterna i företagets öppna kontorslandskap, utan att det snarare 

är de kreativa som kan uppfattas som utmanande. Han påstår att det enligt honom främst 

är de kreativa arbetsuppgifterna som effektiviseras vid distansarbete, då han anser att de 

kreativa arbetsuppgifterna ofta försätter honom i längre tankecyklar. Han upplever 

därför att det ibland kan ses som problematiskt att utföra de kreativa arbetsuppgifterna 

på arbetsplatsen, då han lätt kan bli störd och behöva börja om. Det kan tänkas att fler 

chefer delar samma åsikt som Chef 3 men att upplevelsen av vilka arbetsuppgifter som i 

en högre grad effektiviseras vid distansarbete, till stor del kan tänkas bero på 

kontorslandskapets utseende och arbetsuppgifternas karaktär i förhållande till position.  

 

Att det vid distansarbete krävs ett större ansvarstagande från de som väljer att arbeta på 

distans lyfts fram av respondenterna. En av de största farorna som enligt Nordengren 

och Olsen (2006) kan uppkomma vid distansarbete är att de som arbetar på distans kan 

ses som passiva, där de glömmer eller undviker att slutföra sina arbetsuppgifter. 

Författarna menar således att chefer vid distansarbete kan uppleva en förlorad kontroll 

över sin ledarskapsutövning samtidigt som det ställs högre krav på cheferna, vilket kan 

tänkas kopplas samman med Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell. 

De ökade kraven kan enligt Nordengren och Olsen (2006) medföra att chefen upplever 

sin situation som ansträngande med en ökad arbetsbelastning. Disciplin är något som 

Chef 5 tillsammans med några av de andra cheferna framför som ett måste vid 

distansarbete. Det framkommer även av många respondenter att det vid distansarbete 

förväntas att arbetsuppgifterna utförs lika effektivt eller effektivare, än om de hade 

utförts på kontoret. Flera av respondenterna berättar även att distansarbete troligtvis inte 

skulle vara möjligt om de som chefer inte visar en tillit till de som arbetar på distans. 

Utan en visad tillit menar Chef 5 att han skulle gå och oroa sig för mycket och därmed 

inte kunna genomföra sina egna arbetsuppgifter. Genom att gå och oroa sig kan 

chefernas psykosociala arbetsmiljö påverkas och Lundqvist (2016) beskriver chefernas 

hälsa som mycket betydelseful för deras ledarskapsutövning, såväl som för 

organisationen.  

 

Något annat som flera respondenter lyfter fram som problematiskt och som kan skapa 

en oro bland alla på företaget är möjligheten att ständigt vara tillgänglig. Den ständiga 
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tillgängligheten som tack vare den existerande informations- och 

kommunikationstekniken är möjlig, menar Duxbury och Halinski (2014) är en av de 

mest överhängande orsakerna till överbelastning. Författarna beskriver vidare att 

överbelastning ofta leder trötthet, utbrändhet, ångest och stress och som i vissa fall går 

så långt som depression. De sena mejlen på kvällar och helger som många av 

respondenterna framför som problematiska, kan därför tänkas ses som en bidragande 

orsak till att en för hög arbetsbelastning och därmed ohälsa på arbetsplatsen kan uppstå. 

En annan författare som i likhet med Duxbury och Halinski (2014) och respondenterna 

lyfter fram problematiken kring att ständigt vara uppkopplade är Perski (2012). Han 

menar att ständigt vara uppkopplad kan bidra till möjligheten att arbeta när som helst 

under dygnet, men att det även kan leda till ökade krav på att som person vara 

anpassningsbar och flexibel. De mål kring att skapa en god mejletik som Chef 6 framför 

som viktiga att beakta och arbeta mot, kan därför ses som betydelsefulla. Genom att 

införa någon form av riktlinjer angående mejletik kan det på arbetsplatser 

förhoppningsvis minska den upplevda arbetsbelastningen och därmed bidra till att skapa 

en bättre arbetsmiljö.   

 

5.2 Ansikte mot ansikte 
Det fysiska mötet lyfter flera av respondenterna fram som något som varken kan 

ersättas eller utelämnas vid distansarbete. Cheferna lyfter även fram att det vid 

distansarbete måste förekomma ett fysiskt möte, för att inte gå miste om det sociala 

sammanhanget eller tillhörigheten i företaget som lätt kan försummas. Det fysiska 

mötets betydelse vid distansarbete kan vi även hänvisa till Coenen och Kok (2014), där 

författarna tar upp det fysiska mötet som nödvändigt för att undvika de negativa effekter 

som distansarbete kan medföra. En tydlig och kontinuerlig kommunikation ses av flera 

respondenter som en avgörande faktor för att distansarbete ska ses som möjligt. Deras 

påståenden kan ställas i relation till Heide, Johansson och Simonsson (2012) där 

kommunikation lyfts fram som avgörande för distansarbetets utförande. 

  

Ur den framtagna empirin kan vi även se att den sociala aspekten har en stor betydelse 

för mellanchefers position och roll, vilket i samförstånd med till Theorell (2012) kan 

tolkas att relationen och samspelet mellan chef och medarbetare måste fungera åt båda 

håll för att uppnå en gemenskap och tillhörighet. Några av respondenterna lyfter fram 

att en blandning av både informella och formella möten som viktigt för att upprätthålla 
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samhörigheten vid distansarbete. Om det fysiska mötet och det sociala samspelet uteblir 

kan det påverka både chef och medarbetare negativt. Känslan av tillhörighet skulle 

kunna försvinna och den som arbetar på distans kan hamna i ett sorts utanförskap. I takt 

med att distansarbete blir allt vanligare och allt fler väljer att arbeta på distans menar 

flera av respondenterna att det är det extra viktig att ta hänsyn till den mänskliga 

kontakten, vilket även Taskin och Edwards (2007) tar upp som viktigt. Författarna 

menar att det vid distansarbete i en annan stad eller på annan ort ökar risken att gå miste 

om viktig information. Respondenterna berättar även att det spontana mötet som kan 

uppstå vid öppna kontorslandskap, lätt kan uppfattas försvinna vid en stor utsträckning 

av distansarbete. Det är vid det spontana mötet som cheferna menar att det kan skapas 

kreativa idéer och innovationer. 

 

I empirin framkommer det av respondenterna att de ser att den största risken med 

distansarbete är att gemenskapen och närheten till företaget kan minska. Ett samband 

med deras påstående kan hittas till Nordengren och Olsen (2006), där författarna 

beskriver att en negativ definition av distans som avstånd från människor. Vi kan därför 

anta att gemenskap och det sociala sammanhanget spelar en viktig roll vid distansarbete, 

framför allt om distansarbetet i hög grad utförs hemifrån. Att vara mellanchef handlar 

sålunda inte bara om att uppfylla krav och målsättningar eller att vara en sorts 

kontrollant över arbetsuppgifter, utan det är även viktigt att ta hänsyn till det sociala 

stödet. Eller som Chef 6 framför; “ja människor måste träffas för att få den bästa 

dynamiken, det går inte att bara sitta i ett varsitt hörn alltid”. 

 

5.3 Vad gör du?  
5.3.1 Mellanchefens komplexa roll 

Ur studiens empiri har det framkommit att mellancheferna ser sin roll som komplex och 

ofta i kläm. Respondenterna har tydligt lyft fram mellanchefsrollen som en utsatt roll 

där det upplevs höga krav från olika håll som måste tillgodoses, vilket är i samförstånd 

med McConville och Holden (1999) som beskriver att mellanchefsrollen ses som allt 

mer krävande. Författarna beskriver även att mellanchefer med tiden har fått ett större 

kontrollansvar i form av att fler beslut ska tas på egen hand, vilket kan leda till att en 

ökad arbetsbelastning uppstår. Men trots denna komplexa roll ses ändå 

mellanchefsrollen utifrån Chef 2:s perspektiv som stimulerande och givande, där han 

menar att han kan följa medarbetarna prestation och utveckling i allt större grad. Vid 

distansarbete kan det antas att högre krav ställs på mellanchefespositionen där 
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omgivningens krav ibland kan tänkas vara större än mellanchefens kontroll. Balansen 

mellan mellanchefens krav och kontroll kan hänvisas till Karasek och Theorell (1990) 

där de skriver att olika arbetssituationer både kan innefatta höga och låga krav och 

kontroll. Vi kan därför tänka oss att det som mellanchef är viktigt att hitta en balans 

mellan alla krav och förväntningar och därmed bli tydlig i sitt ledarskap. 

 

För att ge en tydligare förståelse för mellanchefernas arbetssituation och komplexa roll 

väljer vi att placera studiens respondenter i Karasek och Theorells krav- och kontroll 

modell (1990), där arbetssituationer antingen anses vara hög eller låg i förhållande till 

arbetskrav och kontroll vid beslutsfattande. Utifrån studiens empiri kan vi tänkas kunna 

placera respondenterna i den spända samt den aktiva arbetssituationen. Där Karasek och 

Thorell (1990) beskriver att den spända arbetssituationen består av höga krav och en låg 

kontroll medan den aktiva arbetssituationen beskrivs med höga krav samt en hög 

kontroll. Vid de höga kraven som båda arbetssituationerna består av kan 

respondenternas svar där de berättar att de upplever deras roll som komplex i en intensiv 

bransch, tänkas vara bidragande orsaker till upplevelsen av höga krav. Respondenterna 

beskriver även att de i deras mellanchefsposition ska uppfylla olika krav både från 

ledningen uppifrån men även från medarbetarna nerifrån, eller som Chef 6 uttrycker sig 

”dras mellan två hötappar ibland”. Vi kan därför se att mellancheferna kan uppleva höga 

krav och kan därför placeras i både den spända men också den aktiva arbetssituationen, 

då de i deras roll kan uppleva sig i kläm med blandade krav och förväntningar. Att som 

mellanchef försöka uppfylla allas krav kan tänkas leda till ökad stress och 

arbetsbelastning, men kan samtidigt bli mer lätthanterlig om egenkontrollen skulle öka.  

 

Den andra faktorn i Karasek och Thorells (1990) modell är kontroll. I den spända 

arbetssituationen upplever sig mellancheferna ha en låg kontroll, vilket kan tänkas 

kopplas till respondenternas beskrivning av att det ibland kan vara svårt att övervaka 

arbetssituationen vid distansarbete. Respondenterna menar således att de i en stor 

utsträckning anser att distansarbete försvårar för dem att utföra sitt arbetsmiljöansvar på 

ett bra sätt då signaler kring ohälsa är svårare att upptäcka. En del av cheferna berättar 

även att de i viss mån har en minskad kunskap över vad deras medarbetare gör, då den 

fysiska kontakten minskar vid arbete på distans. Situationen kan därför tänkas leda till 

en ökad stress då arbetssituationen ibland kan kännas som mindre hanterbar. Vi kan 

ändå tänka oss att cheferna i vissa aspekter kan uppleva att de har en högre kontroll på 
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grund av distansarbetet och att de därför kan placeras i den aktiva arbetssituationen. Det 

här antas då respondenterna beskriver att de med hjälp av olika digitala 

kommunikationskanaler och ett tydligt ledarskap, kan nå ut till sina medarbetare och 

hålla en kontinuerlig kontakt. Flera av respondenterna lyfter även fram frihet och 

flexibilitet som faktorer som upplevs öka vid distansarbete och att de på många sätt kan 

underlätta balansen i vardagen. Det som Chef 4 tillsammans med några andra 

respondenter lyfter fram, är även planering och prioritering som viktiga aspekter för att 

uppleva kontroll över sin situation. Vi anser därför att mellancheferna kan placeras i 

både den spända och aktiva arbetssituationen.   

 

Trots sin klämda och komplexa roll lyfter Chef 2 fram rollen som givande och 

stimulerande, vilket vi kan dra parallellen till Thornblad (2014) där han beskriver att 

chefer har förmånen att arbeta med både människors och verksamhetens utveckling. 

Respondenterna berättar vidare att det vid distansarbete lätt kan upplevas en minskad 

kontroll eftersom det kan förekomma färre avstämningar och fysiska möten mellan chef 

och medarbetare. Vi kan anta att det inte bara är de fysiska mötena som påverkas och bli 

färre, utan arbetsmiljön är också något som påverkas och som ligger under 

mellanchefens ansvar att tillgodose. 

 

5.3.2 Mellanchefens ansvar vid distansarbete 

Genom studiens intervjuer framkommer det att respondenterna anser att distansarbete 

medför att det som chef är svårt att upptäcka om ohälsa förekommer på företaget, det 

här menar de huvudsakligen beror på att de regelbundna mötena inte förekommer lika 

ofta vid distansarbete. Flera av respondenterna berättar att det således kan försvåras att 

fånga upp signaler angående ohälsa eller i vissa fall missbruk vid distansarbete. Att det 

är viktigt att arbeta förebyggande på arbetsplatserna lyfter respondenterna upp i enlighet 

med Thornblad (2014). Vi kan utifrån vår empiri tolka att det som mellanchef finns ett 

stort ansvar att både uppfylla krav och förväntningar, men också att skapa en 

tillfredställande arbetsmiljö. Att arbeta förebyggande ses av flera av respondenterna 

som självklart, både vid systematiskt arbetsmiljöarbete och vid andra arbetsrelaterade 

situationer. Den psykosociala arbetsmiljön ses av respondenterna som mycket viktig, 

men Chef 3 framför att de på hans företag även försöker att arbeta med ergonomiska 

förbättringar för att på så sätt förebygga arbetsmiljön och ohälsa från flera håll. Att det 

ses som viktigt att arbeta förebyggande för att främja hälsan tar flera respondenter upp, 

vilken även Hjelm (2005) beskriver. Författaren menar även att det finns en tydlig 
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koppling mellan en god hälsa och en meningsfull sysselsättning. Att arbetsplatsen spelar 

en viktig roll i varje individs upplevda hälsa kan därför antas.   

 

Planera i förväg är något som Chef 4 lyfter fram som nödvändigt för att uppnå en bättre 

arbetsmiljö, då han menar att det genom prioritering av arbetsuppgifter går att 

förebygga en hög arbetsbelastning och stress. Vidare berättar Chef 4 att han även ser 

pauser som viktiga för att stärka sammanhållningen och motverka stressade situationer, 

vilket kan liknas med Kinderbergs (2002) beskrivning av att pauser på arbetsplatsen 

förebygger arbetsbelastning och stress. Genom att arbeta proaktivt med arbetsmiljö och 

hälsa kan cheferna till stor del undvika förekomsten av ohälsa kopplat till arbetsplatsen 

och därmed behålla en bättre hälsa. Vi tror att cheferna genom förebyggande åtgärder 

som regelbundna samtal, sociala tillställningar samt genom att involvera medarbetarna 

vid olika beslut och förändringar i slutända kan gynna både chef och medarbetare. 

Gemensamma aktiviteter ses av en del respondenter som förebyggande, då det kan 

stärka sammanhållningen bland kollegor och därför ses som positiva för individerna 

såväl som för arbetsmiljön. En liknande beskrivning görs av Lundqvist (2016) som 

påstår att det främst handlar om interaktionen mellan individen och omgivningen på 

arbetsplatsen.  

 

Genom att som chef vara närvarande på arbetsplatsen med en öppen dörr och inte 

distansarbeta i någon större utsträckning, kan det tänkas att cheferna ger upphov till en 

känsla av tillgänglighet. Respondenterna lyfter fram att de tror och hoppas att ett öppet 

kontorslandskap och en tillfredsställande arbetsmiljö leder till en positivare syn på både 

arbetet och trivseln på arbetsplatsen. Denna uppfattning kan delas med Thornblad 

(2014) som lyfter fram närvaro och kommunikation som två viktiga faktorer, som kan 

bidra till en positiv arbetsmiljö. Faktorerna ses som viktiga dels då brister i arbetsmiljön 

lättare kan upptäckas samt att cheferna på ett bättre sätt kan hjälpa de som mår dåligt. 

Giauque (2015) är en annan författare som istället lyfter fram det sociala stödet och en 

balans i livet som viktiga för mellanchefer att beakta. Socialt stöd kan ses som mycket 

viktigt för att skapa ett arbetsklimat som kan generera en positiv attityd på 

arbetsplatsen. Genom det empiriska materialet framkommer det även att distansarbete 

underlättar några av de vardagliga utmaningarna och således delar av livspusslet. 

Distansarbete och en större möjlighet till flexiblare arbetstider och anpassning kan 
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tänkas leda till att delar av den oro och stress som uppstår i vardagen lättare kan 

hanteras.   

 

5.3.3 Kommunikation och Ledarskap 

Att kommunikation har en betydande roll för distansarbete framkommer tydligt av 

respondenternas svar. Respondenternas uttalanden kan tänkas kopplas till Nordengren 

och Olsen (2006) samt Giddens (2010) som beskriver att kommunikationen har en stor 

betydelse vid distansarbete. Flera av respondenterna berättar även att den digitala 

teknologin har en betydande roll vid kommunikation och delgivning av kompetens vid 

distansarbete. Vi kan i deras påståenden finna en koppling till Hislop et. al (2015) som 

beskriver dagens tekniska förutsättningar som en grund för att allt fler kan arbeta på 

distans. Vi gör därmed antagandet att distansarbete utan dagens teknik och 

kommunikationskanaler, skulle försvåras betydligt samt att utnyttjandet av distansarbete 

troligtvis skulle minska. 

 

Chef 6 framför att samhället övergår till att bli alltmer digitaliserat, där även 

ledarskapsutövningen övergår till att bli mer digitaliserad. Han tillsammans med några 

av de andra respondenterna framför att videokonferenser delvis ersätter de fysiska 

mötena, men att de fysiska mötena fortfarande har en avgörande roll i kommunikationen 

och ledarskapsutövningen. Chef 4 berättar det som att “Video är ju nära men det är ju 

inte 100 %.”. Han tillsammans med några av de andra cheferna framför att video kan 

uppfattas som lite stelare än de fysiska mötena och att signaler lätt kan misstolkas vid 

digitala kommunikationskanaler. Som Håkansson (2005) tidigare belyser är alla 

individer är unika. Lindgren (2012) kan tänkas hålla med Håkansson (2005) då han 

påstår att alla personer uppfattar information på olika sätt, beroende på 

kommunikationsverktyg, situation och person. Chefens val av kommunikationsverktyg 

kan därför ses som en avgörande faktor för att på ett tydligt och bra sätt hålla en 

kontinuerlig kontakt med sina medarbetare.  

 

Mellancheferna framför att det är viktigt att kommunikationen fungerar och att de som 

chefer kan ses som ett stöd för sina medarbetare. Genom intervjuerna framkommer även 

att det av flera av cheferna anser att det är viktigt att lyfta luren en extra gång, för att 

kolla av hur medarbetarna faktiskt har det samt hur deras arbetssituation ser ut. Som 

tidigare nämnts lyfter Chef 2 fram: 
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“som ledare tror jag att det är väldigt viktigt också att man anstränger sig 

lite extra, man kan inte bara gå förbi och fråga hur är läget utan man måste 

ta det här telefonsamtalet.” 

 

Flera av cheferna menar att det extra samtalet kan underlätta att fånga upp signaler som 

kan tyda på att något är fel och därmed fungera som ett stöd. Det kommunikativa 

ledarskapet kan uppfattas ha en koppling till Sveningsson, Alvesson och Kärreman 

(2015) samt Carlström (2012) som framför att det som chef är viktigt att lägga ner den 

tiden som behövs på ledarskapet. Författarna framför även att det som mellanchef och 

ledare är viktigt att fungera som ett stöd för medarbetarna och att de genom stödet ger 

medarbetarna en ökad arbetsprestation och motivation. Det kan tänkas att en mellanchef 

som inte är tillgänglig på arbetsplatsen kan ge fel signaler och därmed kan ledarskapet 

bli missvisande. Vi ser därför positivt på respondenternas beskrivning av att de själva 

vill vara närvarande och tillgängliga chefer.  
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6 Slutsats 
Studiens slutsats inleds med en upprepning av studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare presenteras de slutsatser vi kommit fram till och avslutningsvis kommer förslag 

till vidare forskning presenteras. 

 

Studiens syfte var att vi ville bidra till företag med distansarbete, en ökad förståelse för 

hur distansarbete påverkar mellanchefernas redan komplexa roll. Vi vill även undersöka 

om mellanchefers perspektiv gällande distansarbete särskiljer sig från befintliga 

uppfattningar för att på så sätt undersöka mellanchefers situation.  

 

(i) Vilka krav uppfattar mellanchefer att det ställs på deras roll i organisationer där de 

anställda i stor utsträckning arbetar på distans? 

(ii) På vilket sätt kan mellanchefer på ett effektivt sätt leda och kommunicera med de 

anställda i organisationer med ett stort antal distansarbetande 

(iii) Hur uppfattar mellanchefer sin arbetsmiljö samt tolkar sina anställdas arbetsmiljö i 

organisationer där distansarbete är vanligt förekommande.  

 

Studien har gett oss en ökad förståelse för mellanchefens komplexa och utsatta roll vid 

distansarbete där mellancheferna ofta hamnar i kläm, då det ställs olika krav och 

förväntningar från överordnade chefer och underställda medarbetarna som måste 

tillgodoses. För att som mellanchef hantera sin arbetssituation kan prioritering och 

planering ses som viktigt. De genomförda intervjuerna visade varierande svar där 

mellancheferna till stor del formulerade sina svar utifrån medarbetarnas synvinkel 

snarare än sin egen. Genom studien har det således lett till svårigheter i att endast 

fokusera utifrån mellancheferna och deras uppfattningar av sin situation. I studien har 

det överlag framkommit att mellanchefens ansvar ses som viktigt och uppskattat, men 

att det vid distansarbete förekommer högre krav och att mellanchefer därför kan uppleva 

en lägre egenkontroll. Det är därför viktigt för mellancheferna att hitta en balans mellan 

de upplevda kraven och sitt eget handlande. Att det i mellanchefens arbetssituation finns 

stressade situationer och en hög arbetsbelastning framkommer tydligt, men trots detta 

kan mellanchefspositionen ses som både givande och stimulerande. Konstateranden kan 

göras att mellanchefen besitter en omväxlande roll, där allt från att uppfylla krav och 

förväntningar till att samtidigt tillhandahålla en god arbetsmiljö.  
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Genom studien har det framkommit att det som företag är viktigt att upprätthålla en 

stimulerande och trivsam arbetsmiljö och att det bland annat kan uppnås genom att som 

mellanchef göra olika undersökningar samt hålla medarbetarsamtal. Genomgående i 

studien har vi kunnat se att förebyggande åtgärder kring arbetsmiljö ses som viktigt och 

kontinuerligt behöver utföras, framförallt vid en hög grad av distansarbete. 

Mellanchefer behöver även involvera medarbetarna i gemensamma sociala aktiviteter 

och beslutsfattande för att kunna upprätthålla en god sammanhållning och ett bra 

arbetsklimat. För att stärka arbetsklimatet på arbetsplatsen kan en öppen och 

konversationsvänlig miljö ses som viktigt, då det ska skapa en starkare samhörighet på. 

Att som chef vara närvarande och tillgänglig på arbetsplatsen kan också bidra till en 

bättre sammanhållning och därmed medföra flera positiva följder för arbetsmiljön. En 

öppen arbetsmiljö kan även medföra vissa konsekvenser för mellancheferna såväl som 

medarbetarna. Risken att bli störd vid genomförandet av arbetsuppgifter är större i ett 

öppet kontorslandskap än på ett slutet kontor, vilket ibland kan tänkas resultera till att 

distansarbete iväg från kontoret ökar. Chefer som gärna vill vara närvarande kan således 

behöva arbeta mer på distans för att de i vissa arbetsuppgifter känner sig effektivare i en 

mer sluten miljö. 

 

Utifrån studien har det framkommit att teknologin i många hänseenden främjar en god 

kommunikation och kan även ses som väsentligt för att distansarbete ens ska vara 

möjligt, då de som arbetar på distans kan befinna sig på olika orter eller i olika länder. I 

studien har det även framkommit att kommunikation har en betydande roll vid 

delgivning av kompetens och information inom företagen, samt att mellanchefer genom 

en tydlig kommunikation kan vara det stöd för medarbetarna som förväntas. Studien har 

även visat att det fysiska mötet ansågs vara viktigt att upprätthålla vid distansarbete men 

som också ofta uteblir. Studien visade även att det sociala sammanhanget missgynnades 

vid distansarbete, då färre fysiska och spontana möten förekommer. För att väga upp för 

den förlorade sociala aspekten har det i studien framkommit att digitala 

kommunikationsverktyg i en viss mån kan komplementera de fysiska mötena, men att 

de inte helt går att ersätta. Vi kan även konstatera att de digitala 

kommunikationsverktygen är ett effektivt sätt för mellanchefer att kommunicera vid 

distansarbete. Verktygen som exempelvis videokonferenser kan till stor del underlätta 

för mellanchefen att hålla en god och kontinuerlig kontakt med sina medarbetare. 
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Genom en regelbunden kontakt med sina medarbetare kan mellanchefer lättare fånga 

upp hur medarbetarna mår och det kan ses som viktigt att ringa något extra samtal.  

 

Trots framstående kommunikationsverktyg ses det fysiska mötet som svårt att ersätta 

och ska inte underskattas, utan det är som chef viktigt att regelbundet hålla fysiska 

möten för att på så sätt kunna förebygga ett utanförskap. I studien lyfts en ökad balans i 

vardagen fram som en positiv aspekt som distansarbete medför då distansarbete bidrar 

till en ökad frihet och flexibilitet och därmed kan underlätta det vardagliga livspusslet.  

 

Slutligen kan vi konstatera att vi inledningsvis i studien såg en lucka i tidigare forskning 

kring mellanchefernas åsikter och attityder vid arbetsformen distansarbete. Vi kan 

konstatera att luckan inte var lika omfattande som vi först trodde, då den befintliga 

forskningen kring distansarbete till stor del även är applicerbar på mellanchefer. Vi 

gjorde antaganden att det skulle vara en tydligare skillnad mellan mellanchefernas 

åsikter och uppfattningar kring distansarbete och den befintliga forskningen. Vi antog 

att mellancheferna till största del skulle se distansarbete som något negativt, då det 

skulle leda till svårigheter i deras ledarskapsutövning men vi har istället överlag möts av 

positiva synsätt och attityder kring distansarbete.   

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Vår flerfallsstudie har utförts på ett fåtal olika företag där distansarbete är vanligt 

förekommande. Vid genomförandet av studien intervjuades sex respondenter som 

samtliga var manliga. Vi ser därför att det för vidare forskning skulle det kunna ses som 

intressant att studera kvinnliga mellanchefers syn på distansarbete, för att på så sätt se 

om studien skulle få en annan utgång. Vi anser att det här skulle vara intressant att 

undersöka för att få ett genusperspektiv kring distansarbete. Det skulle även tänkas vara 

intressant att i en framtida studie undersöka företag där möjligheten att arbeta på distans 

nyligen implementerats, för att på så sätt undersöka hur synen på distansarbete kan 

påverkas när arbetsformen inte redan ses som en del i företaget.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta lite kort om vad ni gör här på företaget? 

2. Vad är din roll/position här på …? Hur länge har du arbetet här på…? 

3. Hur många anställda ansvarar Du över? (Hur mycket kontakt har du med dessa?) 

4. Förekommer distansarbete på din avdelning? Är det vanligt förekommande? 

5. Har Du som mellanchef möjligheten att arbeta på distans? Utnyttjar Du i så fall 

möjligheten? 

6. Vad har Ni (som företag) för begränsningar gällande arbete på distans? (Policys, 

riktlinjer osv.) - Vad tillåts när det gäller distansarbete och hur brukar det se ut? 

7. Hur skulle Du beskriva Er företagskultur?  

8. Anser Du att distansarbete påverkar Er företagskultur (på vilket sätt) och hur de 

anställda identifierar sig med företaget?   

9. Vad anser Du att det finns för fördelar med möjligheten till distansarbete? 

10. Upplever Du några nackdelar med att ha distansarbete? Skulle du i så fall kunna 

ge oss några exempel? 

11. Vad anser Du att företaget gör för att behålla de anställdas kunskap och 

kompetens inom företaget när många anställda arbetar på distans? 

12. På vilket sätt anser Du att du behöver anpassa ditt ledarskap för att nå ut till dina 

medarbetare som arbetar på distans? 

13. Hur gör Du för att på bästa sätt hålla/bevara en bra kommunikation med dina 

medarbetare? 

14. Vilka förväntningar och krav uppfattar Du att det ställs på dig som chef? 

15. Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? (psykosocial, sociala)  

16. På vilket sätt anser Du att arbetsmiljön (i form av stress, arbetsbelastning, brist i 

kommunikation, företagskultur) påverkar Din roll som mellanchef av att 

anställda arbetar distans? 

17. Upplever du att det är svårt att skilja på arbetsliv och privatliv vid distansarbete? 

 
 

 

 


