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Förord  

  

Vi har under vårterminen 2017, i samband med denna kandidatuppsats vid Stockholm 

Business School, eftersträvat att nå en förståelse för ämnet ledarskap. Det har varit en 

utmanande, utvecklande och givande erfarenhet. Vi har haft glädjen att skriva denna uppsats 

tillsammans. Förutom det stora stödet vi har varit för varandra har det även varit givande att 

kunna diskutera och reflektera ämnet med varandra. Detta avrundar våra tre års studier 

tillsammans.   

  

Vi vill tacka medverkande intervjupersoner, som har gjort vår datainsamling möjlig. Därefter 

vill vi tacka vår handledare och medstudenter som har kommit med konstruktiv och värdefull 

feedback. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra familjer som har varit ett stort stöd under hela vår 

studieperiod. 

 

  

Stockholm, 2 juni 2017 

  

Eva Lemos och Jacqueline Pertot 
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Abstract 
  

Digitalization has made working outside the office easier. When the physical meeting 

between manager and employee does not exist, another type of leadership is needed. Research 

has shown that, as the information society has advanced, leadership has evolved from a 

traditional, hierarchical leadership to a more decentralized coaching leadership. But what 

happens when a leader must lead and coach an employee that he or she does not physically 

meet? And does this leadership differ from a physically present leadership? 

 

The aim of this study has thus been to understand in what ways physically present and 

physically absent leadership resembles and differs from each other, based on the manager's 

perspective. This study is based on a qualitative perspective. The understanding of the 

perception of the subject has therefore been the starting point. In this study managers in the 

Stockholm area have been interviewed. Interview data has then been analyzed against 

theoretical frameworks within leadership and communication. Furthermore, the results of this 

analysis has been linked to previous research on the subject. The results of this study show 

that participating managers perceive themselves as being available to their employees, 

regardless whether they exercise physically present or physically absent leadership.  

Most of the managers emphasize a good relationship with their employees and the importance 

of seeing the individual in the employee. Our study shows that the physically distance 

between manager and employee affects which type of leadership the manager applies. 

Managers with physically present leadership show a more supervising leadership style 

compared to managers who exercise physically absent leadership. 

  

Keyword: leadership, physically present leadership, physically absent leadership, situational 

leadership, digitalization, communication, relationship 
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Abstrakt 
  

Digitaliseringen har lett till att arbete på distans har blivit lättare. När det fysiska mötet mellan 

chef och anställd uteblir behövs ett ledarskap anpassat till detta. Forskning har visat, i takt 

med att kunskapssamhället har växt fram, att ledarskapet kommit att utvecklats från ett 

traditionellt, hierarkiskt ledarskap till ett mer decentraliserat, coachande ledarskap. Men vad 

händer när en chef ska leda och coacha en anställd som han eller hon inte träffar? och skiljer 

sig detta ledarskap mot ett fysiskt närvarande ledarskap?  

  

Syftet med denna studie har varit att förstå för hur ett fysiskt närvarande och ett fysiskt 

frånvarande ledarskap liknar och skiljer sig åt, utifrån chefers uppfattning. Studien har utgått 

från ett kvalitativt perspektiv och förståelsen för personers upplevelse av det studerade ämnet 

har därför varit utgångspunkten. I denna studie har chefer inom Stockholmsområdet 

intervjuats. Intervjudata har sedan analyserats mot teoretiska ramverk inom ledarskap och 

kommunikation. Vidare har analysresultaten kopplats mot tidigare forskning inom ämnet. 

Resultaten av denna studie visar att medverkande chefer uppfattar sig som tillgängliga för sina 

anställda, oavsett om de utövar ett fysiskt närvarande eller ett fysiskt frånvarande ledarskap. 

Merparten av cheferna betonar en god relation med sina anställda och vikten av att se 

individen i den anställde. Funna skillnader mellan de två ledarskapen är att den fysiska 

närheten eller distansen påverkar vilken typ av ledarskap som chefen tillämpar. Chefer med 

ett fysiskt närvarande ledarskap antar en mer övervakande ledarstil jämfört med chefer som 

utövar ett fysiskt frånvarande ledarskap.  

  

Nyckelord: ledarskap, fysiskt närvarande ledarskap, fysiskt frånvarande ledarskap, 

situationsanpassat ledarskap, digitalisering, kommunikation, relation 
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1. Introduktion 

 

Detta kapitel presenterar inledningsvis bakgrunden till denna studie. Vidare problematiseras 

studiens forskningsområde. Tillsammans utgör dessa delar kärnan för denna studies 

forskningsfråga och syfte. Avslutningsvis behandlas studiens definitioner av återkommande, 

väsentliga begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

Ledarskap återfinns i många olika sammanhang, t.ex. i organisationer, sport, politik och kultur 

och avser att påverka och leda människor till ett specifikt mål. Det som definierar en ledare är 

om den personen kan påverka andra i deras tankar och handlingar (Alvesson & Kärreman, 

2010). Ledarskap påverkas inte enbart utifrån den specifika ledarens personlighet utan även 

av andra faktorer såsom kultur, organisationsstruktur och de anställda (Alvesson & Kärrman, 

2010; Hägg 2009, Mintzberg, 1993). Vad som ska ledas har kommit att förändras över tiden. I 

industrisamhället sågs människan som en resurs bland andra, som ett föremål som kunde 

inspekteras och kontrolleras. Maskinerna och de anställdas arbete kunde och skulle styras av 

tid och standardisering. Däremot i den moderna tiden - kunskapssamhället - har människan 

kommit att ses som ett subjekt med förmågor såsom motivation, kunskap, kreativitet och 

hälsa. Detta förutsätter andra sätt av ledarskap där mänskliga förmågor måste förstås och tas 

hänsyn till (Johanson & Skoog, 2007).  

 

Det är inte bara samhällsförändringar som inverkar på ledarskapet. Mintzberg (1993) menar 

att olika typer av organisatoriska strukturer kräver olika typer av ledarskap. En ledare som 

arbetar i en byråkratisk organisation med en stark hierarki, kommer att leda annorlunda än en 

ledare som arbetar i en mer decentraliserad organisation. Yrkesskicklighet och utbildning 

kommer också att påverka ledarens inverkan och ledarskap. 

  

Även den tekniska och sociala utvecklingen påverkar sociala interaktioner, relationer och 

ledarskap. Frågan om teknologins utveckling och dess inverkan på ledarskap är inte en ny 

fråga. Hooper (1956) diskuterade redan hur utvecklingen av teknologin på 1950-talet ställde 

ny utmaningar på ledarskap och organisationer och att chefen behövde kliva ur en tidigare 

chefsroll till en mer kontaktskapande ledare i kunskapssamhället.  
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Digitaliseringen är sedan industrialiseringen en av de mest samhällsomvälvande processerna, 

inte minst inom arbetslivet (Gulliksen, Lantz, Sandblad, Walldius & Åborg, 2015). Den har 

påverkat hur vi möts, var vi möts och hur våra möten uttrycks. Vidare har den lett till att 

möten har förändrats gällande både tid och rum. Digitaliseringen möjliggör kontakt i andra 

sociala forum, exempelvis internet och mobila enheter, utöver fysiska möten (Hertz & 

Johansson, 2015). Morgan (2014) belyser också att digitaliseringen har lett till att det har skett 

en fysisk förflyttning av ledarna som Udd (2016, mars) menar att ledaren måste anpassa 

ledarskapet till.  

  

En anpassning av ledarskapet är att det utövas fysiskt frånvarande gentemot de anställda 

jämfört med ett fysiskt närvarande ledarskap. Arslan och Kuscu (2016) argumenterar för hur 

den tekniska utvecklingen har lett till ett ledarskap som utövas fysiskt frånvarande. Weisband 

(2007) menar att det fysiska frånvarande ledarskapet har utvecklats från ett tidigare 

hierarkiskt, centrerat ledarskap till ett decentraliserat ledarskap där ledaren fått en mer 

coachande roll. Hägg (2009) finner att ledarskap inte är beroende av den fysiska närvaron och 

att fysiskt frånvarande ledarskap kan leda till positiva utfall såsom att medarbetarna delegeras 

ansvar som bidrar till organisationers utveckling. 

 

1.2 Problematisering 

Enligt Alvesson och Kärreman (2010) måste det sociala sammanhanget beaktas vid förståelse 

av ledarskap. Kunskapssamhället måste innefatta ledarskap av förståelse, undervisning och 

kommunikation i stället för befallningar i tidigare industrisamhället (Johansson & Skoog, 

2007). Omständigheter, sammanhang och organisationsstrukturer bidrar till olika typer av 

ledarskap (Mintzberg, 1993; Yukl, 1989). Även Udd (2016, mars) och Blanchard (2008) talar 

om att ledarskapet måste anpassas beroende på vilken situation ledaren hamnar i och vilka 

anställda som ska ledas. 

  

Med hjälp av den tekniska utvecklingen, digitaliseringen, har det blivit möjligt för ledaren att 

leda på distans samt att tekniken har gjort det möjligt för anställda att bli mer flexibla och 

mobila i sitt arbete (Gulliksen et al., 2015). Konsultbranschen, ett exempel på fysiskt 

frånvarande ledarskap där konsulten har en fysiskt frånvarande konsultchef, har under senare 

år kommit att växa i Sverige (Engwall, Gens, Giertz, Hjorth & Lindhagen, 2016). En nackdel 

med sådant ledarskap menar Udd (2015, oktober), är att viktig information genom fysisk 
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kommunikation, såsom kroppsspråket, går förlorat via olika medier exempelvis telefon och e-

post. 

 

Författarna Gustafsson och Nilsson (2006) belyser att det västerländska arbetslivet har 

påverkats kraftigt av omställningar med rörlighet som följd vilket har lett till att ledarskapet 

har fått nya utmaningar. De diskuterar också kommunikationens betydelse. De menar att 

kommunikationen är en viktig förutsättning i ett samhälle med konstant förändring, inte minst 

för ledarskapet som bygger på relationer till sina anställda samt andra ledare. Gustafsson och 

Nilsson (2006) menar att även om det finns goda avsikter så kan det misslyckas om det finns 

en brist i kommunikationen i mötet mellan ledaren och den anställde.   

  

Författarna Kouzes och Posner (2010)  menar att ledarskap kräver en god relation mellan 

ledare och anställd. En bra ledare vet att han eller hon måste se till den anställdes behov, 

förmågor och visa omtanke till den anställde, inte minst då majoriteten av oss människor vill 

tala med sin ledare. En god relation knyter ledare och anställd till varandra vilket ökar 

möjligheterna att den anställda åstadkommer goda resultat (Kouzes & Posner, 2010). 

  

Mycket litteratur och forskning har skrivits inom ämnet management och ledarskap. Alltifrån 

Affärsstrategiskt ledarskap (Skaug, 2000) Friskt ledarskap (Ljusenius & Rydqvist, 1999), 

Genusmedvetet ledarskap (Andersson & Däldehög, 2012), Intuitivt ledarskap (Praesto, 2001) 

Kvinnligt ledarskap (Börjeson, 1992), Offentligt ledarskap (Holmberg & Henning, 2003), 

Övertygandets ledarskap (Müllern & Stein, 1999). Vi har däremot inte lyckats hitta tidigare 

forskning som studerar och jämför likheter och skillnader mellan fysiskt närvarande och 

fysiskt frånvarande ledarskap. 

 

Ovan förda resonemang väcker följande frågor hos oss; Uppstår det någon skillnad i 

relationen mellan chef och anställd när den fysiska relationen uteblir? jämfört med en chef 

som är fysiskt närvarande bland de anställda? Om så är fallet på vilket sätt skiljer sig detta 

mellan de två jämförda typerna av ledarskap? Är det fysiska frånvarande ledarskapet det nya 

ledarskapet i vår tid? Eller upplevs ledarskapet detsamma oavsett om det utförs fysiskt 

närvarande eller fysiskt frånvarande?  
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1.3 Forskningsfråga 

Frågeställningen i denna studie är: Hur liknar och skiljer sig ett fysiskt närvarande och ett 

fysiskt frånvarande ledarskap utifrån chefers upplevda relation och kommunikation till sina 

anställda?   

 

1.4 Syfte och kunskapsbidrag 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för jämförandet av ett fysiskt närvarande och ett 

fysiskt frånvarande ledarskap utifrån chefers upplevelse. För att uppnå detta kommer en 

kvalitativ studie att genomföras där empiriskt material kommer att inhämtas från intervjuer 

med chefer, tidigare forskning och annan litteratur. Med denna studie hoppas vi kunna bidra 

med förståelse och kunskap om när ett fysiskt närvarande eller fysiskt frånvarande ledarskap 

lämpar sig bäst men även en förståelse kring likheter och skillnader mellan dessa båda typer 

av ledarskap, utifrån chefens upplevda relation och kommunikation till sina anställda.  

 

1.5 Definieringar av begrepp 

I denna studie definieras ledarskap som en process, där en utsedd person har positionen chef, 

som leder och påverkar anställda mot ett mål (Blomquist & Röding, 2010). Närvarande 

ledarskap definierar vi som en chef som utövar ledarskap i samma fysiska byggnad som de 

anställda. Detta i kontrast till ett frånvarande ledarskap som vi definierar som en chef som 

utövar ledarskap på fysisk distans från de anställda.  

 

2. Litteraturstudie  

 

Ämnet ledarskap är väl studerat men vi vill undersöka och jämföra den fysiska närvaron samt 

fysiska frånvaron i den allt mer digitaliserade omvärlden som gett ledarskapet nya utmaningar 

och möjligheter. Forskningsfrågan för denna studie är: Hur liknar och skiljer sig ett fysiskt 

närvarande och ett fysiskt frånvarande ledarskap utifrån chefers upplevda relation och 

kommunikation till sina anställda? Syftet med denna studie är att bidra till förståelse och 

kunskap för hur den fysiska närvaron och fysiska frånvaron inverkar i ledarskapet utifrån 

chefens perspektiv. 
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För att kunna få svar på denna forskningsfråga har vi valt att dela upp litteraturstudien i tre 

olika teman för att få en bättre överblick samt förståelse i ämnet. Först kommer tidigare 

ledarskapsforskning att presenteras. Därefter redovisas faktorer som påverkar ledarskap. 

Avslutningsvis behandlas litteratur utifrån temat fysiskt närvarande och fysiskt frånvarande 

ledarskap. Till denna litteraturstudie har olika typer av källor använts, vetenskapliga artiklar, 

rapporter och böcker som behandlar ämnet inom detta forskningsområde.   

 

2.1 Ledarskapsforskning 

I denna del kommer internationell och nationell ledarskapsforskning att presenteras.  

  

2.1.1 Internationell ledarskapsforskning 

I en klassisk kunskapsöversikt kring ledarskap kartlägger, summerar och utvärderar Yukl 

(1989)  ledarskapsteorier från empiriska undersökningar kring ledarskap. Ämnet ledarskap 

presenteras som väl studerat sedan årtionden inom flera olika professioner. De flesta 

definitioner av ledarskap innebär en påverkansprocess därutöver har alla definitioner lite 

gemensamt menar han. Definitionerna skiljer sig åt avseende syftet med påverkan av 

ledarskapet, sättet som ledarskapet utövas etc. och olika ledarskapsstilar presenteras. 

 

Vidare presenterar Yukl (1989) att ledarskap kan ses som den sociala påverkansprocess som 

existerar bland medlemmar i en grupp. Ledarskap kan alltså anses egentligen vara en kollektiv 

process inom en grupp vilket också överensstämmer med modernare forskning. Hultman 

(2012) presenterar också en kunskapsöversikt kring vad internationell ledarskapsforskning 

visar och vilka slutsatser som kan dras utav detta. Även han konstaterar att det är svårt att 

finna entydiga slutsatser och säkra kunskaper om ledarskap. Detta eftersom han menar att 

olika studier har olika fokus, frågeställningar och gjorda med olika utgångspunkter i olika 

kulturer. Dessa studerar olika aspekter av ledarskap och därmed ges olika slutsatser. Andra 

omständigheter som försvårar förståelsen av fenomenet ledarskap är att det finns många olika 

och snarlika benämningar för begreppet ledarskap. Vidare argumenterar Hultman (2012) för 

att det behövs en fördjupad förståelse för ledarskapets dynamik och de komplexa system som 

ledarskapet verkar inom. 
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I båda kunskapsöversikterna skildras vad ledarskapsprocessen innebär. Yukl (1989) finner att  

det kan beskrivas som att personer i en grupp har olika roller inklusive ledarrollen. Detta 

synsätt menar att det oftast är någon i en grupp som har mer inflytande än de andra i gruppen 

och som därmed antar en ledarfunktion. Hultman (2012) utvecklar att ledarskap handlar om 

“ett samspel mellan två eller flera personer och det handlar om en påverkansprocess med 

ambitioner att påverka andra” och att definitionen av ledarskap är “relationen i sig och den 

skapas, etableras och vidmakthålls genom de möten och samspel som sker i miljön” (s.14).  

Hultman (2012) menar att ledarskap uppfattas som en process, men en process som inte är 

enkelriktad. Han vidgar tidigare definitioner som formulerar relation mellan chef och 

anställda som riktad nedåt till att inkludera maktrelationer där han håller öppet för vem som 

har makt över vem.  

  

Yukl (1989) lyfter även skillnaden mellan ledarskap och chefskap. En ledare behöver per 

automatik inte vara chef och en uttalad chef behöver nödvändigtvis inte vara en ledare. Även 

Hultman (2012) betonar skillnaden mellan ledare och chef genom att ledarskap inte etableras 

om någon part avstår från att erkänna ledarskapet men att en relation mellan chef och anställd 

kan existera rent formellt.  

  

Både Yukl (1989) och Hultman (2012) konstaterar i sina kunskapsöversikter att ledarskap är 

ett komplext och mångfacetterat ämne som behöver studeras ytterligare. Yukl (1989) belyser 

behovet av att kombinera metoder i samma studie kring ämnet ledarskap eftersom enskilda 

metoder har begränsningar. Hultman (2012) ser att det saknas kvantitativa studier inom den 

europeiska forskning i ämnet ledarskap men menar samtidigt att ämnet inte är tillräckligt 

studerat än för att konstruera bra och teoretiskt relevanta frågor som kan besvaras av ett stort 

antal aktörer. Därför eftersöker Hultman (2012) också en kombination av kvantitativa och 

förståelseinriktade kvalitativa studier inom ämnet ledarskap. Han påpekar även att framtida 

forskning bör belysa den komplexa miljö där chefers arbete skapas och utövas samt att 

forskningen kan studera relationerna inom ledarskapet (Hultman, 2012). 

 

Utifrån ovan presentation av ämnet ledarskap och dess komplexitet, gällande entydiga svar 

beroende på olika fokus och kultur, väljer vi att rikta in vår forskningsfråga på chefers 

perspektiv av ämnet ledarskap inom den svenska företagskulturen. 

 



14 
 

2.1.2 Svensk ledarskapsforskning 

Svenska forskare (Bäck, Haake, Lindberg, Rantatalo & Sparrhoff, 2016) undersökte hur det 

svenska ledarskapet har studerats mellan 2003-2014. De fann att tidigare forskning har 

fokuserat på ledaren som individ och att utvecklingen har gått mot termer av relationer och 

sociala interaktioner, där både ledare och medarbetare spelar viktiga roller. Bäck et al. (2016) 

upptäckte att svensk forskning har, i jämförelse med den internationella forskningen, ofta 

kvalitativa och ”svaga” studier jämfört med internationella kvantitativa ”starkare” studier när 

det gäller ledarskapsstudier. Svenska studier har ofta generellt ledarskap som ett underämne 

och studerar oftast ledarskap i ett visst sammanhang. Författarna uppger att när allmänt 

ledarskap inte är huvudämnet i en forskning kommer inte forskningen leda till 

kunskapsutvecklingen inom området generellt ledarskap. De fann ytterligare att många av de 

svenska studierna inte ger förslag till vidare forskning och att ytterligare studier är nödvändiga 

för att bättre kartlägga den svenska och nordiska ledarskapsforskning. (Bäck et al, 2016)  

  

I en annan kunskapsöversikt om chefs- och ledarskapsforskning har tvåhundra vetenskapliga 

artiklar studerats (Backström, Granberg & Willhelmson, 2008). Översikten syftar till att 

presentera och lyfta fram alternativa former av ledarskap. Alternativa former av ledarskap 

förklaras att ha vuxit fram till följd av förändringar i samhället och företag. Välutbildade 

anställda med eget ansvar behöver inte den tidigare traditionella ledaren som styr och 

övervakar arbetet, utan snarare en lyssnande och stödjande ledare som löser problem när 

dessa uppstår och utvecklar människor och verksamheten. De finner att svenskt ledarskap 

karaktäriseras av samarbete, mångfald och att hela gruppen ska vara involverade. Vidare 

nämns att svenskt ledarskap, utifrån internationellt jämförande studier och resultat, visar låg 

grad av auktoritärt och centraliserat ledarskap samt att svenska ledare delar med sig av sin 

makt. Alternativa former för benämningar av ledarskap som presenteras är exempelvis; delat 

ledarskap/ samledarskap, transformativt ledarskap, empowerment och självstyre. De finner i 

sin genomgång av studier att ledarskap påverkas av kulturella skillnader såväl som i vilken 

organisation ledarskap utövas.  

  

Till skillnad mot Bäck et al. (2016) som menar att förslag till fortsatt forskning inte är vanlig 

bland de svenska studierna presenterar faktiskt Backström et al. (2008) flera kunskapsluckor 

inom ledarskapsforskningen för förslag till framtida forskning. Detta genom en 

sammanställning av förslag från flera (chefer) i deras nätverk. Ett urval av dessa förslag var: 



15 
 

Att leda på distans.  Hur utövas ledarskap när de anställda inte befinner sig på samma fysiska 

plats? Hur påverkas ledarskapet i relation till de anställda vid fysisk distans? Även hur ett 

närvarande ledarskap ska utformas uppfattades som en kunskapslucka. 

  

Av det svenska forskningsläget och funna förslag till vidare forskning kring ledarskap 

uppfattar vi att vår studie kan bidra med en förståelse och kunskap kring ledarskap. Detta 

utifrån att vi inte har hittat svensk forskning gällande jämförandet mellan ett fysiskt 

närvarande och ett fysiskt frånvarande ledarskap. 

  

2.2 Faktorer som påverka ledarskap 

I denna del behandlar vi två faktorer som påverkar ledarskap, nämligen kommunikation och 

digitalisering. 

  

2.2.1 Kommunikation 

Weisband (2007) menar att teknisk infrastruktur gör elektronisk kommunikation mellan 

ledare och anställd möjlig. I en rapport om ledarskap och kommunikation gjord av Johansson 

och Miller (2012) belyses vikten av kommunikation i organisationer. De menar att 

grundförutsättningen för att organisationer skall kunna skapas och utvecklas ligger i 

kommunikationen. Det är via kommunikationen de anställda får informationen från ledaren, 

som behövs för att utföra sitt arbete men även målen och visionen som organisationen arbetar 

mot. Författarna Arslan och Kuscu (2016) poängterar också att kommunikationen är viktig i 

organisationer och talar om betydelsen av kommunikation inom arbetslag som sitter utspridda 

i olika delar av världen eller städer. Dessa “virtuella arbetslag” måste använda sig utav snabb 

och mer kreativa kommunikationssätt jämfört med dem traditionella teamen som sitter fysiskt 

tillsammans. Det som skiljer sättet att kommunicera mellan de traditionella och virtuella 

arbetslagen är att kommunikationsforumen varierar mer i de virtuella arbetslagen. 

Kroppsspråk, ansiktsuttryck gester uteblir när de virtuella arbetslagen kommunicerar med 

varandra vilket kan leda till missförstånd i kommunikationen.  

 

Arslan och Kuscu (2016) menar att ledarens roll är av stor betydelse i dessa virtuella arbetslag 

och att problem som uppstår i dessa arbetslag oftast är relaterade till ledaren. Utifrån 

svårigheten att följa upp sina anställda kan ledaren börja misstro sina anställda och behov av 

kontroll kan uppstå. Att ledaren inte sitter fysiskt tillsammans med sina anställda ger de 
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anställda möjlighet att missbruka denna flexibla arbetsmiljö. Avsaknad av tillit hos ledaren 

leder ofta till negativa förhållande mellan de anställda och ledaren vilket kan minska 

motivationen samt lojaliteten hos de anställda. Vidare menar Arslan & Kuscu (2016) att det är 

viktigt att den virtuella ledaren är tillgänglig, håller sina kommunikationskanaler öppna och 

har tillit för sina anställda. Ledaren behöver även vara trygg i sig själv och veta om sina 

styrkor och svagheter (Arslan & Kuscu, 2016).  

  

Johansson och Miller (2012) menar att det största ansvaret för att kommunikationen skall 

fungera ligger hos ledningen. Det är ledningen som beslutar hur organisationsstrukturen skall 

se ut och vilken betydelse kommunikationen ska ha i organisationen, genom tilldelning av 

resurser för kommunikation. Ledarna i organisationen påverkar de anställda i sitt sätt att 

kommunicera. De belyser även att med den nya tekniska utvecklingen så har 

kommunikationen effektiviseras eftersom information finns tillgänglig i flera forum. De 

anställda kan själva kommunicera och sprida information tvärs över organisationens gränser 

utan att gå genom linjecheferna. Dessa nya kommunikationstekniker har även bidragit till en 

förändring i ledarnas kommunikationsroll. (Johansson & Miller, 2012) 

  

2.2.2 Digitalisering 

Enligt Gulliksen et al. (2015) innebär begreppet digitalisering att interaktion samt 

kommunikation inom verksamheter blir naturligt via digital form. Den digitala tekniken har 

fått vårt samhälle att förändras på många olika sätt, inte minst vårt sätt att arbeta. Tekniken 

har gjort det möjligt att arbeta flexibelt och från andra platser än kontoret. Arbetsplatsernas 

och organisationernas utformning har med den nya tekniken förändrats – flexibla kontor, 

virtuella arbetsplatser, distansarbete samt mobilt arbete etc. (Gulliksen et al., 2015) 

  

Handy (1995) diskuterade redan 1995 hur fysiska böcker och tidningar började ersättas 

digitalt med den då nya tekniken. Utifrån detta såg han utmaningar när det kom till frågan om 

digitalisering och ledarskap, nämligen hur utövas ledarskap gentemot människor man inte 

ser? Han konstaterade att detta är möjligt om ledaren litar på sina anställda. Han menade 

däremot att detta inte överensstämmer med traditionell styrning som ser kontroll och 

effektivitet som sammanlänkande av dem anställda. 
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Handy (1995) menar att information är råvaran av arbete och att det egentligen inte är 

nödvändigt att ha människor samlade på samma plats samtidigt. Han såg utvecklingen gå mot 

att fler och fler kommer att tillbringa tid i det virtuella rummet, utom fysiskt räckhåll och att 

det inte kommer vara möjligt att vara fysiskt tillgänglig i samma utsträckning som tidigare. 

Även om han anser att det går utöva ledarskap med tillit så ser han det som problematiskt 

eftersom organisationer tenderar att utformas ifrån att människor inte kan litas på och 

övervakningssystem skapas för att undvika detta. 

  

Malone (2007) diskuterar också tillkomsten av utvecklade kommunikationstekniker (e-post, 

Internet, videokommunikation etc.) och att med dessa följer även en utveckling avseende 

anpassat ledarskap. Ledarskapet kommer inte längre vara centrerat i organisationer utan blir 

mer decentraliserat. Ledarskapet kommer att vara närmare de anställda, enligt Malone 

(2007).   

  

Gulliksen et al. (2015) klargör, liksom Handy (1995), att i dagens samhälle är det inte längre 

ovanligt att yrkesverksamma personer arbetar i mobila miljöer vilket har gett anställda nya 

förutsättningar. Det är möjligt att med olika system komma åt arbetsplatsen via det virtuella 

”rummet” oavsett var du är.  

  

Människor använder idag samma kanaler och forum för privat kommunikation som 

arbetskommunikation. Detta gör att vårt privata och yrkesmässiga liv blivit mera 

sammanlänkande och gränslösheten mellan arbetslivet och livet i övrigt blivit mera påtagligt. 

Detta ökar kraven på att individen själv tar ansvar för gränssättningen mellan arbete och 

privatliv. (Gulliksen et al., 2015) 

  

Kylin (2007) studerar hur gränsen mellan arbete och privatliv hanteras av personer med 

distansarbete. Utifrån den tekniska utvecklingen, samt politiska och organisatoriska försök har 

hemarbete underlättats för att klara av arbetsliv och familjeliv. Studien visar flera fördelar 

med distansarbete; tidsbesparing av att slippa pendla mellan bostad och arbete, ökad 

flexibilitet. Nackdelar påvisas också med distansarbete, att socialt umgänge med kollegor går 

förlorat samt att de som arbetade på distans kunde känna sig ifrågasatta av sin omgivning 

huruvida de åstadkom samma arbetsmängd på distans som på arbetsplatsen. 
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2.4 Närvarande ledares tidsanvändning 

 I en studie (Arman, Delive & Wikström, 2013) undersöktes chefers tidsanvändning. Syftet 

med studien var att se hur tidsanvändningen kunde göras mer hållbar. Forskarna samlade data 

genom observationer, där de följde efter ett antal chefer under några arbetsdagar samt genom 

intervjuer. Forskarna analyserade sedan dessa data. De fann att cheferna gjorde många korta 

aktiviteter, ca 50-100 aktiviteter per dag. 46 % av tiden gick åt till möten varav 31 % av tiden 

till planerade möten och 15 % av tiden till oplanerade möten. Resterande tid utgjordes av rast, 

telefon, förflyttning, skrivbordsarbete etc. Tidsanvändningen varierade dock mellan 

individerna som studerades. Forskarna fann att cheferna har mycket att vinna på att utveckla 

kommunikationen genom en dialogorienterad kommunikation där olika erfarenheter kan 

mötas som kan leda fram till att nya idéer växer fram. (Arman et al., 2013)  

 

2.5 Fysiskt frånvarande ledarskap 

Weisband (2007) presenterar ledarens utmaningar med tillkomsten av den tekniska 

utvecklingen i slutet av 1900-talet. Tekniken, som effektiviserade kommunikation och 

informationsdelning, möjliggjorde att fler än chefen hade direkt tillgång till nödvändig 

information. Detta ledde till att anställda kunde fatta beslut själva i högre grad. Chefer fick 

därmed nya uppgifter och ledarskapet i sig blev inte det enda ansvaret. Med den utvecklade 

tekniken kom ledarskapets natur att förändras från ett mer centrerat och hierarkiskt ledarskap i 

organisationer till ett mer decentraliserat ledarskap där ledaren fått en mer coachande 

roll.  Ledaren kom att förändra sitt sätt att kommunicera och interagera med dem anställda. 

(Weisband, 2007) 

  

Författarna Arslan och Kuscu (2016) argumenterar också för att tekniken har förändrat 

ledarskapet. Från ett tidigare traditionellt ledarskap där ledaren övervakade sina anställda och 

gav order till att skapa förtroende, effektiv kommunikation och samarbete med sina 

anställda.  Detta nya ledarskap, det virtuella ledarskapet, behöver skapa förtroende, effektiv 

kommunikation och samarbete. Därmed måste den virtuella ledaren ha förmågan att välja rätt 

kommunikationstyp. Den virtuella ledaren kommunicerar med sina anställda via elektroniska 

medier och måste ha egenskaper och beteenden som gör att ledaren kan motivera sina 

anställda och tala till deras känslor och intellekt från ett fysiskt avstånd. (Arslan & Kuscu, 

2016) 
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Den virtuella ledaren kan ha ett team som sitter utspritt i olika delar av världen och detta 

ställer krav på att kunna hantera kulturella skillnader och coacha på distans (Arslan & Kuscu, 

2016), Malone (2007) instämmer också i detta. Han menar att leda en grupp av anställda 

spridda runtom i världen, med kommunikation av e-post och telefon, kräver andra förmågor 

att leda jämfört om denna grupp arbetade i samma rum.  

  

I en svensk masteruppsats (Hägg, 2009) intervjuades chefer från olika branscher angående sitt 

fysiskt frånvarande ledarskap. Resultaten av studien visade att ledarskap nödvändigtvis inte 

behöver vara fysiskt närvarande så länge cheferna initialt upplever att de har uppdraget att 

leda. Vidare var de studerade cheferna i studien säkra på sin roll och sitt yrke vilket kan ha 

bidragit till att de uppfattades som ledare. I studien diskuteras att de anställda förmodligen 

förstår karaktären av sin chefs ledarskap och därför godtar det frånvarande ledarskapet. Den 

fysiska närvaron anses inte nödvändig för att utöva ledarskap eftersom ledarna tar hjälp av 

telefoni och e-post för att kommunicera med de anställda och upplever detta som utmärkta 

kommunikationskanaler för distansledning. Vikten av att delegera ansvar samt befogenheter 

betonas för att kunna möjliggöra ett fysiskt frånvarande ledarskap. (Hägg, 2009) 

 

En annan faktor som påverkar fysiskt frånvarande ledarskap är graden av de anställdas 

kompetensnivå och ju högre denna är desto mindre behov av styrning från ledaren.  De 

studerade fysiskt frånvarande ledarna förmedlar sitt ledarskap genom att vara tillgängliga och 

kontaktbara över telefon och e-post samt delegerande. Dessutom visar studien att de 

frånvarande ledarskapet inte skiljer sig nämnvärt mellan de studerade företagen i de olika 

branscherna. Resultaten av studien visar att frånvarande ledarskap inte medför några direkta 

negativa konsekvenser utan istället kan leda till positiva resultat som bidrar till 

organisationers utveckling. (Hägg, 2009) 

 

2.6 Konklusion  

Ovan presenterade litteraturstudie för vårt valda ämne visar att det är svårt att dra entydiga 

slutsatser om ledarskap utifrån att studier har olika fokus och görs inom ramen för olika 

kulturer. Vi fann internationell forskning kring fysiskt frånvarande ledarskap men vi hade 

svårt att hitta svensk forskning om detta under vår litteratursökning. Vi valde därför att 

avgränsa oss till att studera fysiskt närvarande och fysiskt frånvarande ledarskap i ett svenskt 

sammanhang för att bidra till kunskapsgapet. Svenska studier visar att forskning om ledarskap 
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ofta kopplas till en specifik kontext, (t.ex. ”ledarskap inom näringslivet”), och 

kunskapsutvecklingen till det generella ledarskapsområdet uteblir. Detta talar för behovet av 

ytterligare övergripande forskning av ämnet. Vi har med denna studie fokuserat på ämnet 

ledarskap som inte är bundet till en specifik kontext eftersom vi har studerat chefer inom flera 

olika företag och branscher, med den gemensamma nämnaren ledarskapet. 

 

2.7 Kritisk analys av litteraturen 

Studiens empiriska material till litteraturstudien återfanns delvis i forskningsartiklar 

publicerade i internationella och nationella akademiska tidskrifter, som återfanns via 

universitetets databaser och får därmed antas ha en hög trovärdighet. Däremot hade vi svårt 

att hitta sakkunniga (peer reviewed) forskningsartiklar inom fysiskt närvarande och 

frånvarande ledarskap inom den svenska arbetsmarknaden Detta gjorde att vi valde att 

presentera en svensk masterstudie som fångar vårt studerade ämne, även fast denna studie inte 

kan anses ha hög trovärdighet. Ytterligare material som har använts är böcker inom ämnet. 

Flertalet av dessa var skrivna av lektorer, docenter och professorer. Vi anser därmed att även 

detta är tillförlitligt empiriskt material. Rapporter inom ämnet samlades också in för denna 

litteraturstudie. Dessa från olika myndigheter och forskningsinstitut som vi också finner är 

tillförlitliga källor.  

  

Med vår litteraturstudie har vi eftersträvat att presentera ett omfattande och relevant 

kunskapsläge över vårt forskningsområde (Denney & Tewksbury, 2013). I detta avseende kan 

vår litteraturstudie kritiseras eftersom vi inte har lyckats hitta forskning gällande jämförelsen 

mellan ett fysiskt närvarande och frånvarande ledarskap.  Detta är dock en anledning till 

uppkomsten av denna studie då vi vill bidra till att fylla kunskapsgapet inom detta område 

(Alvesson & Sandberg, 2011). Vi finner däremot att de teoretiska ramverken är tillräckliga för 

att kunna analysera vårt insamlade data. Vore detta en kvantitativ studie borde 

litteraturstudien kunnat ifrågasättas eftersom studien då skulle ha syftat till en generaliserbar, 

objektiv sanning, men utifrån denna kvalitativa studies utgångspunkt, att förstå ledarskap, 

finner vi litteraturstudien tillräcklig (Bryman, 2008; Slevitch, 2011). 

  

 

 



21 
 

2.8 TEORETISKA RAMVERK       

Fortsatt behandlas studiens teoretiska ramverk som kommer att användas vid analys och 

tolkning av studiens insamlade data.  Dessa teoretiska ramverk är transformativt ledarskap, 

situationsanpassat ledarskap och kommunikationsteorier. 

 

2.8.1 Ledarskap  

Det finns ca 65 olika typer av ledarskap (Backström et al., 2008). Nedan kommer vi att 

redogöra för två av dessa ledarskap som utgör del av vårt teoretiska ramverk. 

  

2.8.1.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap är en ledarstil där ledaren hjälper medarbetarna att öka sin 

prestation. Det görs genom att ledaren på frivillig basis bidrar till förändringar av 

medarbetarnas värderingar, normer och personliga intressen genom att dela med sig av sin 

kunskap och expertis för att bidra till organisationens effektivitet. Transformativt ledarskap 

består av följande fyra komponenter; 

 

Idealiserad påverkan; ledaren beter sig på ett sätt som gör att de anställda vill bli associerade 

med detta 

 

Inspirerande motivation; beteende hos ledaren som uppmuntrar medarbetarnas motivation 

genom att berika visionen genom individ- och organisationsnivå 

 

Intellektuell stimulans; ledaren uppmuntrar till icke-traditionellt tänkande, nya sätt att slutföra 

uppgifter och lösa problem 

 

Individuell omtanke; ledaren behandlar medarbetarna som individer, snarare än bara 

gruppmedlemmar och identifierar deras olika behov, förmågor och mål 

(Kihwan, Seung-Wan & Suk Bong, 2017) 

 

Vi kommer analysera vårt insamlade data utifrån hur och om våra respondenter liknar och 

skiljer sig åt gällande denna ledarskapsstil. Vi tror att samtliga av våra respondenter 

(intervjupersoner), i varierad grad, tillämpar delar av denna ledarskapsstil. Vi tror att en ledare 

kan inspirera och uppmuntra både genom att vara fysiskt närvarande och fysiskt frånvarande.  
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2.8.1.2 Situationsanpassat Ledarskap 

Enligt Blanchard (2008) måste ledarskapet anpassas till de människor som det ska utövas på. 

Han beskriver fyra situationsanpassade ledarskapsstilar, som representerar olika 

kombinationer av styrande och stödjande beteenden. Styrande beteende definieras genom 

struktur, kontroll och övervakning. Ledaren styr de anställda utifrån vad de ska göra, hur det 

ska göras och övervakar utförandet. Stödjande beteende definieras utifrån beröm, lyssnande 

och återkoppling. Ledaren lyssnar till de anställda, ger dem stöd och involverar dem i de 

beslut som fattas. Nivån av styrning eller stöd beror på kunskapsnivån för arbetsuppgiften hos 

den anställde (Blanchard, 2008).  

 

Ledaren anpassar sitt sätt att leda utifrån den anställde och dennes kapacitet. Det är viktigt att 

ledaren kan möta olika individer och olika grader av kunskap bland de anställda. Om en 

anställd är kompetent och kunnig inom arbetsuppgiften kommer ledaren att anta en mer 

stödjande och delegerande roll. Detta jämfört med om en anställd inte är bekant med 

arbetsuppgiften, då kommer ledaren att anta en mer kontrollerande och instruerande roll. 

Graden av styrning och stöd som ledaren använder varierar med olika anställda och 

situationer (Blanchard, 2008). Nedan är de olika nivåerna; 

 

Instruerande. Hög grad av styrning/ låg grad av stöd. Ledaren tar denna roll när de anställda 

saknar förmåga att se vad som bör göras eller hur man ska utföra uppgiften. De anställda har 

inte kapacitet att ta ansvar. Det är därför som ledaren ger tydliga och specifika instruktioner 

om hur arbetsuppgiften ska utföras och när de skall göras. Ledaren övervakar samtidigt att 

uppgiften görs på rätt sätt. Ledaren kommer också att sätta upp mål och utveckla 

handlingsplaner och har all kontroll över de anställda. 

 

Deltagande. Hög grad av styrning/ hög grad av stöd. De anställda har kunskap om vad som 

ska göras, men saknar erfarenhet att utföra uppgiften. Ledaren har en stödjande och 

uppmuntrande roll för att de anställda ska lära sig och klara av uppgiften. Ledaren styr och har 

fortfarande kontroll, men tar ökad hänsyn till och lyssnar mer på de anställda. 
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Rådgivande. Låg grad av styrning/ hög grad av stöd. Här har de anställda kunskap om vad 

som ska göras och hur arbetsuppgiften ska utföras men har lite erfarenhet. Ledaren är mer 

stödjande och delar idéer och hjälper till med beslutsfattande. Här intar ledaren en inte lika 

styrande roll och frågar de anställda fler frågor, uppmuntrar utfört arbete, och uppmuntrar till 

eget problemlösande. 

 

Delegerande. Låg grad av styrning/ låg grad av stöd. De anställda har kompetens, förtroende 

och engagemang att utföra arbetsuppgiften. Kunskapen bland de anställda är hög och de 

behöver inte ledarens direkta stöd och hjälp. Ledaren delegater i stort sett allt och kan bolla 

med de anställda vilka resurser de behöver och förse dem med detta.   

(Blanchard, 2008) 

 

Utifrån ovan situationsanpassad ledarstil kommer vi att analysera hur studiens respondenter 

förhåller sig till sina anställda med hänsyn till sin fysiska närvaro eller fysiska frånvaro. 

 

2.8.2 Kommunikationsteori 

Ordet kommunikation härstammar från latinets “communis” och betyder att något blir delat 

och gemensamt. Studerandet av kommunikation ger en bättre förståelse av hur människor 

påverkar varandra. För ledare som möter och arbetar med människor är kommunikation ett 

viktigt arbetsverktyg (Nilsson & Waldemarson, 2016). I denna del kommer teoretiska 

ramverk gällande kommunikation att presenteras: barriärmodellen och småpratet. 

  

2.8.2.1 Barriärmodell  

Det finns många olika kommunikationsmodeller, en av dessa är barriärmodellen som bygger 

på att det finns hinder eller barriärer som försvårar en direkt överföring. Ett uppenbart hinder 

är att våra tankar är instängda i oss själva och omöjligt för någon att se. Med språkets och 

handlingars hjälp kan vi dock få tillgång till varandras inre värld. Språket är inte ett neutralt 

medium för att överföra tankar utan något som är fyllt av värderingar. Barriärmodellen menar 

att vi inte direkt kan förmedla något från vår inre värld men vi kan indirekt förmedla en grund 

för liknande upplevelser av vår inre värld till en annan person. Genom att omforma tankar och 

känslor till tal och meningar kan vi sträva efter att förstå varandra och göra det osynliga 

synlig. (Jensen, 2015; Nilsson & Waldemarson, 2016) 
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När vi vill säga något till en annan människa måste detta innehåll översättas till verbal och 

icke verbal information till den andra personen. Hur den andra uppfattar och mottar 

informationen beror på hur han eller hon föreställer sig vad vi har menat med det som vi sagt 

eller gjort. Det är denna föreställda bild, som den andre utgår från, när den uppfattar 

informationen och inte vad som faktiskt har sagts. Det som sägs och vad som faktiskt 

uppfattas överensstämmer sällan. Det som sägs och görs är alltså bara ett mellanled, ett 

nödvändigt medium för att överföra informationen mellan varandras inre. (Nilsson & 

Waldemarson, 2016) 

 

2.8.2.2 Småpratet 

Ekman (2003) och Hultman (2012) belyser att småpratet är en viktig del av organisationen då 

det fyller en mängd viktiga funktioner.  När de anställda småpratar bestäms hierarkier, 

inofficiella ledare växer fram, vem man ska lyssna på, eller vem man inte ska lyssna på 

bestäms via småpratet. Det är också via småpratet de anställda kläcker nya idéer samt lär sig 

av andra anställda inom företaget. Ekman (2003) menar att småprat kräver samt leder till 

förtroende. Även om kommunikation är en del av vardagen och en viktig del i relationer så 

uppstår det ibland problem när budskap inte når fram eller tolkas fel av mottagaren 

(Gustafsson & Nilsson, 2006). Människan söker sig till personer de känner tillit till och om de 

känner varandra kommer de att hålla ihop. Vidare poängteras att om de anställda inte har tillit 

till varandra kommer småpratet att vara på en nivå där man talar om ”väder och vind”, men 

desto tilliten blir så växer sig småpratet starkare (Ekman, 2003).  

  

Dessa kommunikationsteorier kommer att användas för att analysera den insamlade datan 

utifrån chefers kommunikation med sina anställda.  För att förstå jämförelsen mellan våra två 

ledarskap anser vi det relevant att studera kommunikationen eftersom kommunikations- 

formen skiljer sig åt bland dessa ledarskap. Vissa chefer kommunicerar personligen och andra 

via olika medier och därför borde olika typer av barriär uppstå samt delar i budskapen variera 

beroende på kommunikationsformen. 
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3. Metod  

 

I detta kapitel presenteras hur vår kvalitativa studie praktiskt har gått tillväga samt utifrån 

vilka vetenskapsgrunder och metodologi som studien vilar på. Kapitlet inleds med studiens 

problematik och önskade kunskapsbidrag. Därefter presenteras en operationalisering av 

studiens forskningsfråga och studiens vetenskapsteoretiska perspektiv. Vidare kommer 

studiens tillvägagångssätt behandlas. Kapitlet avslutas med etisk reflektion. 

 

3.1 Problematik och forskningsbidrag 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur ett fysiskt närvarande och fysiskt 

frånvarande ledarskap liknar och skiljer sig åt utifrån chefers upplevda relation och 

kommunikation med sina anställda. Vi anser att denna forskningsfråga ligger i tiden med den 

befintliga teknologin och möjligheten att leda på distans. Vi hade svårt att hitta tidigare 

svensk forskning kring ledarskap inom detta ämne. Därför ville vi studera denna fråga rörande 

den fysiska närvarons och frånvarons inverkan vid ledarskap. Vi hoppas att vår studie ska 

bidra till förståelse inom detta område. 

  

3.2 Operationalisering av forskningsfrågan  

För att förstå vår forskningsfråga: Hur liknar och skiljer sig ett fysiskt närvarande och ett 

fysiskt frånvarande ledarskap utifrån chefers upplevda relation och kommunikation till sina 

anställda? genomfördes intervjuer med chefer vid olika företag. Vår övergripande 

forskningsfråga operationaliserades till delfrågor som syftade till att samla in informationsrika 

och användbara data under intervjuerna. Ett urval av dessa delfrågor som användes vid 

intervjuerna var; 

  

 Hur beskriver cheferna relationen och kontakten med sina anställda? 

 Vilka fördelar upplever cheferna med sitt ledarskap? 

 Vilka nackdelar upplever cheferna med sitt ledarskap? 

 Vilka för- och nackdelar ser cheferna med sin kommunikationsform gentemot sina 

anställda? 

(Hallikainen & Morin, 2007; Larsson & Stensson, 2010) 
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3.3 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Syftet med denna studie är att förstå likheter och skillnader mellan två typer av 

ledarskap.  Därför var ett kvalitativt perspektiv det mest lämpade för vår studie, eftersom vi 

strävade att förstå och gestalta vårt valda forskningsämne och inte hitta en generaliserbar 

sanning såsom vid kvantitativt perspektiv (Larsson, 2005; Slevitch, 2011). Forskningen utgår 

från ett kvalitativt paradigm, vilket utgör en uppsättning antaganden om världen. Ett 

vetenskapligt paradigm bestäms av en ontologisk, studie av verkligheten, position som 

fastställer vår epistemologiska, kunskapsteoretiska, position. Genom detta kvalitativa 

paradigm finns ingen objektiv verklighet utan snarare flera verkligheter som baseras på 

personens, i vår studie chefernas, konstruerade verkligheter. Därav blir konstruktionism vår 

ontologiska ståndpunkt i denna studie (Bryman, 2008). Detta i kontrast till objektivism, en 

ontologisk ståndpunkt som innebär att det finns en objektiva verklighet oberoende av våra 

sinnen och som kvantitativa studier vilar på (Bryman, 2008). Med ett sådant perspektiv ligger 

tyngdpunkten på urvalets storlek och att mäta insamlad data på ett tillförlitligt sätt för att 

sedan kunna göra objektiva generaliseringar (Slevitch, 2011). 

 

En kvalitativ metod syftar inte till att generera objektiva och generaliserbara resultat utan 

syftar till att förstå sociala företeelser och ge en bild inifrån av det som studeras (Antwi & 

Hamza, 2015; Slevitch, 2011). Genom det kvalitativa perspektivet är den sociala verkligheten 

beroende av den enskildes sinne och företeelser kan bara beskrivas utifrån hur det uppfattas 

av andra.  

  

Vårt syfte med denna studie är att få en förståelse för ämnet ledarskap utifrån respondenternas 

verklighet på ledarskap och därför är ett kvalitativt perspektiv lämpligast (Bryman, 2008; 

Slevitch, 2011). Storleken av det studerade urvalet är inte det primära utifrån det kvalitativa 

perspektivet utan istället är det innehållet och mättnaden av intervjudatan som är det 

väsentliga för att få en ökad förståelse (Antwi et al., 2015; Bryman, 2008, Slevitch, 2011). 

  

3.4 Genomförande 

Tillvägagångssättet i denna studie anpassades utifrån den forskningsmetod och vetenskapliga 

grund som var mest lämpad för studiens syfte, att förstå vår forskningsfråga. Tyngdpunkten i 

denna metod låg därför på att insamla innehållsrik data av det studerade ämnet. Empiri 

insamlades från primärdata, utifrån intervjuer med respondenter som själva är delaktiga i 
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ämnet, i vårt fall chefer (Bryman, 2008). Empiri samlades även in från sekundärdata, 

empiriskt material från andra undersökningar och forskningar rörande vårt studerade sämne 

(Alvehus, 2013).  

  

Tolv intervjuer genomfördes. Dessa var mellan 15 - 50 min. Samtliga intervjuer spelades in 

med en mobiltelefon eller Ipad. De utfördes personligen med var och en och endast en av oss 

var närvarande. Anledningen till detta var dels tidseffektivitet men också för att vi önskade att 

detta skulle göra respondenterna mer avslappnade (Bryman, 2008). Detta utifrån 

uppfattningen att två intervjuare skulle kunna ha lett till att respondenterna funderade mer 

kring sina svar eftersom de kunde ha känt sig mer observerade. Vi trodde därför att enskilda 

intervjuer skulle ge mer ärliga, innehållsrika och “ocensurerade” svar.  

 

Intervjuerna genomfördes personligen, trots att detta är mer tidskrävande jämfört med t.ex. 

telefonintervjuer (Brown, Clark, Kelley & Sitzia, 2003). Vi tänkte att personliga intervjuer 

skulle leda till en ökad uppmärksamhet från respondenterna men även från oss, jämfört med 

om vi hade gjort telefonintervjuer. Vi ansåg att telefonintervjuer skulle kunna ha medfört en 

risk eftersom att respondenterna samtidigt kunde ha tittat i sina mobiltelefoner, läst e-post och 

därmed inte gett full uppmärksamhet till intervjun och sina svar. Vi var dock medvetna om att 

telefonintervjuer är att föredra om känsliga frågor ska ställas då det finns en fysisk distans 

(Bryman, 2008).  

 

Vidare tänkte vi att det fanns en annan fördel med att göra personliga intervjuer nämligen att 

vi kunde observera kroppsspråket hos respondenterna och utifrån detta ställa eller undvika 

vissa följdfrågor. För att inte vi skulle påverka respondenterna genom våra personliga 

egenskaper, kroppsspråk och ansiktsuttryck försökte vi uppvisa ett neutralt förhållningssätt 

under och innan intervjuerna (Bryman, 2008).  

 

Vi anpassade intervjuplatsen till respondenternas önskemål. Intervjuerna genomfördes därför 

på olika platser, på arbetsplatsen eller hemma hos den som skulle intervjuas. Detta för att visa 

hänsyn gentemot dem eftersom de flesta deltog i intervjuerna efter arbetstid. Vi är däremot 

medvetna om att val av plats kan ha spelat in för intervjusvaren eftersom en hemmamiljö kan 

ha påverkat respondentens svar då denne inte befinner sig i sin yrkesroll (Bryman, 2008).  
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3.4.1 Forskningsverktyg 

De huvudsakliga forskningsverktygen för denna studie var intervjufrågor och vi som 

undersökare (Antwi et al., 2015). Eftersom detta är en kvalitativ studie blir vi som 

undersökare ett viktigt forskningsverktyg. Detta eftersom vi har direktkontakt med 

respondenterna och genomför intervjuerna med dem om deras verklighet och upplevelse av 

det studerade ämnet (Antwi et al., 2015). Det var viktigt att vi som genomförde intervjuerna 

var uppmärksamma och öppna i intervjusituationen och inte påverkade respondenterna genom 

att förmedla våra egna uppfattningar på dem (Bryman, 2008).  

  

Litteratursökningar gjordes för att identifiera befintliga och beprövade intervjufrågor 

(Hallikainen & Morin, 2007; Hägg, 2009; Larsson & Stensson, 2010) tillsammans med 

kompletterande frågor rörande vårt specifika forskningsämne. Dessa frågor sammanställdes 

till en intervjuguide (se Bilaga 2).  Intervjuguiden var semistrukturerad. Detta innebar att vi 

sammanställde en uppsättning förberedda intervjufrågor, i en given ordning, men som kunde 

komma att ändras beroende på hur intervjun fortlöpte. Dessutom kunde frågor som inte ingick 

i intervjuguiden ställas om dessa knöt an och hade relevans till något intervjupersonen 

berättade (Bryman, 2008).  

  

Semistrukturerad intervju tenderar att kallas kvalitativ intervju (Bryman, 2008). Anledningen 

till att vi inte genomförde ostrukturerade intervjuer, en annan typ av kvalitativ intervjumetod 

som liknar ett vanligt samtal där olika teman och behandlas och intervjupersonen associerar 

fritt, var för att vi skulle dela upp intervjuerna mellan oss. Vi resonerade och kom fram till att 

semistrukturerade intervjuer skulle vara mer jämförbara och därmed lämpligast (Bryman, 

2008). Dessutom hade vi med denna studie ett förhållandevis tydligt fokus, att undersöka 

likheter och skillnader, och därför var semistrukturerad intervju också att föredra för att kunna 

ta sig an specifika frågeställningar som sedan kunde sammanställas utifrån vår 

forskningsfråga (Bryman, 2008).  

  

Vi eftersträvade att formulera öppna intervjufrågor som inte var snäva eller alltför specifika, 

för att möjliggöra så djupa, rika och ”otvingade” svar som möjligt, i linje med vårt syfte att 

förstå vårt valda ämne utifrån respondenternas upplevelse. Vidare utformades intervjuguiden 

till att frågorna skulle komma i en viss ordning utifrån respektive tema, med hänsyn till att 

ordningen skulle kunna ändras under intervjuns gång. Dessutom utformades intervjuguiden 
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till att frågorna skulle vara begripliga, tydliga att förstå, inte ledande eller stötande (Bell, 

2005; Bryman 2008).  

  

Innan intervjuerna genomfördes förbereddes ett brev (se Bilaga 1) som skickades ut till 

samtliga chefer per e-post. Detta innehöll en kort presentation av oss, vår pågående utbildning 

och syftet med denna studie. Vidare innehöll det information kring det praktiska 

genomförandet av intervjun samt etiska principer för vår studie (Bryman, 2008; Hallikainen & 

Morin, 2007;). Att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas poängterades. 

Detta för att skapa en bra relation och en tillit hos respondenterna (Bryman, 2008). 

  

Vi diskuterade noga hur intervjuerna skulle genomföras, eftersom vi delade upp intervjuerna 

mellan oss och för att vi som individer skulle minimera påverkan under intervjuerna och 

insamlandet av olika data. Vi såg till att vara väl förberedda på intervjufrågorna genom att ha 

läst igenom intervjuguiden ordentligt (Bryman, 2008). Vi är medvetna om att våra 

förhållningssätt kunde skilja sig åt i vårt sätt att lyssna under intervjuerna och vilka 

intervjufrågor vi bad respondenterna att komplettera. Detta kan ha inverkat i studiens 

trovärdighet (Brinkmann & Kvale, 2010, Bryman, 2008). 

 

3.4.2 Undersökningspersoner  

Vi valde att intervjua chefer som har personalansvar, förmedlar företagets vision samt mål till 

sina anställda och utövar ledarskap. Nivån av chefskap ansåg vi vara sekundärt i förhållande 

till att dessa kriterier var uppfyllda eftersom det var utövandet av ledarskap vi var intresserade 

av och ville undersöka.  

  

Samtliga av dessa chefer arbetar i Stockholmsområdet vid olika företag inom olika branscher. 

Vi ser det som en fördel att samtliga arbetar inom olika företag och branscher eftersom detta 

gav en variation i vårt urval jämfört med om samtliga jobbat på samma företag (Bryman, 

2008). Denna variation tror vi bidrog till att förstå ledarskap mer övergripande. Detta till 

skillnad mot den tidigare forskning vi funnit där ämnet ledarskap varit begränsad till en viss 

bransch (Alvesson & Sandberg, 2011). 
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De chefer som deltog och intervjuades i denna studie var ett målinriktat urval (Bryman, 

2008). Denna typ av urval innebär att personer valdes ut på ett strategiskt sätt utifrån relevans 

för vår forskningsfråga. Vi valde chefer bland våra kontakter och tidigare anställningar, som 

vi ansåg kunde bidra med sina upplevelser för forskningsfrågan. Urvalet kan utöver relevans 

även innehålla variation, det vill säga att personerna skiljer sig från varandra gällande viktiga 

kännetecken, i vårt fall företag och bransch (Bryman, 2008). Vi kontaktade 16 chefer varav 12 

tackade ja till att medverka. Dessa 12 chefer intervjuades. Vi gick därefter igenom samtliga 

intervjuer för att se om vi fått tillräcklig data eller om vi behövde genomföra fler intervjuer. 

Av våra genomförda intervjuer tyckte vi att 10 intervjuer hade relevant och mättad data vilket 

ledde till att vi gjorde en reduktion av datan och valde bort två intervjuer (Bryman, 2008). Vi 

uppfattade även vårt insamlade material som tillräckligt och mättat med hänsyn tagen till den 

angivna tidsramen (Bryman, 2008, Stockholm Business School, 2017). Detta går i linje med 

en kvalitativ studie som strävar efter att förstå jämfört med en kvantitativ studie som strävar 

efter en objektiv sanning och då spelar antalet en stor roll (Slevitch, 2011). 

  

3.4.3 Urval av litteratur 

Till denna studie har flera olika litteratursökningar gjorts under perioden 27 februari till och 

med 14 maj 2017. Litteratursökningar har gjorts efter forskningsartiklar i internationella och 

svenska databaser, (några av dessa var tillgängliga via Stockholms universitetsbibliotek), 

SwePub, EBSCO Discovery Service (EDS), Libris samt Google Scholar och uppsatser.se 

(Bryman, 2008). Sökord inom forskningsområdet användes både på svenska och engelska för 

att hitta relevant litteratur. Sökorden kombinerades även för att få fram ytterligare träffar och 

öka urvalet. Sökord som användes för att hitta internationell forskning och litteratur var 

leadership tillsammans med andra ord; management, situational, distance, present, absent, 

communication, social, relationship, digitalization. Sökord som användes för att hitta svensk 

forskning och litteratur var ordet ledarskap i kombination med sökorden: frånvarande, 

närvarande, distans, kommunikation, digitalisering, chefer, relationer, situationsanpassat 

(Bryman, 2008). Hänvisning till relevant litteratur återfanns även i tidigare forsknings, 

rapporters, avhandlingars och uppsatsers referenslistor.  

  

För en djupare förståelse av forskningsfrågan hade det varit intressant att även studera de 

anställdas upplevelse och perspektiv kring ett fysiskt närvarande och ett fysiskt frånvarande 

ledarskap. Detta hade sedan kunnat jämföras och ställas mot chefernas upplevelser och 
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perspektiv. Utifrån den begränsade tiden vi hade för denna studie valde vi att fokusera på 

chefernas upplevelse eftersom det är de som utövar ledarskapet och deras upplevelse 

intresserade oss mest. 

  

3.4 Källkritiska hänsynstagande 

Nedan presenteras en kritisk granskning av studiens trovärdighet. Detta inleds med vår 

förförståelse följt av bedömningskriterier och triangulering. 

  

3.4.1 Förförståelse 

Larsson (2005) menar att det redan från början finns en föreställning kring vad det som ska 

tolkas betyder. Genom att tydliggöra förförståelsen ges utgångspunkten för den kommande 

tolkningen (Larsson, 2005). Vi tycker båda två att människor, möten, relationer och 

utveckling är mycket intressant och därför föll det sig naturligt att vi ville studera ämnet 

ledarskap. Utifrån tidigare studier har vi inhämtat vissa kunskaper inom ämnet ledarskap, om 

olika ledarskapsstilar, när respektive ledarstil förespråkas och används. Vår förförståelse 

grundar sig även på personliga erfarenheter av ledarskap i relation till ledare och chefer vi 

själva har haft i arbetslivet och från att en av oss har utövat ledarskap i arbetslivet. Utifrån 

detta ville vi förstå den fysiska närvarons och frånvarons betydelse i ledarskap. 

  

3.4.2 Bedömningskriterier 

Begreppen reliabilitet och validitet gäller tillförlitligheten i en mätning och i vilken grad 

forskningsverktyget mäter det som är tänkt att mätas (Bell, 2005). Dessa begrepp används vid 

kvantitativa studier men är omdiskuterade i kvalitativa studier eftersom mätning i dessa inte är 

det främsta intresset (Bryman, 2008). I kvalitativa studier talas det istället om begreppen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Med 

trovärdighet avses att studien utförs i enlighet med de regler som finns och triangulering 

rekommenderas (Bryman, 2008). Vi har följt de studieanvisningar som gäller vid 

examensarbete och även använt olika trianguleringar. Vi anser därmed att vår studie bör vara 

trovärdig (Larsson & Goldberg, 2008; Stockholm Business School, 2017).  

 

Begreppet överförbarhet innebär hur beskrivningar av det som studeras kan överföras till en 

annan miljö och då spelar fylliga och täta beskrivningar in (Bryman, 2008). För att inhämta 

fylliga beskrivningar av respondenterna vid intervjuerna hade vi diskuterat sinsemellan att 
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följdfrågor skulle ställas om vi uppfattade att den intervjuade svarade kort och om vi 

uppfattade att det fanns intresse att få svaret fördjupat. Detta för att öka överförbarheten i 

beskrivningarna. Vidare valdes två genomförda intervjuer bort eftersom vi uppfattade en 

mättnad i tio av de insamlade intervjuerna och det bör tyda på en viss grad av överförbarhet. 

(Bryman, 2008) 

 

Med begreppet pålitlighet menas ett granskande synsätt där en redogörelse för studiens faser 

görs tillgänglig (Bryman, 2008). Under detta examensarbete har vi haft en utsedd handledare, 

som vi har träffat tre gånger, samt seminarier där studenter har granskat och opponerat på vår 

studie. Vid dessa tillfällen har vi fått återkoppling på vårt pågående examensarbete. Vi har 

tagit till oss i hög grad av de råd och anvisningar som vi har fått. 

 

Det sista bedömningsbegreppet, möjlighet att styrka och konfirmera, avser att undersökaren 

ska påvisa att inte personliga värderingar har påverkat utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning (Bryman, 2008). I denna studie har vi tydliggjort detta i tidigare presenterade 

“Förförståelse”.  

  

3.4.3 Triangulering 

Triangulering innebär att säkerheten och trovärdigheten i en datainsamling och analys höjs 

genom att mer än en metod, datakälla, undersökare, teori och vetenskaplig position används 

(Bryman, 2008; Larsson & Goldberg, 2008). I denna studie har datatriangulering använts 

utifrån att både primär- och sekundärdata har insamlats. En ytterligare datatriangulering hade 

uppnåtts om vi förutom chefernas perspektiv även hade studerat de anställdas perspektiv kring 

forskningsfrågan, men utifrån begränsad tid valde vi att endast fokusera på chefernas 

perspektiv. Vidare har undersökningstriangulering använts då vi har varit två personer som 

analyserar samma dataunderlag. Detta slag av triangulering hade ökats om vi genomfört 

intervjuerna tillsammans eftersom vi då skulle ha varit två intervjuare vid datainsamlingen 

som därmed kunde haft “dubbel” uppmärksamhet.  Vi valde däremot att dela upp intervjuerna 

utifrån tidseffektivitet men även eftersom vi spelade in dem och skulle gå igenom 

transkriberingarna tillsammans. Studien innehåller även teoritriangulering eftersom flera 

teoretiska ramverk har använts vid analysen av data. (Bryman, 2008; Kjaer Jensen, 1995: 

Larsson & Goldberg, 2008) 
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3.5 Forskningsetisk reflektion 

Etisk hänsyn har beaktats i denna studie i samband med datainsamling från respondenterna 

under intervjuerna. Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) per e-post till 

samtliga respondenter med en kort beskrivning av studiens forskningsfråga, syfte och etiskt 

förhållningssätt. De medverkande intervjupersonerna informerades om att intervjuerna skulle 

spelas in, transkriberas och analyseras. Vidare framgick att endast vi kommer att ha tillgång 

till intervjuerna i sin helhet, samt att handledaren och examinatorn kan komma att ta del av 

detta. Avslutningsvis informerades respondenterna om att deras medverkan var frivillig, att 

deras deltagande skulle förbli anonym genom hela studien och att de närsomhelst kunde 

avsäga sig och ångra sin medverkan om de så önskade. (Brown et al., 2003; Larsson & 

Goldberg, 2008) 

  

Utöver detta har vi eftersträvat forskningsetiska principer såsom att tala sanning i denna 

studie, redovisa våra utgångspunkter, tydliggöra metoder och resultat samt följa angivna 

regler avseende fusk och plagiat (Stockholm Business School, 2017; Vetenskapsrådet, 2011). 

 

4. Empiri, analys och resultat 

 

I detta kapitel beskrivs hur studiens insamlade data, intervjuerna, har bearbetats. Därefter 

presenteras våra valda teman, som resultatavsnittet är indelat i, och studiens respondenter. 

Kapitlet avslutas med resultatet och dessa analyseras mot de tidigare presenterade teoretiska 

ramverken. 

 

4.1 Bearbetning av empirin 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning genom mobiltelefon och Ipad. Respektive 

intervju transkriberades sedan i anslutning till intervjun, samma dag eller dagen efter (Braun 

& Clarke, 2006). Vi intervjuade 12 respondenter och dessa intervjuer bearbetades. Vi 

reducerade våra data till 10 intervjuer, som transkriberades eftersom vi ville ha lika många 

intervjutexter av vardera ledarskapstyp. Dessutom uppfattade vi att vi hade tillräcklig och 

mättad data med dessa valda intervjuer (Bryman, 2008).  

 



34 
 

Vi valde att dela upp transkriberingarna mellan oss utifrån fem intervjuer vi enskilt hade 

genomfört. Intervjuerna skrevs ned ordagrant och olika utfyllnadsord såsom “ehm”, “mm” 

och tystnad valdes att tas med i text eftersom detta skulle kunna fånga in en mening av 

förståelse för de studerade chefernas upplevelser. När samtliga intervjuer hade bearbetas till 

sammanhängande texter lästes dessa igenom i sin helhet, av oss båda, och relevant data ströks 

under. Därefter började vi gemensamt koda samtliga texter genom att dela upp informationen 

från intervjuerna i olika teman.  Dessa teman valdes efter att vi noggrant och upprepade 

gånger hade läst igenom våra transkriberingar tillsammans (Bryman, 2008). Genom att hitta 

mönster och återkommande ord i texterna kodade vi teman och respektive tema fick olika 

färg. Den tematiska analysen innebär en möjlighet att vara flexibel i valet av teman och 

underteman medan det insamlade intervjumaterialet gås igenom (Braun et al., 2006). Detta för 

att få en bättre överblick över det insamlade materialet. Genom att lägga ihop de funna 

återkommande orden från respondenterna under respektive tema kunde vi få större överblick 

på vårt data, oavsett dess ursprungliga sammanhang, vilket gjorde det lättare att analysera. 

Detta är en process i grounded theory (Hydén, 2008). Vi eftersträvade att vara konsekventa i 

vårt sätt att göra denna kodning (Braun et al., 2006). 

 

Valda relevanta citat, från de 10 transkriberade intervjuerna, presenteras i kommande 

resultatdel under respektive tema och undertema. Citat från både fysiskt närvarande och 

fysiskt frånvarande chefer presenteras under respektive tema. Detta för att skildra likheter och 

skillnader mellan de båda typerna av ledarskap utifrån studiens forskningsfråga. I slutet av 

varje undertema presenteras en analys av de funna resultaten kopplade till de teoretiska 

ramverken. Vi har i denna studie antagit en kombination av ett deduktivt och induktivt 

angreppssätt, abduktion, gällande relationen mellan teori och insamlad data (Alvehus, 2013; 

Bryman, 2008). I samband med studiens start och litteratursökningar hittade vi teorier vi fann 

lämpliga enligt ett deduktivt angreppssätt men mot sedan insamlad data visade det sig att 

samtliga valda teorier inte var relevanta. Några teorier valdes därför bort och ny lades till i 

linje med ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2008). Resultaten presenteras följande så att 

läsaren får en klar bild av vilka slutsatser vi har kommit fram till, men också för att ge 

möjligheten till att se hur vi har nått resultaten. (Braun et al., 2006) 
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4.2 Resultatredovisningens teman 

Tema 1: Ledarskap 

 Coachning och stöttning i chefernas ledarskap 

 Problemlösning i chefernas ledarskap 

 Positivt ledarskap 

 Tydliggörandet av ledarskapet 

 Fördelen med ledarskapet 

 Nackdelen med ledarskapet 

 

Tema 2: Kommunikation 

 För- och nackdelar med olika kommunikationsforum 

 Tillgänglighet gentemot de anställda 

 

Tema 3: Relation 

 Relationen med de anställda 

  

4.3 Presentation av intervjupersonerna 

Nedan presenteras de tio respondenterna som kommer att benämnas IP 1 - IP 10 i följande 

resultatredovisning. Detta utifrån tidigare nämnda etiska aspekter kring anonymitet/ 

konfidalitet. IP 1-5 är fysiskt närvarande chefer och IP 6-10 är fysiskt frånvarande chefer. Vi 

har valt att även presentera inom vilken bransch och antal år som de har varit chefer. Detta 

eftersom vi ville tydliggöra variationen bland våra respondenter. 

 

IP 1: Fysiskt närvarande. Säljchef. Chef i 10 år. 

IP 2: Fysiskt närvarande. Ekonomichef. Chef i 20 år. 

IP 3: Fysiskt närvarande. Chef inom modebranschen. Chef 1 år. 

IP 4: Fysiskt närvarande. Arbetsmarknadschef. Chef i 36 år. 

IP 5: Fysiskt närvarande. Team manager Bank. Chef i 3,5 år. 

IP 6: Fysiskt frånvarande. Konsultchef bemanningsföretag. Chef i 11 år. 

IP 7: Fysiskt frånvarande. Chef inom byggbranschen. Chef i 17 år. 

IP 8: Fysiskt frånvarande. Chef inom skönhetsbranschen. Chef i 4 år. 

IP 9: Fysiskt frånvarande. Konsultchef läkarbemanning. Chef 5 år. 

IP 10: Fysiskt frånvarande. Chefredaktör. Chef i 7 år. 
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4.4 Resultat och analys 

I resultatredovisningen presenteras delar av respondenternas berättelsefragment från 

intervjuerna som citat. Tre huvudteman är indelade i olika delfrågor, i vilka valda, relevanta 

citat från respondenterna redovisas. I slutet av varje delfråga följer en analys mellan 

presenterat citat och teoretiskt ramverk, 

 

4.5 Tema 1 – Ledarskap: Coachning och stöttning i chefernas ledarskap 

Nedan presenteras resultaten kring hur cheferna uppfattar att de coachar och stöttar sina 

anställda. Samtliga IP 1-10 ger en bild av att finnas tillgängliga för sina anställda när problem 

uppstår.  

 

IP 1 

“... så tror jag att det handlar om tydlighet och att vara där och hjälpa dem när dom kör fast. 

Vissa behöver mer och vissa behöver mindre coachning.” 

 

IP 2 

“Man ska tänka lite själv men sen kan man komma till mig /.../ Gå och fundera så kan du 

komma med ett förslag så kan du komma tillbaka till mig. “  

  

IP 4 

“... säga att hur jag ser på det hela om jag var i den situationen och hur jag skulle gjort. Och 

plantera kanske någon idé. Ibland så hjälper jag till då istället med just det ärendet som är 

problematiskt. Då kan jag vara med och vara en motvikt där till det som är jobbigt.“ 

 

IP 6  

“... alltså jag lyssnar ju på dem när dem behöver mig, jag finns där.” 

 

IP 7 

“... nu har dem fått riktlinjer för vad dem ska göra, hur dem ska arbeta /.../ Vi kanske har 

olika verktyg för att nå målet men de har en klar bild av vad målet är. “ 
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IP 8 

“... följa lite deras, där dom är, nivå där dom är. Deras nivå. /.../ Det är a, beror på vissa 

behöver mer och andra inte alls lika mycket.” 

  

4.5.1 Analys av chefernas coachande och stöttande i sina ledarskap 

I våra resultat kring chefernas coachning och stöttning finner vi att samtliga använder ett 

transformativt eller situationsanpassat ledarskap. IP 2 och IP 7 visar på intellektuell stimulans 

d.v.s. de uppmuntrar till eget tänkande och problemlösande. IP 1, 4 och 6 visar en rådgivande 

nivå i sitt ledarskap där deras anställda kan antas ha en hög kunskapsnivå men fortfarande 

behöva stödjas i vissa frågor. 

  

4.6 Tema 1 – Ledarskap: Problemlösning i ledarskap 

Nedan presenteras resultat utifrån hur cheferna löser uppstådda problem med sina anställda. 

Samtliga IP påtalar en skyndsamt i att lösa uppstådda problem medan IP 2 fokuserar på hur 

problemet föreslås att lösas. 

  

IP 1 

“Jag försöker hantera dom på plats så gott det går. Menar vissa saker kanske är problem 

som är väldigt omedelbara /.../ då försöker man ju hantera det direkt på plats så snabbt och 

effektivt som möjligt.” 

 

IP 2 

“... ta ett enskilt samtal och beröra saken och fråga ”Hur var det med det där då” och så får 

man se till liksom att man hittar en lösning, men jag ger inte svaret först ... ” 

 

IP 4 

“… sen så får man ju höra alla parter och efter det ha ett samtal och se vad det leder till. /.../ 

viktiga är att man försöker hinna med att ta det så snabbt som möjligt…” 

  

IP 6 beskriver hur hon hanterar problem som uppstår med dem anställda 

“... då ser jag alltid till att åka dit, kanske ha möte tillsammans, ofta blir det med den chefen 

som dom har på plats /.../ man får ju lyssna på de olika versionerna /.../ jag medlar.” 
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IP 7 

“Det varierar ju jättemycket beroende på vad det är för typ av problem. /.../ Så de, där får 

man se till varje enskilt tillfälle, vad man gör.” 

 

4.6.1 Analys av chefernas problemlösning i sina ledarskap 

IP 2 uppmuntrar åter till intellektuell stimulans genom att uppmuntra till egen 

problemlösning. Vi tänker att IP 4, 6 (och 9) har en deltagande nivå vid problemlösning 

eftersom de har en hög grad av styrning men också en hög grad av stöd i sitt aktiva medlande 

mellan olika parter. IP 1 och 6 betonar att vara fysiskt närvarande vid problemlösning. Vi 

tolkar detta som att vissa barriärer försöker minimeras genom att viktig information inte skall 

gå förlorad eller missuppfattas vilket risken kan vara om man inte träffas fysiskt. IP 7 visar 

istället på ett situationsanpassat ledarskap beroende på problem.  

  

4.7 Tema 1 – Ledarskap: Positivt ledarskap 

Nedan ger cheferna sin syn kring vad positivt ledarskap innebär. 

  

IP 1 

“Men jag tror att det handlar mycket om att motivera och få folk att känna relevans i det man 

vill att de ska åstadkomma. För om man inte känner någon koppling i det så, man kan förstå 

det rent logiskt men man blir aldrig känslomässigt involverad i det, då blir det nog 

halvhjärtat.” 

 

IP 2 

“Jag tror att det är viktigt som ledare att man ser människan…” 

 

IP 4 

“... man måste se individen i varje människa för att alla har olika typer av behov/.../ Jag tror 

att det skulle vara nyttigt om det kom en, en våg av några som tycker att just ledarskap är 

viktigare än själva chefskapet. /.../ det finns alltför många som bara vill vara chefer och ha en 

egen karriär och sen finns det en distans till dem anställda.” 
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IP 5 

“... vissa behöver ha mer närvarande chefer och andra eh, trivs snarare med att man vill 

sköta sig själv.” 

 

IP 6 

“... en ledare ska få sin personal att växa och att förstå att det är dem som är viktiga…” 

 

IP 8 

“Vägledning och push, eh idag skulle jag nog säga att man är ibland dem och inte över dem. 

Utan man visar sig, alltså man visar vad som är rätt och fel men du är ingen översittare utan 

du ska va med dem och gå upp tillsammans. “ 

  

IP 9 

“... man ska positiv och peppa den anställde och även ta och ja den ska ju vilja nå sitt mål 

själv men att man ska göra den så taggad på det liksom på nåt sätt och inspireras och 

pushas…” 

 

4.7.1 Analys kring chefernas syn på positivt ledarskap 

IP 1 och 9 visar på inspirerande motivation.  IP 2 och 4 betonar en individuell omtanke att se 

till den enskildes behov. IP 5 ger uttryck för ett situationsanpassat ledarskap. Vi tolkar att IP 6 

talar om att personalen skall nå en högre nivå inom situationsanpassat ledarskap.    

 

4.8 Tema 1 – Ledarskap: Tydliggörandet av ledarskapet 

Nedan presenteras hur cheferna gör sitt ledarskap tydligt för dem anställda. 

 

IP 1 

“... jag tydliggör det väl genom att vara närvarande och fatta beslut löpande…” 

 

IP 2 

“Ja håller helt enkelt i taktpinnen. /.../ Jag sätter upp direktiven. Jag styr och leder och håller 

i strukturen.” 
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IP 4 

“... jag är inte så eh, fast i vad man har för titel men alla vet att det är jag som är chef och jag 

bestämmer.” 

 

IP 6  

“... att ha en hög tillgänglighet…” 

 

IP 7 

“ ... dom vet att jag är chef /.../ jag har aldrig behövt visa det på nåt speciellt tydligt sätt…”  

 

IP 9 

“Genom kommunikation och liksom sätt, inte liksom gömma mig själv…” 

  

4.8.1 Analys kring chefernas tydliggörande ledarskapet 

Vi tolkar dessa resultat som att IP 1, 2 och 4 (närvarande) uttrycker en tydlig instruerande 

nivå, hög grad av styrning. Vi uppfattar att IP 6, 7 och 9 (frånvarande) snarare visar en högre 

nivå av situationsanpassning, mot ett mera delegerande ledarskap.  

 

4.9 Tema 1 – Ledarskap: Fördelen med sitt ledarskap 

Nedan skildras de fysiskt närvarande chefernas, (IP 1-5), uppfattning kring fördelen med sitt 

ledarskap samt de fysiskt frånvarande chefernas, (IP 6-10), uppfattning kring detta. 

 

IP 1 

“... man snabbt kan snappa upp när det är nånting som inte funkar eller inte stämmer. /.../ de 

bra sakerna kan man snappa upp och lyfta dem och de bristerna kan man snappa upp och 

försöka avhjälpa då.” 

 

IP 3 

“Man jobbar bredvid varandra, det finns ingen hierarki. Men man sitter och jobbar med 

varandra vi alla, man jobbar ju bäst när man jobbar nära dom man jobbar.” 

 

 

 



41 
 

IP 4 

“... jag blir ju en av dom…” 

 

IP 5 

“... och sen framförallt att man kan se vad personen gör arbetsmässigt…” 

 

IP 7 

“Fördelarna är väl kanske till stor del, att killarna får själva ta mycket ansvar. De känner att 

de är delaktiga till en mycket större del.” 

 

IP 8 

“ ... att folk får ta chans till och visa vad dom går för i företaget. Att det inte faktiskt alltid 

finns nån där som tar tag i problemet om det behövs utan dem kan visa sina egna framsteg.” 

 

IP 9 

“... om jag är irriterad på (yrkestitel) så behöver jag inte visa det utan då kan jag välja att 

höra av mig en timme senare när jag har avreagerat mig istället /.../ man behöver ju inte fejsa 

varandra direkt, man kan fundera. Jag kan eh, återkomma med bra liksom lösningar efter en 

stund när jag hunnit göra lite research och lite tänkt till och få lite extra tid på sig att ordna 

saker innan man, ringer upp…” 

 

IP 10 

“... Så det är ganska skönt att slippa träffa honom. (Skratt). Då kan vi ha en telefonkontakt 

istället. /.../ Att man inte nöter på varandra. Man har inte en daglig, man kan ha ett effektivt 

utbyte. När man hörs och träffas så är det liksom, man har fokus på det som ska göras tycker 

jag.” 

 

4.9.1 Analys av chefernas uppfattning kring fördelen med sitt ledarskap 

Intervjupersonerna belyser vilka fördelar de ser med sitt fysiskt närvarande ledarskap, (IP1-5) 

och med sitt fysiskt frånvarande ledarskap (IP1-10). Vi kan utläsa viss skillnad mellan de 

båda grupperna av intervjupersoner nämligen att IP 1-5 belyser att det är en fördel att vara 

bland sina anställda, snappa upp snabbt, avhjälpa sina anställda men även övervaka deras 

arbete. Detta ser vi utgör ett instruerande ledarskap där cheferna betonar hög grad av styrning 
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och ledaren övervakar. Däremot ser vi att dem fysiskt frånvarande cheferna ger uttryck för ett 

rådgivande och delegerande ledarskap eftersom de uppmuntrar de anställdas egna 

problemlösande och låter de anställda ta mer ansvar och jobba fritt men att de, chefen, finns i 

bakgrunden. IP 9 och 10 betonar att det kan vara till fördel att inte träffa vissa personligen och 

omgående. Vi analyserar detta utifrån att vissa kommunikationssätt, som försvårar en direkt 

överföring, ibland kan vara till fördel. 

  

4.10 Tema 1 – Ledarskap: Nackdelen med sitt ledarskap 

Nedan presenterar de fysiskt närvarande (IP 1-5) och fysiskt frånvarande (IP 6-10) cheferna 

sin uppfattning kring nackdelarna med sitt ledarskap. 

 

IP 3 

“Nackdelar. Kanske att jag själv inte får lika mycket gjort. Om jag sitter bredvid nån som 

frågar mig hela tiden. “ 

 

IP 4 

“... man gärna kommer till mig och då störs jag ju i mitt arbete som jag måste göra.“ 

 

IP 5 

“... nackdel är i så fall om jag är lite självisk och tänker att jag många gånger ehm såklart 

blir störd i det arbetet jag själv gör. /.../ då är man ju tillgänglig och det är klart att då får 

man frågorna också. “ 

 

IP 7 

“... en del människor kräver, eller behöver mera stöttning och kanske behöver ha en chef som 

är mera närvarande. Ehm det är väl det som jag kan tycka kanske är den största nackdelen. 

/.../ man skulle behöva lägga mera tid på, på träffa våra anställda. Ehm det tycker jag nog är 

nästa mål.” 

 

IP 9 

“... att man inte kan uppmuntra, alltså att man inte riktigt kan visa uppskattning helt hundra. 

Jag menar jag skulle jättegärna bjuda mina anställda oftare på lunch eller visa att man går 

och tar en kopp kaffe och ger liksom extra beröm. Sånna småsaker kan man inte göra.” 
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IP 10 

“... det är väldigt mycket enklare att ses tillsammans över en dator och titta på formen än att 

behöva beskriva /.../ Det är jättejobbigt. Man kan peka på färger och sånt det blir jättesvårt 

på telefon /.../ Jag vet att dom inte fyller sin arbetstid till 110 %. “ 

 

4.10.1 Chefernas uppfattning kring nackdelen med sitt ledarskap 

De fysiskt närvarande cheferna, IP 3, 4, 5 uttrycker att deras fysiska tillgänglighet kan störa 

deras eget arbete och vi uppfattar att deras personal är på en lägre kunskapsnivå och därför 

efterfrågar hög grad av stöd. IP 6, 7 och 9 ger däremot uttryck för att deras ledarskap innebär 

en svårighet att lära känna, uppmuntra och ge närvarande stöd. Vi tolkar att de uttrycker att de 

önskar ett mer fysiskt närvarande ledarskap. IP 10 tolkar vi önskar en högre grad av styrning 

som saknas i hens ledarskap. 

 

4.11 Tema 2 – Kommunikation: För- och nackdelar med olika kommunikationsforum 

 

IP 1 

“... så får man ju en mycket bättre respons om man inte gömmer sig bakom en datorskärm 

utan tar det face to face med människorna. /.../ Fördelarna är ju som med all kommunikation 

med människor som inte är elektroniskt att man direkt kan läsa av personen och få en, se en 

reaktion på det som framförs.” 

 

IP 2 

“Det är mycket mail va, men det är mest mail som skickas om det är bråttom, då mailar man 

även om man sitter en bit bort va, så går det fortare. /.../ Oftast när det är sånna här viktiga 

saker då skickar man mail för då har man det dokumenterat. 

 

IP 4 

“... jag vill helst ha en människa framför mig när jag pratar. För där kan man också då läsa 

av hur, hur ja, mitt, mitt budskap uppfattas.” 
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IP 5 

“... jag har en känsla av att ju, ju mer liksom tekniska och digitala som vi blir ehm när det är 

mycket fokus på alla dom där delarna så desto mer, större behov får vi också av att ha den 

mänskliga kontakten.“ 

 

IP 6  

“... lätt att missförstå i mail /.../ kort och koncist i mina mail och kanske låter mera stressad 

eller lite hård /.../ det sitter nån på andra sidan som tolkar in…” 

 

IP 7 

“Jag tror ju på att man skapar relationer när man träffar människor. /.../ den biten kan ju 

saknas då när man bara hörs på telefonen. Eh eller via mail, ännu värre. /.../ det är väl det 

som e den största nackdelen.“ 

  

IP 8 

“ ... jag vill ju alltid finnas där för dem och det är ju lättare att förstå och förklara sig eller få 

ut det rätt sätt om man tar det personligt.” 

 

IP 9 

“... jag har märkt det när jag har träffar dem utan ibland kan man ha väldigt skön, 

avslappnad, sådär eh, dialog över telefon/.../ Därför att då är det ju kroppsspråk som spelar 

in och sånna saker som gör att jag vet inte, man kanske läser, man kanske läser in den andre 

lite mer än vad man gör på telefon. Man hör bara varandras röst då,” 

 

4.11.1 Analys kring vilka för- och nackdelar cheferna ser med olika 

kommunikationsforum 

IP 1, 4 och 8 uttrycker fördelen av att kunna läsa in personens kroppsspråk vid direkt fysisk 

kommunikation medan IP 6 menar hur missförstånd kan uppstå när kroppsspråk uteblir via e-

post. IP 9 menar att uteblivet kroppsspråk ibland kan vara önskvärt. Utifrån barriärmodellen 

analyserar vi detta som att hinder i kommunikationsöverföringen ibland är till fördel men 

ibland nackdel. IP 2 talar om när en viss kommunikationstyp är att föredra och att en viss 

barriär kan vara fördelaktig. IP 5 och 7 ser nackdelarna med digital kommunikation då 
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relationer och mänsklig kontakt uteblir. Vi tolkar det som att småprat uteblir i sådan 

kommunikation som leder till att förtroende och relationer inte byggs.  

 

4.12 Tema 2 – Kommunikation: Tillgänglighet gentemot de anställda  

IP 1 

“Men när jag satt inne på mitt eget kontor så kom dom in hela tiden, det var alltid öppen dörr 

/.../ Nämen de kom absolut alltid fram och frågade om det var någonting och så har det alltid 

varit.” 

  

 IP 2 

“ … där jag har eget kontor så har jag alltid öppet kontor. Sitter jag med stängd dörr då vill 

jag inte bli störd för då gör jag nånting /.../ Nä men jag tror på det, öppen dörr. 

Tillgänglighet.” 

 

IP 5 

“... det är fritt fram för alla att prata med mig närsomhelst dem vill. /.../  förhoppningsvis eh, 

att man uppfattar mig som att jag finns tillgänglig, det är ju det som man önskar.” 

 

IP 6  

“... alltid vara tillgänglig. Inte dygnets alla timmar för det är inte det jag tycker är att vara 

tillgänglig, utan jag är tillgänglig måndag till fredag mellan åtta och sjutton /.../ Sen är jag 

också tydlig med redan när jag anställer personalen att säga det att jag kommer inte vara så 

synlig kanske. /.../ alltid en hög tillgänglighet på telefon och på mailen.” 

  

IP 9 

“Mycket kontakt. Mycket på telefon, mycket sms.” 

  

IP 10 

“... vi mailar och ringer oavbrutet. Det är ju som om dom sitter i rummet bredvid.” 
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4.12.1 Analys kring chefernas syn på tillgänglighet gentemot sina anställda 

IP 1, 2, 5 och 6 talar om att de vill förmedla tillgänglighet för de anställda och IP 1, 2 skildrar 

detta med att låta sin dörr stå öppen när de är tillgängliga för kontakt. Vi tolkar detta som att 

dem visar deltagande och rådgivande situationsanpassat ledarskap eftersom de påtalar hög 

grad av stöd.  IP 9 och 10 talar om tillgänglighet i digital form och IP 10 uppger att detta vore 

som om de var fysiskt nära varandra.  Även detta ser vi som en hög grad av stöd som ingår i 

samma situationsanpassade ledarskap.  

4.13 Tema 3 – Relation: Chefernas relation med sina anställda 

Nedan presenteras chefernas upplevelse kring relationen med sina anställda.  

IP 1  

“... när det är färre i gruppen så är det kanske enklare att få en känsla av vad varje enskild 

person egentligt tycker och tänker och sådär och man får så mycket mer tid med varje 

person.” 

 

IP 2 

“När dem kommer på måndag kan jag fråga vederbörande hur det var på landet i helgen för 

att jag vet att vederbörande var ute på landet och så där va, och det stärker relationen och då 

känner dem att det finns någon som är engagerad i dem och att det är nån som bryr sig.” 

 

IP 4 

“… att jag har den relationen med att vi är på en kamratskapsbasis men den blir ändå inte till 

någon nackdel för mig för jag har aldrig blivit dragen vid näsan.” 

 

IP 5 

“... en väldigt trevlig, väldigt glad relation skulle jag säga. /.../ nästan alla i teamet är väldigt 

liksom, väldigt öppna /.../ det är ett öppet klimat och man vill samarbeta. 

 

IP 6 

“... positiv respons på min tillgänglighet och på relationen som jag har med mina konsulter. 

/.../ det ligger i mitt intresse /…/ jag vill ha en relation.” 
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IP 8 

“Det känns jätte, där är bra. Dom är jätte, nu så till och med hör dom av sig och säger att 

dom saknar mig. Så att det är bra, att jag behövs.“ 

 

IP 9 

“glad stämning och man önskar varandra en bra dag och liksom /.../ En ganska tajt relation 

på nåt sätt den är inte så jätteformell, eller i alla fall med vissa är den ju det men med dem 

flesta är det inte det för vi pratar lite grand så här som vanligt.” 

 

4.13.1 Analys kring chefernas upplevelse av relationen med sina anställda 

Samtliga IP tycker att de har en bra relation till sina anställda. De berättar om en väldigt 

avslappnad, nästintill vänskapsrelation till dem anställda där de behandlar dem med omtanke 

och ser till den egna individen. Detta kopplar vi till att samtliga IP, vare sig de är fysiskt 

närvarande eller fysiskt frånvarande använder sig av ett transformativt ledarskap, individuell 

omtanke, där ledaren behandlar sina medarbetare som individer snarare än bara 

gruppmedlemmar. Vi tolkar även att småpratet inverkar i relationen till dem anställda, i båda 

typerna av ledarskap. Vi ser att genom småpratet skapas förtroende samt fördjupade relationer 

mellan chef och anställd.  

  

5. Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras en sammanfattande diskussion i ett försök till att besvara studiens 

forskningsfråga. Resultaten från föregående kapitel kommer att återkopplas mot tidigare 

litteraturstudie.  

  

Vårt syfte med denna studie var att förstå vilka likheter och skillnader som finns mellan ett 

fysiskt närvarande och ett fysiskt frånvarande ledarskap utifrån chefers upplevda relation och 

kommunikation till sina anställda. För att undersöka detta intervjuades chefer utifrån 

förberedda frågor kopplade till vår forskningsfråga. I detta avsnitt kommer dessa 

frågeställningar att besvaras genom att presentera de huvudsakliga resultaten från de olika 

tematiseringarna och koppla dessa resultat mot tidigare presenterad forskning och teoretiska 

ramverk.  
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Av våra respondenters upplevelse kring coaching av sina anställda finner vi att detta går i linje 

med senare former av ledarskap, som frångått en mer auktoritär ledarstil till att ledaren delar 

med sig av “makten” och situationsanpassar sitt ledarskap (Backström et al., 2008; Blanchard, 

2008). Respondenterna uppger sig vara stödjande och löser problem när dessa uppstår men 

uppmuntrar samtidigt anställda till egen problemlösning i enlighet med ett transformativt 

ledarskap (Backström et al., 2008; Kihwan et al., 2017; Weisband, 2007; Yukl, 1989).  

  

När det gäller problemlösning gav våra respondenter spridda svar vilket överensstämmer med 

Hultman (2012) utifrån att det finns inga entydiga och säkra svar om ledarskap. 

Respondenterna skildrar även barriärens inverkan och att hänsyn måste tas till det 

kommunikationsforum som används i överföring av känslig information såsom vid uppstådda 

problem (Nilsson & Waldemarson, 2016).  

  

Våra respondenter talade mycket om att motivera och se till den enskilda individen när de 

talade om sin syn på positivt ledarskap vilket går i linje med tidigare forskning och ett 

transformativt ledarskap (Arslan & Kuscu, 2016; Kihwan et al., 2017). Ledarna beskrev även 

nödvändigheten av att anpassa sitt ledarskap beroende på “var” den enskilde befinner sig 

(Blanchard, 2008).  

  

I resultatdelen, tydliggörandet av sitt ledarskap, poängterar inte vissa respondenter relationen 

eller samspelet mellan dem och sina anställda. Vi uppfattar att vissa respondenter uttrycker att 

de visar sitt ledarskap utifrån sin formella chefsposition, men att egentligen behöver en chef 

nödvändigtvis inte vara en ledare (Hultman, 2012; Yukl, 1989). Andra respondenter svarar 

istället att deras ledarskap tydliggörs genom tillgänglighet och kommunikation (Arslan & 

Kuscu, 2016; Blanchard, 2008).  

  

Respondenternas beskrivningar av fördelar med sitt ledarskap skiljer sig åt. Vissa beskriver att 

de ser den fysiska samvaron meningsfull medan andra ser den fysiska frånvaron meningsfull, 

vilket vi tolkar som att våra respondenter har olika nivåer inom situationsanpassat ledarskap 

som de föredrar samt egna preferenser (Blanchard, 2008). En del tycks uppskatta en mer 

frånvarande roll och visar tillit till de anställda (Handy, 1995). Vi tolkar att vissa respondenter 

ser att hens anställda har kompetens och förmåga att arbeta självständigt medan andra 
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respondenter ser fördelen med att vara närvarande för att kunna övervaka och vara till hands 

(Blanchard, 2008; Hägg, 2009).  

  

Respondenterna ser olika nackdelar med sitt ledarskap. Återigen skiljer sig svaren mellan 

dem. Vissa ser sin fysiska tillgänglighet som ett hinder för det egna arbetet eftersom många 

spontana möten kan uppstå (Arman et al., 2013). Vi tolkar att respondenterna emellanåt 

önskar att deras anställda skulle ha en högre kompetensnivå och därför behöva mindre stöd av 

ledaren (Blanchard, 2008). Andra respondenter betonar avsaknaden av en närmare relation till 

sina anställda vilket vi tolkar som att de tvingat befinner sig på en högre nivå av 

situationsanpassat ledarskap där de anställda har låg grad av stöd samt att respondenternas 

kommunikationssätt kan begränsa relationen till dem anställda (Blanchard, 2008; Handy 

1995).  

  

Gällande olika kommunikationssätt med sina anställda påtalar våra respondenter olika för- 

och nackdelar. Några beskriver hur missförstånd kan uppstå när den fysiska närvaron ersätts 

med andra kommunikationssätt som e-post (Arslan & Kuscu, 2016). Det framkommer att en 

viss typ av relation uppstår i personligt möte med de anställda och att detta av vissa är att 

föredra medan andra ser det som fördel att digital form begränsar relationen (Johansson & 

Miller, 2012). Vi tror att småprat kan gå förlorat i vissa forum av kommunikation och att detta 

spelar in till viss del för vilken relation som uppstår (Nilsson & Waldemarson, 2016).   

  

Samtliga respondenter beskriver sin tillgänglighet som hög. De beskriver att de visar sin 

tillgänglighet med en fysisk öppen dörr eller utifrån hög digital tillgänglighet. Vi tolkar detta 

som att våra båda typer av ledare eftersträvar en hög tillgänglighet och visar det med de 

resurser som de har att tillgå. Vi uppfattar att de signalerar en hög grad av stöd när behov 

uppstår (Blanchard, 2008).  En av respondenterna klargör däremot att tillgängligheten är 

viktig men inte under dygnets alla timmar. Detta ser vi går i linje med att anställda själva 

behöver hantera gränsen mellan arbete och privatliv (Gulliksen et al., 2015; Kylin, 2007). 

  

Samtliga respondenter beskriver att de har en god relation till sina anställda och hur en sådan 

upprätthålls genom småprat, att visa omtanke och att se den enskilda individen (Blanchard, 

2008; Hultman, 2012; Nilsson & Waldemarson, 2016). 
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5.1 Kritisk reflektion  

Det resultat vi funnit och analys som gjorts är utifrån ett mycket begränsat urval och därmed 

är det inte möjligt att generalisera resultaten men dessa kan bidra till en förståelse för det 

studerade ämnet (Bryman, 2008). Vi har i denna studie blivit medvetna om tidsåtgången vid 

insamlandet av data och därmed vikten av förberedelser och noggrannhet. Intervjufrågor bör 

vara avgränsade i förhållande till studiens ämne eftersom annars går dyrbar tid åt till att 

sortera och bearbeta insamlad data efter relevans för studien. Vi kan i efterhand konstatera att 

vår intervjuguide var väldigt bred. Vi blev tvungna att avgränsa och välja delar av den 

transkriberade intervjutexten utifrån relevans för funna teman för forskningsfrågan. Vidare 

har vi blivit uppmärksamma på utmaningen och tidsåtgången i att hitta relevant, sakkunniga 

forskningsartiklar och annan trovärdig litteratur för en litteraturstudie.    

 

Våra valda teorier visar att vår insamlade data kunde analysera mot dessa. Vår insamlade data 

visar att våra studerade respondenters upplevelser kunde analyseras utifrån valda teoretiska 

ramverk. Vi tolkar detta som att vi fann relevanta teorier utifrån insamlad data men också att 

vi lyckades samla in tillräcklig och mättad data för ämnet som överensstämde med 

existerande teorier. Innan genomförandet av våra intervjuer, efter påbörjad litteratursökning 

inom ämnet, hade vi några teorier som kunde vara lämpliga för den kommande analysen av 

insamlad data. Vi försökte vara öppna för att den insamlade datan inte skulle ”klämmas” in i 

valda teorier utan att dessa kunde justeras allteftersom den insamlade datan bearbetades. När 

datan analyserades visade det sig att en kommunikationsteori inte var användbar vid analys av 

datan och den valdes därför bort. Detta bekräftar tidigare nämnd abduktiv, deduktiv och 

induktiv process. (Bryman, 2008) 

  

Vår forskningsfråga påverkades inte av analysresultaten. Datan som vi samlade in svarade på 

våra olika tematiserade delfrågor och därmed forskningsfråga.  

  

I denna studie har vi studerat ett ämne som vi inte lyckades finna inom svensk forskning. 

Utifrån tillkomsten av digitaliseringen och den tekniska utvecklingen finner vi att vår 

forskningsfråga är ett aktuellt ämne där kunskapsgapet behöver fyllas. Med denna studie 

hoppas vi att ett kunskapsbidrag har gjorts utifrån ett samhälleligt perspektiv och att fortsatta 

studier kan ta vid.  
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6. Slutsatser  

  

I undersökandet av vår forskningsfråga: Hur liknar och skiljer sig ett fysiskt närvarande och 

ett fysiskt frånvarande ledarskap utifrån chefers upplevda relation och kommunikation till 

sina anställda? har vi funnit vissa likheter och skillnader mellan de olika typerna av ledarskap 

som bidragit till en förståelse för detta ämne.  En gemensam nämnare för de fysiskt 

närvarande cheferna är att de upplevde att den fysiska tillgängligheten kunde hindra dem i 

deras eget arbete samtidigt som uppfattade vi dem övervakande gentemot sina anställda. De 

fysiskt frånvarande cheferna beskrev att deras fysiska frånvaro kunde begränsa deras relation 

till deras anställda. Dessa chefer upplevde vi delegerade i högre grad samt uppvisade mer tillit 

till sina anställda. Vi anser att detta tyder på att det finns vissa skillnader mellan våra 

studerade chefer som skulle kunna kopplas till den fysiska närvaron eller frånvaron. Vi finner 

att de fysiskt frånvarande cheferna beskriver de högre nivåerna av ett situationsanpassat 

ledarskap med anledning av den fysiska begränsningen som per automatik tycks leda till en 

mindre möjlighet av styrning och övervakande. De fysiskt närvarande cheferna anser vi 

beskrev de lägre nivåerna av ett situationsanpassat ledarskap och detta utifrån deras fysiska 

tillgänglighet som möjliggör en hög grad av styrning och övervakning. 

  

Likheter som vi funnit i denna studie mellan fysiskt närvarande och fysiskt frånvarande chefer 

är att båda typerna eftersträvade hög tillgänglighet gentemot sina anställda men att formen för 

denna tillgänglighet skiljde sig åt. Samtliga chefer i denna studie upplevde sig ändå vara 

tillgängliga för sina anställda och att den fysiska närvaron eller fysiska frånvaron inte spelade 

in för detta. Dessutom uppfattar vi att samtliga respondenter vill lösa uppstådda problem och 

konflikter så fort som möjligt samt helst på samma fysiska plats tillsammans med den 

anställde. Sammantaget finner vi att merparten av denna studies respondenter betonar 

relationen med sina anställda samt vikten av att se individen i den anställda. Detta ser vi går i 

linje med tidigare forskning som argumenterat för ett förändrat, coachande ledarskap i 

samband med den tekniska och digitala utvecklingen. 

 

Avslutningsvis. Vi finner att ett fysiskt närvarande ledarskap spelar roll vid problem med den 

anställde som ska lösas samt för viss kommunikation och relation. Därutöver har vi i denna 

studie inte funnit att ett fysiskt närvarande eller ett fysiskt frånvarande ledarskap spelar någon 

roll. Vi tror däremot att det virtuella, fysiskt frånvarande ledarskapet är här för att stanna! 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Mot bakgrund av resultaten i denna studie följer våra förslag till vidare forskning i ämnet.    

 

 Hur ser likheter och skillnader ut mellan anställdas upplevelse av ett fysiskt 

närvarande och fysiskt frånvarande ledarskap? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan ett fysiskt närvarande och fysiskt 

frånvarande ledarskap i andra länder där digitaliseringen inte är lika utbredd? 

 Hur skiljer sig personalomsättning och personalhälsan (som inverkar vid 

personalkostnader) mellan företag som tillämpar ett fysiskt närvarande och fysiskt 

frånvarande ledarskap? 

 Har det fysiska frånvarande ledarskapet blivit vanligare på senare år? 

  

Tidigare forskning visade att svenska studier oftast är kvalitativa inom ämnet ledarskap. Vi 

föreslår därför en kombination av metodval eller att vidare forskning använder en kvantitativ 

metod. Detta för att svensk forskning inom ämnet ledarskap ska bli “starkare”.  

  

7. Studiens brister och begränsningar 

 

Vi är medvetna om att denna kvalitativa studie har flera brister och begränsningar. Dels valde 

vi att avgränsa jämförelsen mellan ett fysiskt närvarande och ett frånvarande ledarskap till 

endast chefernas upplevelser kring relationen och kommunikationen med deras anställda. 

Förståelsen för forskningsfrågan hade ökat om vi även hade studerat de anställdas perspektiv 

och sedan satt chefernas och de anställdas perspektiv i jämförelse mot varandra. I denna 

studie finns risken att vi har fått många ”förskönande” svar för att medverkande chefer kan ha 

velat framställa sig i bättra dager.  

 

Då vi inte fann tidigare forskning kring jämförelsen mellan dessa två typer av ledarskap har 

litteraturstudien kring just detta varit begränsat. Vidare begränsas studien av att den endast 

baseras på ett metodval. Studien hade kunnat kompletteras av ytterligare metodval, såsom en 

eller flera fallstudier av företag som tillämpade respektive ledarskap. Detta för att få 

ytterligare rika observationer som komplement till intervjuerna, men som inte blev 

genomförbart utifrån begränsade tidsramen för denna studie. Ett kvantitativt metodval hade 
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kunnat valts istället eller som ett komplement. Detta för att studera ett större urval av chefer 

vilket hade kunnat ge en objektiv, generaliserbar sanning. 

 

Samtliga chefer i denna studie arbetar inom ett begränsat område, Stockholmsområdet. 

Intervjuer med chefer från andra delar av Sverige hade troligen gett andra innehållsrika 

beskrivningar då ledarskap enligt tidigare forskning är vara bunden till befintlig kultur och 

plats. Studiens intervjuade chefer valdes utifrån kontakt och nätverk till oss och detta kan 

också ha spelat in för vilken typ av data som samlades in jämfört med om cheferna hade varit 

helt främmande för oss. 

 

Vidare finns det brister i datainsamlingen utifrån att vi genomförde intervjuerna enskilt. 

Troligen skiljde sig genomförandet av intervjuerna åt, trots att vi i förväg diskuterade hur vi 

skulle genomföra intervjuerna. Detta skulle ha undvikits om vi hade genomfört intervjuerna 

tillsammans. 
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Bilaga 1 - Informationsmail 

  

Inför din medverkan i vår forskningsstudie 

 

 

Hej, 

Vi, (Eva Lemos och Jacqueline Pertot), läser en ekonomiutbildning med inriktning 

management vid Stockholms universitet. Nu läser vi den sjätte, därmed sista terminen i vår 

utbildning och ska skriva vår kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att handla om ledarskap. 

Syftet är att förstå hur ett fysiskt närvarande och ett fysiskt frånvarande ledarskap liknar 

varandra och skiljer sig åt. För att kunna få svar på detta kommer vi att intervjua chefer som 

kan dela med sig av sin upplevelse och kunskap inom detta område. 

Vi har delat upp antalet intervjuer mellan oss vilket innebär att du kommer bli intervjuad utav 

en av oss. Intervjuerna kommer att utgå ifrån förberedda frågor. Intervjuerna kommer att 

spelas in för att vi därefter skall kunna gå igenom materialet och analysera dem till vår studie. 

Intervjumaterialet i sin helhet kommer bara vi, vår handledare och examinator ha tillgång till. 

Vidare kommer materialet från intervjuerna att avidentifieras - varken ditt namn eller 

arbetsplats kommer att avslöjas. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att ange något 

skäl till detta. Om du har frågor inför eller efter intervjun är du varmt välkommen att kontakta 

oss. Önskar du ta del av studien i sin helhet, (efter inlämning 2 juni), kan du meddela oss så 

mailar vi dig den. 

Ett stort tack för ditt deltagande! 

Med vänliga hälsningar, 

                                                              

Eva Lemos                                            Jacqueline Pertot 

eva_lemos@hotmail.com                      pertot@outlook.com 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

 

Hej! 

Tack för att du kan ställa upp på denna intervju “torsdagen den…(datum)”. Nu följer ett antal 

frågor kring ledarskap. 

  

Hur många år har du arbetat som chef? 

Hur många anställda ansvarar du för? 

Kan du beskriva din chefsroll/ledarskapsroll? 

Trivs du i din arbetssituation? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 

Vilka arbetsuppgifter upplever du tar mest tid av din arbetsdag? 

Upplever du att någon aktör är viktigare än någon annan? Och i sådana fall varför? 

Hur coachar/stöttar du dina anställda? 

Hur hanterar du problem som uppstår med dina anställda? 

Hur gör du ditt ledarskap synligt bland dina anställda? Hur visar du att du är chefen? 

Vad upplever du är fördelarna med ditt fysiskt närvarande/ frånvarande ledarskap? 

Vad upplever du är nackdelarna med ditt fysiskt närvarande/ frånvarande ledarskap? 

Hur kommunicerar du med dina anställda? Vilka för- och nackdelar ser du med detta? 

Hur upplever du relationen med dina anställda? 

Hur ser dina möten/kontakten ut med dem anställde? 

Hur tror dina anställda ser på dig som ledare/ chef? Varför? Varför inte? 

Skulle du vilja ändra ditt ledarskap i någon riktning och i så fall hur? 

Upplever du att du har tillräcklig utbildning och erfarenhet för din ledarskapsroll? 

Får du någon handledning/vidareutbildning i ledarskap? Skulle du vilja ha det? Varför? 

Hur definierar du ledarskap? 

Hur definierar du ett bra ledarskap? 

  

Då ska vi börja runda av denna intervju och undrar om det är något du vill tillägga? 

(Om inte) Då vill jag tacka dig så mycket för din medverkan 
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