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Globaliseringen och den avancerade informations- och 
kommunikationstekniken har möjliggjort för företag att låta personalen arbeta 
utspritt på olika geografiska platser, vilket har gjort att distansledarskap är ett 
växande fenomen. Studiens syfte var att, utifrån ett chefsperspektiv, få ökad 
kunskap om ledarskap på distans med fokus på vilka eventuella utmaningar 
som distansledarskap för med sig samt vilka verktyg och strategier som blir 
särskilt betydelsefulla vid denna form av ledarskap. Fem fokuserade 
intervjuer, som analyserades med induktiv tematisk analys, visade att de 
utmaningar som distansledarskapet förde med sig var: att ständigt vara nåbar 
och tillgänglig, att upptäcka problem i tid, att balansera och anpassa 
kontakten samt att få tiden att räcka till. De verktyg och strategier som blev 
särskilt betydelsefulla var: samarbete och stöd inom organisationen, 
dokumentation och informationshantering, kommunikation, schemalagda 
möten samt fysisk närvaro och tillgänglighet. Studiens resultat visade att 
regelbunden kontakt och förtroendeingivande relationer får betydelse för 
distansledarskapets framgång. En möjlig förklaring till detta är att dessa 
strategier kompenserar upp den fysiska distansen och därigenom minskar den 
totala upplevelsen av distans.  

 
 

I det moderna samhället utgör inte längre de nationella gränserna några begränsningar för den 
dagliga interaktionen mellan individer och organisationer (Weisband, 2008). Den nya 
informations- och kommunikationstekniken (IKT) som vuxit fram har underlättat denna process 
och gjort att globaliseringen har accelererat. Globaliseringen och den avancerade tekniken har lett 
till att det uppstått nya sätt för organisationer och individer att samverka på (Weisband, 2008).   
 
Den moderna tekniken har exempelvis lett till att kommunikationen mellan olika organisatoriska 
enheter kan ske med hjälp av elektronisk överföring av information som är oberoende av tid och 
rum (Ylinenpää & Lassinatti, 2002). Genom användandet av sådana typer av distansöverbryggande 
tekniker har företag fått större möjligheter att låta personalen arbeta utspritt på olika geografiska 
platser. Det har inneburit att nya organisationsstrukturer har vuxit fram där arbetet utförs av 
individer som befinner sig på en annan plats än den där den direkta ledningen, eller den som står 
för betalningen, befinner sig. Denna utveckling har gjort att distansarbete är ett växande fenomen i 
det moderna samhället. Arbete är idag inte lika bundet till fysiska arbetsplatser och det har i sin tur 
gjort att distansledarskap förekommer i allt större utsträckning (Ylinenpää & Lassinatti, 2002). Det 
kan handla om att leda personal som arbetar hemifrån, i olika länder eller som konsulter på andra 
arbetsplatser.  
 
Detta har lett till att ledarskap numera har blivit mer komplext till sin natur, exempelvis på grund 
av att det uppstått nya sätt att hålla möten och fatta beslut på (Weisband, 2008). Ledarskapet har 
dessutom behövt anpassas mer och mer efter olika kulturer eftersom personalgrupper idag kan 
bestå av medarbetare som lever och arbetar i olika delar av världen. Det har även skapats nya 
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mönster för hur organisationsmedlemmar kommunicerar och samarbetar med varandra (Persson, 
2007). Många av dagens ledare kommunicerar till exempel med sina medarbetare, eller andra 
organisationsenheter, på distans. Kommunikationen sker då vanligtvis via olika former av 
informations- och kommunikationsteknik (Ylinenpää & Lassinatti, 2002). I de organisationer där 
den fysiska kontakten mellan medlemmarna är begränsad blir det även vanligt att IKT ersätter all 
annan typ av kommunikation (Ylinenpää & Lassinatti, 2002). 
 
Det finns dock en hel del brister i dessa tekniska kommunikationskanaler, såsom att det blir 
svårare att överföra sociala, känslomässiga och icke-verbala signaler samt att kommunikationen 
riskerar att bli fördröjd (Keyworth & Leidner, 2000). Ansiktsuttryck och kroppsspråk utelämnas, 
vilket kan leda till misstolkningar och förvrängningar av själva meddelandena. Ledare, vars 
medarbetare arbetar på distans, kan därför ställas inför en rad utmaningar vad gäller utbyte av 
information och feedback (Geister, Konradt & Hertel, 2006). Detta skapar i sin tur nya utmaningar 
för ledarna att motivera, och bygga relationer till, sina medarbetare. Det moderna arbetslivet berörs 
således i allt större utsträckning av ledarskap på distans. Ämnet är däremot underbeforskat. Det 
behövs exempelvis mer kunskap om hur ledarskapet påverkas av distansen samt vilka 
konsekvenserna blir för de ledare som utför denna form av ledarskap.  
 
Mot denna bakgrund ville föreliggande studie generera ökad kunskap om ledarskap på distans i 
termer av vilka möjliga utmaningar som finns inom distansledarskapet samt vilka strategier och 
verktyg som upplevs vara särskilt betydelsefulla.  
 
Ledarskap  
Att finna en heltäckande definition av vad ledarskap är för något har visat sig vara svårt. Detta är 
ett begrepp som används inom så många olika sammanhang och kan därmed definieras på många 
olika sätt. De flesta forskare definierar ledarskap utifrån just deras synsätt så att det på bästa sätt 
belyser det som ska undersökas (Yukl, 1994). Enligt Yukl (1994) är de flesta definitioner av 
ledarskap samstämmiga i att det handlar om en social påverkansprocess där en person avsiktligt 
påverkar andra för att strukturera aktiviteterna och relationerna i en grupp eller organisation. Men 
annars varierar definitionerna på många sätt och beror ofta på vilket perspektiv den person som 
står bakom definitionen har (Yukl, 1994). 
  
Viktigt i detta sammanhang är att diskutera skillnaden mellan chefskap och ledarskap, då dessa 
begrepp har olika innebörd. Att vara chef är en formell roll eller position som man blir tilldelad 
uppifrån, från chefer i högre positioner (Ahltorp, 1998). Till rollen hör oftast ett antal givna 
ansvarsområden eller befogenheter, såsom att planera, ansvara för utbetalning av lön, organisera 
och kontrollera. Det finns även vissa givna krav på den som är utnämnd till chef och som denne 
förväntas leva upp till, exempelvis att uppnå utsatta mål eller att lösa vissa uppgifter (Granberg, 
2003).  
 
Att vara chef innebär dock inte automatiskt att vara en ledare. Ledarskap är någonting som chefen 
själv måste förvärva i relation till dem som ska ledas (Ahltorp, 1998). Det är alltså medarbetarna, 
de som ska ledas, som ger chefen ett slags behörighet att bli ledare. Legitimitet som ledare 
kommer alltså underifrån genom att chefen utvecklar en relation till dem som han/hon är satt att 
leda. Ledarskapet utvecklas på så sätt i en informell process. Det handlar om att få medarbetarna 
med sig och att bygga upp ett slags osynligt kontrakt som är baserat på lojalitet. Därmed är det 
viktigt att en ledare står för sina åsikter och agerar i linje med dessa eftersom det generar 
förtroende (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2001). Uppgifter som hör till ledarskapet handlar 
bland annat om att skapa goda förutsättningar för förändring och utveckling, förmedla visioner 
samt att motivera, inspirera och entusiasmera medarbetarna (Granberg, 2003; Rohlin, 2003) 
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Utmaningen för en chef blir därmed att både leva upp till rollen som chef och rollen som ledare, 
samt att finna en balans mellan dessa två roller (Granberg, 2003). Det gäller att uppfylla de krav 
som kommer ovanifrån, som organisationen ställer på rollen som chef, och samtidigt få tilliten 
underifrån så att medarbetarna får förtroende för sin chef och uppfattar denne som en ledare.  
 
I föreliggande studie förekommer begreppen chef och ledare synonymt och syftar på personer som 
blivit tilldelade en formell position som chef och som förväntas utöva ledarskap. Begreppet 
ledarskap används dock både för att benämna det som enligt ovan betraktas som 
ledarskapsaspekter och de uppgifter som hör till rollen som chef, för att på så sätt täcka in hela 
yrkesrollen.  
 
Teoretiska modeller av ledarskap 
Ledarskap är ett område som det har forskats mycket kring och genom åren har det vuxit fram en 
hel del teorier, modeller och sätt att förklara vad ledarskap är. De tidiga modellerna över ledarskap 
kretsade främst kring ledaren som individ, exempelvis genom att studera vilka personlighetsdrag 
som karaktäriserar en bra ledare (Avolio, Walumbwa, Weber, 2009). Detta synsätt varade under i 
stort sett hela den första hälften av 1900-talet (Granberg, 2008). Forskningen kring ledarskap 
skiftade sedan fokus till att handla om ledarens beteendemönster och relationen mellan ledarens 
beteenden och situationsfaktorer. Det kom alltså att bli intressant att ta reda på vilken ledarstil som 
är mest effektiv i ett specifikt sammanhang eller en viss situation. Idag har perspektiven på 
ledarskap vidgats och väver in andra faktorer såsom organisationsstrukturer, arbetssammanhang, 
medarbetare och företagskultur. Den senaste forskningen tenderar att betrakta ledarskap utifrån ett 
holistiskt synsätt (Avolio et al., 2009; Granberg, 2008). 
  
Följande avsnitt kommer att redogöra för ett antal synsätt på ledarskap, vilka har valts ut med 
hänsyn till deras relevans för föreliggande studie.  
 

Situationsanpassat ledarskap. 
Enligt den situationsanpassade modellen så kan inte en ledarskapsstil passa i alla typer av 
situationer eller lösa alla problem som kan uppstå i en organisation (Hersey & Blanchard, 1982). 
Hersey och Blanchard (1982) förklarar att det inte finns någon ledarskapsstil som är bättre än den 
andre, utan att ledarskapet blir mest effektivt när det anpassas efter de omständigheter eller 
problem som uppstår. Vilken ledarskapsstil som bör användas är alltså situationsberoende. Som 
ledare blir det därmed viktigt att ta hänsyn till olika situationsfaktorer. Några av dessa faktorer kan 
vara ledarens erfarenheter och förhållningssätt till ledaruppgiften, medarbetarnas kompetens eller 
mognadsnivå, företagskulturen som finns på arbetsplatsen, vilken typ av arbetsuppgift som ska 
lösas och hur mycket tid som ledaren har till sitt förfogande (Maltén, 1998).  
 
Medarbetarnas behov kan se olika ut, vilket gör att det krävs olika typer av ledarskap för att få dem 
att prestera (Maltén, 1998). En ledare måste därmed känna av var en grupp befinner sig i för fas 
och anpassa sin ledarstil därefter. Om medarbetarna är mogna och klarar av att ta ansvar för sig 
själva så behöver de inte så mycket direktiv och stöd ifrån sin chef, utan denne tar då ett kliv 
tillbaka och ger socioemotionellt stöd vid behov. I denna typ av situation blir det lämpligt att 
ledaren delegerar mycket av ansvaret till medarbetarna som själva får planera, organisera och 
kontrollera arbetet (Maltén, 1998). Hersey och Blanchard (1982) påpekar att ett sådant beteende 
inte skall tolkas som oengagerat, utan snarare tvärtom. En sådan ledarskapsstil lyfter fram 
självständiga medarbetare, vilket också är ett sätt för ledaren att visa sitt intresse och engagemang 
för verksamhetens produktion och dess medarbetare. När medarbetarna är osäkra på sig själva och 
sina arbetsuppgifter, exempelvis vid nyanställning, så ökar behovet av en mer uppgiftsinriktad 
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ledare som ger tydliga instruktioner. Därmed passar ett mer styrande och direkt vägledande 
ledarskap vid sådana situationer. Detta för att de nyanställda ännu inte har kommit in i arbetets alla 
rutiner och fått in ett effektivt arbetssätt. Men eftersom medarbetarna utvecklas och blir alltmer 
självsäkra med tiden så blir det lämpligt att ledarskapet anpassas i takt med detta. Det styrande 
ledarskapet bör då bli mindre framträdande och istället kännetecknas av att det sker en 
tvåvägskommunikation mellan de anställda och dess chef som blir alltmer stödjande i sin roll 
(Hersey & Blanchard, 1982).   
  

Transformativt (karismatiskt) ledarskap. 
Under de senaste 20 åren har transformativt ledarskap varit den teori som det har forskats mest 
kring (Avolio et al., 2009). Den uppkom som en utveckling av den mer traditionella synen på 
ledarskap, vilken kunde beskrivas som ett slags utbytesrelation mellan ledare och medarbetare där 
fokus låg på sådant som målsättning, styrning och förstärkning av beteenden med hjälp av 
belöning och bestraffning efter utförda prestationer. Det transformativa ledarskapet lyfte istället 
fram sådant som ledarens emotionella sidor och sätt att inspirera och förmedla visioner samt 
ideologiska och moraliska värderingar på (Avolio et al., 2009). Denna teori menar att 
transformativa ledare gör att medarbetarnas ambitioner ökar och att de får ett altruistiskt 
förhållningssätt. På så sätt lägger medarbetarna större vikt vid vad de kan göra för gruppen eller 
organisationen, än vad de kan göra för sig själva (Bass, 1999). Därmed riktas fokus på gruppens 
eller organisationens gemensamma mål istället för individuella, personliga intressen. 
Transformativa grupper identifierar sig med ledaren och dennes mål och visioner samt arbetar för 
att åstadkomma mer än enbart det som förväntas av dem (Avolio et al., 2009). I dessa 
arbetsgrupper bryr sig medlemmarna om varandra samt stimulerar och inspirerar varandra (Bass, 
1999).  
  
Det transformativa ledarskapet kan delas in i fyra dimensioner (Bass & Avolio, 1994): 
 
Idealiserat ledarskap syftar på att ledaren ska föregå med gott exempel inför sin personalgrupp 
genom att agera etiskt och moralist korrekt. Det kan exempelvis handla om att ledaren ska sätta 
andras behov i centrum framför sina egna och att inte utnyttja sin makt för att uppnå egna mål. På 
så sätt blir ledaren någon som personalen ser upp till och beundrar. Detta gör att ledaren får respekt 
och förtroende.  
 
Inspirerande motivation innebär att ledaren agerar på ett sätt som motiverar och inspirerar 
medarbetarna. Detta genom att få personalen att se meningen i arbetet samt att låta personalen 
involveras i planering och skapande av målsättningar. På så sätt stärks samarbetet i 
personalgruppen och personalen blir mer entusiastiska till sitt arbete.  
 
Intellektuell stimulans handlar om att ledaren uppmuntrar sin personal att våga vara kreativa, 
ifrågasättande och komma med egna förbättringsförslag. Genom att inte kritisera någons misstag 
inför de andra så skapas ett öppet klimat där alla är med och tar initiativ och kommer med nya 
idéer. Ledarens idéer ska inte heller gå före, eller anses vara bättre, än personalens.  
 
Individuell uppskattning betyder att ledaren även uppmärksammar enskilda medarbetare och deras 
prestationer och behov av utveckling i arbetet. På så sätt blir ledaren ett slags coach eller mentor 
för var och en av medarbetarna. Det innebär att ledaren skapar utvecklingsmöjligheter för sina 
anställda och behandlar varje individ på ett sätt som visar acceptans mot att alla är olika och har 
olika styrkor. Dessutom uppmuntrar ledaren till kommunikation mellan medarbetare och ledare 
som går åt båda hållen. Ledaren försöker bli personlig i interaktionen med sin personal, vilket 
bland annat innebär att ledaren anstränger sig för att komma ihåg tidigare konversationer med 
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enskilda medarbetare samt vilka funderingar och bekymmer de har. Detta för att medarbetarna ska 
känna att de uppfattas som riktiga personer och inte enbart som anställda. Till denna dimension 
tillhör även att ledaren kan delegera arbetsuppgifter och därmed ansvar till medarbetarna för att få 
dem att utvecklas. Ledaren ser till att stötta och vägleda medarbetarna där det behövs, utan att de 
känner sig kontrollerade.  
 

Autentiskt ledarskap. 
Ett av de nyare perspektiven på ledarskap kallas för autentiskt ledarskap. Detta har arbetats fram 
som en utveckling av de skrifter som handlar om transformativt ledarskap (Avolio et al., 2009). 
Det beskrivs som ett etiskt sätt att leda på och som uppmuntrar till en öppenhet inom 
organisationen att dela med sig av information som behövs för att kunna fatta beslut och samtidigt 
ta hänsyn till medarbetarnas åsikter.   
 
Autentiskt ledarskap kan delas in i fyra faktorer (Avolio et al., 2009). Den första är balanserad 
bearbetning, vilket syftar på att förhålla sig objektivt till de relevanta uppgifter som analyseras 
innan beslut fattas. Den andra faktorn handlar om att internalisera moraliska perspektiv och på så 
sätt vägledas av en inre moral som i sin tur gör att beteenden och beslut styrs och regleras utifrån 
egna värderingar och normer. Öppna relationer är den tredje faktorn, vilken hänvisar till att öppna 
sitt verkliga jag och dela med sig av information och känslor, anpassat efter varje situation. Den 
sista faktorn är självmedvetenhet, vilket syftar på förmågan att kunna visa förståelse för sina starka 
och svaga sidor samt visa en känsla för sammanhang (Avolio et al., 2009).   
 
Kommunikation 
Kommunikation beskrivs ofta som en nyckelfunktion inom ledarskap. Att vara en god 
kommunikatör är därför grundläggande för att kunna bli en framgångsrik ledare (Ahltorp, 1998). 
Maltén (1998) anser exempelvis att kommunikation mellan människor är en förutsättning för att 
ledarskap överhuvudtaget ska kunna utövas. Detta eftersom ledarskapet i sig handlar om att 
individer och grupper samspelar med varandra i syfte att nå uppsatta mål och lösa bestämda 
uppgifter.  
 
Men vad är kommunikation? Maltén (1998) förklarar att ”kommunikation utgör ett interpersonellt, 
symboliskt samspel med vars hjälp sändare och mottagare i ett visst kontextuellt sammanhang kan 
’likställa’ sitt informationsutbyte” (s.18). Holm (2006) beskriver mer utförligt att kommunikation 
kan ses som en process där två eller flera individer utbyter mening med varandra genom att 
avsiktligt använda sig av symboler. Det innebär att kommunicerande individer ingår i en 
symbolisk interaktion där olika former av stimuli, exempelvis ord och bilder, används för att 
förmedla tankar. En förutsättning för lyckad kommunikation är att individerna kan uppnå en 
gemensam förståelse för meningsinnebörden i de symboler och tecken som individerna använder 
sig av i sitt sätt att kommunicera (Holm, 2006).  
  
Kommunikation sker alltså inte enbart via ord, utan vi kommunicerar på många olika sätt. Enligt 
Maltén (1998) har forskare kommit fram till att endast sju procent av budskapen som 
kommuniceras förmedlas via ord. Sådant som betoning, klang, tonläge och tempo får större 
betydelse för hur budskapet formas än själva orden. Allra störst betydelse har kroppsspråket, 
exempelvis sådant som ansiktsuttryck och gester (Maltén, 1998).  
 
De flesta människor föredrar kommunikation som sker ansikte mot ansikte, då det ger rikare 
information i och med att sådant som kroppsspråk och social kontext också kan vävas in i bilden 
(Persson, 2007). Detta gör att sannolikheten för påverkan och att parterna ska komma överrens 
ökar eftersom det är fler kommunikationskanaler som används vid fysiska träffar. Det blir lättare 
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att läsa av varandra och bygga upp ett förtroende om konversationen sker ansikte mot ansikte. 
Fysiska träffar är därför lämpligt att anordna när en arbetsgrupp behöver ventilera och diskutera 
fram olika idéer eller när konflikter behöver lösas (Persson, 2007). 
 
En framgångsrik ledare är tydlig i sitt sätt att kommunicera, då det skapar förutsättningar för en 
öppen stämning och ett effektivt samspel mellan ledare och medarbetare (Mossboda et al., 2001; 
Bambacas & Patrickson, 2008). Tydlig kommunikation innefattar en rad olika aspekter. Nedan 
följer en beskrivning över några av de viktigaste aspekterna som en ledare bör arbeta med för att 
bli en god kommunikatör.  
 

Feedback/återkoppling. 
En viktig del av kommunikationen är feedback eller återkoppling. Detta är en social företeelse som 
underlättar interaktionen mellan människor och har en positiv påverkan på gruppers 
sammanhållning (Rose & Bednar, 1980). Återkoppling fungerar som ett slags utbyte i 
kommunikationen mellan parterna som växelvis responderar på varandras signaler. På så sätt kan 
parterna få information om att de budskap som skickas mellan dem har tagits emot och hur de har 
uppfattats (Maltén, 1998).  
 
För en ledare är det viktigt att både kunna ta emot och ge feedback i form av beröm och 
konstruktiv kritik (Mossboda et al., 2001). När de anställda får återkoppling som avser deras 
arbetsprestationer så har det en positiv effekt på deras arbetsprestation, tillfredställelse i arbetet, 
motivation och tillit (Geister et al., 2006). Öppen och ärlig feedback är viktiga komponenter för att 
kommunikationen ska vara så effektiv som möjligt och skapa ett engagemang bland medarbetarna 
(Bambacas & Patrickson, 2008).   
 
De anställdas behov av återkoppling ser dock olika ut från individ till individ, vilket är viktigt för 
ledaren att uppmärksamma. Återkoppling har visat sig vara särskilt relevant för medarbetare som 
är mindre motiverade i arbetet och som inte har en lika god relation till varandra eller till sin 
ledare, exempelvis nystartade grupper (Geister et al., 2006).  
 

Dialog.  
Ledare som för en öppen dialog med sina medarbetare blir framgångsrika i sitt ledarskap, då det 
möjliggör för dem att lära mer om sig själva och andra (Ahltorp, 1998). Det uppmuntrar 
medarbetarna att komma med rak och ärlig feedback till sin chef, vilket gör att chefen får lättare att 
hålla sig uppdaterad om hur ledarskapet upplevs samt vad som händer i arbetsprocessen. 
 
Utöver det öppna klimatet är det även av stor betydelse att ledaren ser till att det finns utrymme för 
reflektion och eftertanke (Ahltorp, 1998). Detta för att ledaren tillsammans med medarbetarna ska 
kunna föra en dialog kring vad i arbetet som har varit framgångsrikt och vad som har fungerat 
mindre bra samt vilka de bakomliggande orsakerna kan vara.  
 

Aktivt lyssnande. 
Maltén (1998) lyfter fram det aktiva lyssnandet, vilket innebär att inte bara lyssna på de ord som 
sägs, utan att även uppmärksamma sådant som exempelvis kroppsspråk. Detta för att kunna leva 
sig in i hur den andre upplever sin situation. För det som uttrycks i ord behöver inte 
överrensstämma med hur situationen faktiskt upplevs. Att träffa sin motpart spelar därmed stor roll 
för det aktiva lyssnandet i och med att det gör det möjligt att ha ögonkontakt och kunna lägga 
märke till sådant som gester och ansiktsuttryck. Men det aktiva lyssnandet innebär även att 
uppmärksamma hur någonting sägs. Det betyder att även sådant som tonfall, betoningar och 
talrytm får betydelse (Maltén, 1998). Att visa intresse, respekt och empati för samtalspartnern är 



 8 

viktiga verktyg som kan användas för att upprätthålla ett aktivt lyssnande (Mossboda et al., 2001). 
Det handlar om att visa sin närvaro och sitt engagemang i samtalet.  
 
Enligt Maltén (1998) är det också av stor vikt att försöka lyssna efter sådant som inte sägs, att med 
intuition försöka få fram information utifrån sådant som varken går att se eller höra. Det gäller att 
lyssna efter innebörden i det som samtalspartnern förmedlar och kunna tolka själva budskapet. 
Detta kan kallas att lyssna ”mellan raderna”. För att kunna lyssna på detta intuitiva sätt krävs det 
empati, då det handlar om att kunna läsa av och sätta sig in i andras känslor (Maltén, 1998).  
 
Förtroendeingivande relationer 
Rohlin (2003) beskriver att förtroende är en av nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap och att 
förtroende främst skapas i de relationer som uppstår med tiden. På så vis menar Rohlin (2003) att 
”framgångsrikt ledarskap utvecklas över tiden i en social process” (s. 40). För att skapa förtroende 
eller tillit blir det viktigt att ledaren inte spelar en roll, utan att han/hon kan våga vara sig själv och 
inte är rädd för att fel eller brister ska avslöjas. Det gör snarare att ledaren uppfattas som mera 
mänsklig, vilket i sin tur är förtroendeingivande (Rohlin, 2003).  
 
Både ledarskapsstil och sättet att kommunicera har betydelse för medarbetarnas förtroende 
(Bambacas & Patrickson, 2008). Ledarens trovärdighet samt förmåga att kunna anpassa sitt språk 
till medarbetarna är sådant som leder till förtroende. Det är snarare hur budskapet förmedlas som 
får betydelse än själva innehållet i budskapet. Genom att använda sig av tydlig kommunikation 
skapar ledaren goda förutsättningar för att tillit och förtroende ska uppstå i relationerna inom 
organisationen (Bambacas & Patrickson, 2008). 
 
Att skapa en stämning som är öppen och som präglas av konstruktiv återkoppling har positiv 
inverkan på tilliten bland organisationens medlemmar (Bambacas & Patrickson, 2008). Dialogen 
blir ett viktigt redskap, då det öppnar upp och välkomnar andras åsikter och idéer. Det visar att 
ledarens åsikter inte går före, utan att alla får tycka till och påverka (Rohlin, 2003). Att 
medarbetarna känner att de är med och har inflytande över beslutsprocesser inom organisationen 
har en positiv inverkan på deras förtroende för ledaren och engagemang i arbetet (Bambacas & 
Patrickson, 2008).  
 
Ledarskap på distans 
 

Definition av distans. 
Ledarskap på distans kan betraktas utifrån olika perspektiv och ha olika betydelser. Antonakis och 
Atwater (2002) talar om distansledarskap utifrån tre dimensioner. Den första är upplevd social, 
eller psykologisk, distans. Här kan distansen bero på upplevda skillnader i status, social ställning 
och makt i det specifika sammanhanget. Det kan även avse hur pass väl de olika parterna känner 
varandra. Detta inverkar på hur pass mycket närhet och förståelse som utvecklas i de sociala 
relationerna, vilket avspeglar graden av upplevd distans. Den andra dimensionen av 
distansledarskap syftar på det fysiska avståndet mellan ledare och medarbetare som uppstår då de 
befinner sig på olika geografiska platser. Den tredje dimensionen beskriver att distansen beror på 
upplevelsen av hur pass ofta ledare och medarbetar interagerar med varandra. Distansen har då att 
göra med upplevelsen av att det saknas en regelbunden kontakt mellan medarbetare och ledare. 
Detta har en direkt inverkan på hur pass nära en ledare kan verka för dess medarbetare, 
relationsmässigt (Antonakis & Atwater, 2002).  
 
Antonakis och Atwater (2002) menar att dessa tre dimensioner av distans är tydligt åtskiljda och 
oberoende av varandra, vilket gör att de kan förekomma samtidigt i varierad grad. De anser att 



 9 

fysisk distans mellan ledare och medarbetare inte automatiskt behöver resultera i ett sämre 
ledarskap, även om det fysiska avståndet innebär utmaningar för ledaren och i vissa fall kan 
resultera i ett sämre ledarskap. En chef kan exempelvis befinna sig väldigt nära sina medarbetare, 
rent fysiskt, samtidigt som det finns ett socialt avstånd. Situationen kan även vara den motsatta, att 
chefen befinner sig på ett långt fysiskt avstånd samtidigt som denne uppfattas vara nära sina 
medarbetare på det sociala planet. Fysisk distans behöver inte heller orsaka oregelbunden kontakt 
mellan medarbetare och ledare, även om det innebär en större risk till detta. En chef som befinner 
sig på ett långt avstånd från medarbetarna kan ändå upprätthålla en regelbunden kontakt med sina 
medarbetare, särskilt med all den moderna teknik som finns idag. Att kontakten mellan ledaren och 
medarbetaren sker ofta behöver dock inte betyda att distansen minskar eftersom kvaliteten i 
kontakten även spelar in (Antonakis & Atwater, 2002). 
 

Viktiga faktorer vid distansledarskap.  
Keyworth och Leidner (2000) har i en undersökning kommit fram till en rad viktiga 
framgångsfaktorer för organisationer där arbetsgrupperna interagerar via elektroniska verktyg och 
oberoende av alla gränser, så kallade ”globala virtuella arbetsgrupper”. En av de faktorer som blev 
särskilt viktiga att arbeta med inom dessa typer av organisationer var tydlighet i kommunikationen 
(Keyworth & Leidner, 2000). Att formulera tydliga mål och förväntningar samt att kunna delegera 
ansvar visade sig få stor betydelse för distansledarskapets effektivitet. Ytterligare en viktig aspekt 
vid denna typ av distansledarskap visade sig vara regelbunden kommunikation och kontinuerliga 
möten med personalen som ledaren planerar och sätter upp ett tidsschema för. Det visade sig vara 
viktigt att ledaren skapar sociala sammanhang där relationer kan uppstå, vilket bidrar till att tillit 
och förtroende lättare uppstår. Förtroende och sammanhållning i en grupp leder dessutom till att 
medlemmarna kan kommunicera mer effektivt med varandra. Enligt Keyworth och Leidner (2000) 
blir det viktigt att chefer som leder personal på distans får möjlighet att anordna gruppaktiviteter 
och regelbundna möten som hålls ansikte mot ansikte.  
 
Enligt Ylinenpää och Lassinatti (2002) är det den form av kommunikation som sker ansikte mot 
ansikte som skapar bäst möjligheter för människor att interagera med varandra. Därmed behöver 
detta ske kontinuerligt även i organisationer där personalen arbetar på distans ifrån 
värdorganisationen. Ylinenpää och Lassinatti (2002) anser att IKT inte kan ersätta denna form av 
kommunikation helt, utan att det bästa är om det används i kombination med fysiska träffar. 
”Ansikte mot ansikte”-kommunikation behövs för att sociala relationer, baserade på ömsesidigt 
förtroende och tillit, ska kunna utvecklas. Dessutom underlättar det för personalen att känna en 
samhörighet och gemenskap med den organisation som de arbetar för. Det kan annars bli svårt för 
den distansarbetande personalen att bli en del av den kultur och det ”inre liv” som existerar inom 
organisationen (Ylinenpää & Lassinatti, 2002). Att skapa en gemenskap och ett slags vi-känsla i 
arbetsgruppen är en bra strategi då det stärker medarbetarnas motivation och vilja att ställa upp för 
varandra (Ahltorp, 1998). Howell och Hall-Merenda (1999) anser däremot att ledarskap på distans 
inte behöver den fysiska dimensionen, utan de menar istället att goda relationer mellan ledare och 
medarbetare är det som gör denna form av ledarskap framgångsrikt.  
 
Cummings (2008) poängterar vikten av informell kontakt mellan medarbetare och chef när de 
befinner sig på fysiskt avstånd ifrån varandra. Enligt Cummings (2008) är det just informell 
kontakt som sker ansikte mot ansikte som blir nyckeln till framgång för ledare på distans. Om det 
inte finns möjlighet till sådana typer av möten, exempelvis då personalen finns utspridd i olika 
länder, så är det viktigt att ändå ringa eller skicka e-post mellan de schemalagda mötena. Att 
kommunicera ofta och regelbundet med sin personal blir särskilt viktigt när det råder en distans till 
dem (Cummings, 2008).  
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Ytterligare en strategi som har visat sig vara betydelsefull när arbetet sker på distans är att satsa på 
en ordentlig introduktion för de nyanställda så att de ska kunna lära känna organisationen och dess 
medlemmar samt känna sig som en del av ”familjen” (Ylinenpää & Lassinatti, 2002). Ylinenpää 
och Lassinatti (2002) understryker vikten av fysisk närvaro i början då det underlättar den 
kommunikation som senare kommer ske via IKT och gör att kontakten på distans upplevs som mer 
naturlig.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att, utifrån ett chefsperspektiv, få ökad kunskap om ledarskap 
på distans. Utgångspunkten var att beskriva chefernas erfarenheter och upplevelser av att leda 
personal som är geografiskt utspridd. Fokus kom att riktas mot vilka eventuella utmaningar som 
distansledarskap för med sig samt vilka verktyg och strategier som blir särskilt betydelsefulla vid 
denna form av ledarskap.  
 

Metod 
 
I och med att utgångspunkten för studien var att beskriva vilka upplevelser som cheferna hade av 
att leda sin personal på distans så användes en kvalitativ forskningsansats (Langemar, 2008). 
Resultatet analyserades sedan med hjälp av induktiv tematisk analysmetod, då större delen av 
litteratursökningen genomfördes efter att intervjuerna hade utförts.  
 
Om företaget  
Det empiriska materialet i denna studie hämtades från ett privat företag, härefter benämnt som 
Företaget, som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Företaget har 
3700 medarbetare och finns utspridda över hela Sverige. Affärsidén handlar om att kunna leverera 
offentligt finansierad vård och omsorg bättre än andra privata och offentliga aktörer.  
 
Förutom personlig assistans har Företaget även verksamheter inom affärsområdena Egen regi och 
Entreprenad. Affärsområdet Egen regi omfattar verksamheter inom daglig verksamhet, boende, 
skola, coachning och korttidsvistelse. Det innebär att Företaget erbjuder Sveriges kommuner 
enskilda omsorgsplatser i verksamheterna efter behov. Entreprenad omfattar i nuläget 
verksamheter på uppdrag av ett antal kommuner runt om i Sverige. Detta innebär att kommunerna 
har lämnat över driften av en specifik verksamhet till Företaget.  
 
Föreliggande studie avgränsades till affärsområdet Personlig assistans. Detta erbjuder Företaget 
till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som via ansökan till kommunen och 
Försäkringskassan har fått ett beslut om att de har rätt till personlig assistans. Den 
assistansberättigade, härefter benämnt som kunden, är den som avgör vilka han/hon vill ha som 
assistenter. Assistenterna arbetar för att ge stöd åt kunden i dennes hem, på dennes arbete eller i 
skolan samt på fritiden.  
 
Företaget har det fulla arbetsgivaransvaret för assistenterna. Assistentens närmaste chef kallas för 
uppdragschef och dessa finns placerade på Företagets lokala assistentkontor som finns fördelade 
över hela landet. Detta innebär att uppdragscheferna leder sin personal på distans. 
Assistentkontoren fungerar dock som mötesplatser för både medarbetare och kunder.  
 
Urval och undersökningsdeltagare 
Ledarskap på distans kan, som tidigare nämnts, förklaras utifrån flera dimensioner (Antonakis & 
Atwater, 2002). I föreliggande studie har en avgränsning gjorts till att enbart utgå ifrån att det råder 
en fysisk distans mellan chef och medarbetare. Vid val av deltagare användes därför kriteriet att de 
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skulle arbeta som uppdragschefer på Företaget och därmed vara närmaste chef åt ett antal 
personliga assistenter. Detta i och med att uppdragschefernas ledarskap sker på fysisk distans, då 
de befinner sig på assistentkontoren medan assistenternas arbetsplatser är geografiskt utspridda. 
Deltagarna valdes på så vis ut efter deras informativitet. Detta utesluter däremot inte att det råder 
distans i andra former än den fysiska mellan chef och medarbetare i föreliggande studie.  
 
Ett bekvämlighetsurval användes sedan, då författaren valde att kontakta uppdragschefer som 
arbetade i städer som var lätta för författaren att ta sig till. Kontaktuppgifter till dessa personer 
hämtades på Företagets hemsida och personalchefen på företaget skickade senare ytterligare ett 
antal kontaktuppgifter som inte fanns tillgängliga på hemsidan. Efter att ha tagit kontakt med totalt 
fjorton uppdragschefer, via e-post, svarade fem personer att de var intresserade av att ställa upp. 
Detta ledde till att fem intervjuer bokades in med var och en av dem. Deltagarna fick själva 
bestämma tid och plats för intervjuerna. På så sätt var urvalet av deltagare styrt av dess 
tillgänglighet.  
 
De fem deltagarna var mellan 27 och 47 år gamla. En av deltagarna var man och resten var 
kvinnor. Tre av deltagarna arbetade på ett assistentkontor i Uppsala och de andra två på ett kontor 
beläget i Stockholm. Deltagarna hade arbetat som uppdragschefer på Företaget i varierande 
tidsperioder, från cirka ett år till 17 år. De flesta hade en beteendevetenskaplig 
utbildningsbakgrund samt tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Tre av dem hade 
tidigare arbetat som personliga assistenter. Två av deltagarna hade tidigare erfarenheter av att leda 
personal som arbetar på distans.   
 
Datainsamling 
Insamlandet av det empiriska materialet, som ligger till grund för denna studie, skedde genom 
fokuserade intervjuer (Langemar, 2008). En intervjuguide (se bilaga 1) utformades i form av ett 
slags checklista bestående av de ämnen som kunde tänkas vara av intresse för studiens syfte samt 
underteman till dessa ämnen. Denna användes dock mest som ett stöd för att intervjuerna skulle få 
en samtalskaraktär där deltagarna till viss del själva hade möjlighet att styra intervjuerna utifrån 
vad de ville lägga fokus på. Det innebar att de olika temana berördes i olika ordning och olika 
mycket beroende på deltagare. Även tidsåtgången skiljde sig åt mellan de olika intervjuerna, som 
varade i allt mellan 50-110 minuter. En av intervjuerna genomfördes i två omgångar, då viss 
information behövde kompletteras efter den första omgången. 
 
Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en digital diktafon och hölls i slutna mötesrum på det 
kontor som respektive deltagare arbetade på. Inför varje intervju fick deltagarna en kort 
presentation om forskaren, studiens syfte och område, samt information om att intervjuerna skulle 
spelas in. De blev även i förväg informerade om att intervjun var frivillig och att de när som helst 
hade rätt att avbryta intervjun eller avstå ifrån att svara på vissa frågor. I övrigt följdes 
Vetenskapsrådets regler (Langemar, 2008).  
 
Analys 
Analysprocessen genomfördes med hjälp av en induktiv tematisk analysmetod (Langemar, 2008). 
Efter att intervjuerna hade genomförts så transkriberades dem näst intill ordagrant. Därefter lästes 
var och en av dem igenom ett flertal gånger för att ge en god överblick. Varje intervju bearbetades 
sedan var för sig genom att med färg markera sådant i texten som var av relevans för studiens 
syfte. När varje intervju hade bearbetats på detta sätt sorterades de markerade citaten och 
nyckelorden in under olika rubriker, beroende på vad de beskrev. Alla intervjuutskrifter lästes 
sedan igenom igen för att sortera in sådan information som passade in under varje rubrik. Dessa 
rubriker växte med tiden fram till olika teman som överensstämde med den tillhörande 
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informationen. Informationen under varje tema sammanfattades sedan och vissa citat valdes ut för 
att belysa innebörden i varje tema.  
 
De funna temana kategoriserades in under två separata huvudteman, utmaningar respektive 
verktyg och strategier. Följande underteman kom att placeras under det förstnämnda huvudtemat: 
Att ständigt vara nåbar och tillgänglig, Att upptäcka problem i tid, Att balansera och anpassa 
kontakten och till sist Att få tiden att räcka till. Under det andra huvudtemat, verktyg och 
strategier, placerades följande underteman: Samarbete och stöd inom organisationen, 
Dokumentation och informationshantering, Kommunikation, Schemalagda möten samt Fysisk 
närvaro och tillgänglighet. Samtliga teman kommer att redogöras för i resultatet här nedan där 
varje tema har en egen rubrik.  
 

Resultat 
 
Utmaningar 
 

Att ständigt vara nåbar och tillgänglig. 
Att vara chef på distans kan upplevas som påfrestande och i vissa fall enormt stressande. Flera av 
deltagarna beskriver att distansen ställer höga krav på deras tillgänglighet, då de ständigt ska vara 
nåbara via telefonen. De har en slags jourtelefon som de slår på när de kommer till kontoret och 
den tar de med sig när de åker någonstans. Detta kan uppfattas som en utmaning eftersom det blir 
svårt att arbeta ostört eller att hinna avsluta vissa arbetsuppgifter, i och med att de hela tiden kan 
bli avbrutna av ett telefonsamtal. Tanken på att telefonen när som helst kan ringa kan upplevas 
som en stressfaktor i chefernas arbete. En av deltagarna uttryckte sig så här:   
 

”Åh, det är hemskt! Det är jättestressande! Det är såklart att det är fruktansvärt stressande. 
Det är oerhört stressande att ha det så.”   

 
Deltagarna kan uppleva att det försvårar för dem att följa den planering av arbetet som gjorts sedan 
tidigare eftersom nya uppgifter ständigt kan dyka upp som de blir tvungna att ta tag i omgående. 
En uppfattning är att det blir påfrestande att hela tiden planera och styra sin arbetsdag och tänka på 
att hänvisa telefonen ibland för att verkligen få saker och ting gjorda.   
 

”Jag kan ju planera veckan eller dagen, att jag ska beta av det och det, men så kommer det 
alltid något annat. Och det här att man har telefonen, då är man ju också tillgänglig när som 
helst så att vill man arbeta lite ostört så måste man liksom koppla bort telefonen lite så att 
man hinner bli klar med vissa saker och inte bli störd. Så det är påfrestande, det är det ju. 
Just att man får hela tiden planera och styra och hänvisa telefonen och greja så att man får 
till sin vardag.”    

 
Ett moment som anses vara särskilt stressframkallande är när det dyker upp akuta sjukluckor som 
måste lösas. Detta upplevs ta väldigt mycket tid och resulterar ofta i att allt annat måste läggas åt 
sidan. I vissa fall kan det orsaka att deltagarna blir tvungna att arbeta över på kvällarna, på grund 
av att de inte har hittat en ersättare än. En uppfattning är att det inte är en bra lösning att låta 
uppdragscheferna ansvara för detta arbetsmoment.  
 

Så jag har en åsikt om att just det momentet i vårt jobb, att lösa sjukluckor, borde vi hitta ett 
annat system för än att det ska ligga på var och en. För när det väl inträffar så tar det 
väldigt mycket tid plus att man kanske inte kan sluta jobba när man skulle. För alltså när min 
arbetsdag är slut, vid fyra/halv fem, så kanske jag måste sitta och jobba med sådant 
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fortfarande. Och visst, det kan man ju kompa ut någon annan dag men det blir stress på ett 
plan som kan bli osund. 

 
En åsikt kring detta med den ständiga tillgängligheten är att det gör arbetet mindre effektivt 
eftersom det blir svårt att arbeta fullt koncentrerat på en och samma sak i en längre tid, utan att bli 
avbruten. En av deltagarna nämnde att de hade gjort en tidsstudie på arbetsplatsen som visade att 
de arbetar väldigt splittrat. Tiden sprids ut på väldigt många olika uppgifter, istället för att arbeta 
ordentligt med färre. Detta fann deltagaren som ett oerhört ineffektivt sätt att arbeta på.  
 

Att upptäcka problem i tid. 
En av de utmaningar som deltagarna associerar med distansledarskapet är att kunna ta tag i 
problemen ute på assistenternas arbetsplatser innan det har hunnit växa och blivit större.  
 

”… just att man inte eller sällan kan ta problemen i sin linda så att säga, utan att det får gå 
lite för långt och bli lite för stort. Det är det jag kan se som det största problemet.” 

 
En av deltagarna jämförde sitt nuvarande chefskap med hur det var att arbeta som chef utan distans 
till sin personal och kom fram till att det tar längre tid innan problemen uppdagas nu när det råder 
en distans: 
 

” …problemen kom ju upp på bordet fortare, om man säger så. Så blir det ju när man sitter i 
verksamheten.” 

 
Detta kan leda till en oro eller rädsla bland deltagarna för att det ska uppstå problem på 
assistenternas arbetsplats, utan att uppdragschefen får reda på det förrän det har blivit riktigt 
allvarligt. En av deltagarna uttrycker sig så här:  
 

”Men det som är mest problematiskt är ju om det skulle uppstå en konflikt som inte kommer 
fram till mig, som hålls mellan personalen där ute. Att det är en konflikt mellan två personer 
där ute men dom vill helt enkelt inte säga det till mig, så blir det värre och värre. Eller något 
annat som vi kunde lösa och ta tag i direkt, innan det blev större. Det är sådant som man är 
lite rädd för att det kan hända.” 

 
Att balansera och anpassa kontakten. 

Ytterligare en utmaning som distansledarskapet för med sig är att, som uppdragschef, kunna hålla 
en god balans i kontakten med sin personal. En uppfattning är att det kan vara svårt att veta hur 
pass tät kontakten med personalen bör vara för att det inte ska resultera i ett dåligt ledarskap. 
Distansledarskapet gör på så sätt att det är svårt att veta när de olika assistentgrupperna har nått 
gränsen för hur pass mycket distans de kan tåla.  
 

”…så jag tycker väl att i vårat fall så hänger det mycket på att kunna känna av hur pass 
mycket distans det tål att vara i de olika grupperna innan det liksom blir rent ut sagt dåligt 
ledarskap. Och där kan det ju vara svårt att avgöra hur pass tät kontakt man måste ha, 
liksom om det finns någon minimi-nivå.” 

 
Deltagarna anser att distansledarskapet för med sig att det blir särskilt viktigt för dem att kunna ta 
kontakt med kunder och assistenter för att på så sätt söka information och bli uppdaterad om hur 
arbetet fungerar på plats hos kunden. Utmaningen i detta upplevs vara att försöka hålla en så tät 
kontakt som möjligt, utan att störa varken assistenter eller kunder. Deltagarna beskriver att ett av 
de vanligaste problemen som uppstår när de tar kontakt med assistenterna under deras arbetspass 
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är att de inte kan prata med anledning av att de inte vill att kunden ska höra. På grund av detta kan 
det bli tvunget att ibland ta kontakt med assistenterna när de har slutat för dagen, vilket deltagarna 
helst vill undvika. En uppfattning är att detta blir till ett hinder i kommunikationsflödet mellan 
assistenter och uppdragschef.  
  

”Sen så ibland händer det ju om man ska ringa in någon, t.ex. för en sjuklucka, att man blir 
tvungen att ringa på deras fritid, men det försöker jag ju att undvika så mycket som det går, 
utan jag försöker ringa när de är på arbetet. Och det kan ju ha sina avigsidor också. Det är 
ju inte alltid som de kan prata på sin arbetsplats för att de kanske inte vill prata så att 
kunden hör.” 

 
Att kontakta assistenter som arbetar på natten eller på helger kan också uppfattas som 
problematiskt eftersom dessa assistenter inte arbetar under kontorstid. På så sätt blir deltagarna, 
även i detta läge, tvungna att kontakta assistenterna på deras fritid. 
 
Att ta sig ut till kunden, för att på så sätt söka information och hålla kontakt, uppfattas av de flesta 
deltagarna som otroligt eftersträvansvärt samtidigt som det också kan upplevas som väldigt svårt 
att genomföra, då vissa kunder inte känner sig bekväma med det och vill ha mer integritet 
gentemot sin chef.  
 
Att arbeta med att få så självständiga grupper som möjligt och samtidigt hålla en öppen och 
kontinuerlig kontakt med sin personal beskrivs också som en utmaning. En av deltagarna har fått 
uppfattningen av att assistenterna kan blir irriterade när de kontaktas av uppdragschefen medan de 
arbetar. Anledningen till detta är för att assistenterna anser att klarar av arbetet på egen hand och 
kan fatta besluten själva. På motsatt sätt kan deltagarna uppleva det som besvärligt när 
assistenterna ringer om en massa saker som de egentligen inte behöver informera om. Detta 
beskrivs som en ständig balansgång, då det gäller att försöka skapa självständiga assistentgrupper 
samtidigt som det är otroligt viktigt att förmedla att vissa beslut inte ska fattas på egen hand av 
assistenterna.  
 

Att få tiden att räcka till. 
Rollen som uppdragschef kan upplevas som mycket administrativ samtidigt som den fysiska 
distansen ställer krav på att deltagarna ska hinna söka information om assistenterna och deras 
arbetsplatser. Deltagarna nämner att de successivt har fått en ökad arbetsbelastning, vilket gör att 
de upplever att tiden inte räcker till och att deras tillgänglighet gentemot assistenter och kunder blir 
begränsad. Det administrativa arbetet upplevs som mycket tidskrävande och det gör i sin tur att 
deltagarna upplever att de blir tvungna att prioritera bort sådant som att ta kontakt med 
assistentgrupperna.  
 

”Vi har mer och mer kunder, mer och mer timmar och vi har mer och mer arbetsuppgifter. 
Och det gör ju faktiskt att vi har inte samma tid att sitta i telefon eller att vara tillgänglig, ska 
jag säga.” 
 
”Ibland kan jag ha tät kontakt men ibland blir det så mycket annat, man hinner inte riktigt, 
och då blir det att man prioriterar bort det, tyvärr.” 

 
Detta skapar upplevelser av otillräcklighet hos deltagarna på grund av att de inte hinner vara så 
tillgängliga som de skulle vilja vara. Om någon assistans får problem så upplevs det som att det 
går ut över de andra assistentgrupperna, som inte får samma uppmärksamhet. Att vilja vara en mer 
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närvarande chef beskrivs som någonting som kan leda till en känsla av dåligt samvete bland 
uppdragscheferna.  
 

”Det är ju alltid att man känner att är det en assistans som behöver mycket stöd och hjälp så 
blir det ju att andra, de som fungerar, får stå tillbaka. Så är det ju. Det är ju ett konstant 
dåligt samvete, att man inte kan vara mer på plats och träffa kunderna. Det skulle ju vara kul 
att bara göra spontanbesök ute på arbetsplatsen och så men det finns inte tid till det tyvärr. 
Men det är väl det som man tycker är tråkigt.” 

 
Deltagarna beskriver att distansen gör att det tar längre tid att bygga upp relationer till 
assistenterna. Tidsbristen kan då uppfattas som ett hinder i och med att det gör det svårt att kunna 
vara personlig i kontakten med assistenterna och bygga relationer med dem. En uppfattning är att 
det skulle vara önskvärt att få mer tid till att åka ut och fysiskt möta kund och assistenter samt få 
mer tid till att kontakta dem via telefon.  

 
Verktyg och Strategier 
 

Samarbete och stöd inom organisationen. 
Deltagarna upplever gemenskapen och stödet från organisationen som betydelsefulla verktyg i 
arbetet som uppdragschef. Kollegorna beskrivs som ett utav de viktigaste stöden i arbetet, särskilt i 
början av anställningen när det är viktigt att komma in i arbetet. 
 
Deltagarna uppger att de får mycket hjälp av att diskutera och analysera svåra situationer med sina 
kollegor och att det gör det lättare att fatta svåra beslut. Detta upplevs som en trygghet för 
deltagarna i deras arbete, att kunna höra hur andra kollegor skulle göra i liknande situationer.  
 

”Sen stöter vi på problem så är det framförallt att vi tar hjälp av varandra. Vi har ju väldigt 
bra sammanhållning här på kontoret också. Vi har våra soffmöten, som vi säger, när det är 
lite akut. Då sitter vi och stötter och mal kring hur vi ska göra i olika situationer.” 
 
”Tryggheten tror jag blir i att man har en referens i dem övriga, kollegorna. Att man kollar 
hur de gör och hur de tänker i olika situationer. Det blir referensramen.”  

 
Det finns ett samarbetstänk mellan uppdragscheferna som uppfattas som positivt bland deltagarna. 
De samarbetar exempelvis kring rekryteringar genom att ha andra chefers assistentgrupper i åtanke 
om det skulle visa sig att personen som blivit kallad på intervju inte passar just i ens egna 
assistentgrupper. Även vid sjukluckor upplever deltagarna att de kan ta hjälp av varandra och låna 
assistenter från någon av kollegornas grupper.  
  
Deltagarna beskriver att de har möte med de andra uppdragscheferna på samma kontor en gång i 
veckan. På dessa möten kan de gå igenom hur arbetsbelastningen ser ut den kommande veckan för 
varje uppdragschef på kontoret, vilket anses underlätta samarbetet mellan dem eftersom de då får 
koll på hur mycket de andra har att göra och på så sätt hur de kan hjälpa och stötta varandra på 
bästa sätt.  
  

 ”…vi har ju chefsmöten här en gång i veckan så att vi vet hur veckan ser ut för var och en så 
att man vet att den och den kommer vara uppslukad med att göra en massa kring det där och 
sådär. Så att vi har lite koll på varandra och vet när man kan stötta och hjälpa varandra 
också för ibland så blir det ju så, man kan behöva bolla med någon annan.” 
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När assistenter blir sjuka på helger eller när uppdragscheferna inte befinner sig på kontoret, 
exempelvis om de deltar i någon utbildning, så kan sådana ärenden kopplas vidare till en central 
kris- och bemanningsenhet. Dit kan även assistenter ringa om det är någonting väldigt brådskande 
som sker utanför kontorstid. Detta upplevs som ett viktigt komplement i arbetet med att vara 
tillgänglig och nåbar.  
  
Ytterligare en enhet inom företaget som deltagarna upplever som ett viktigt verktyg är ”metod och 
stöd”. Dit kan deltagarna vända sig för att diskutera och be om råd i svåra situationer, för att få 
handledning eller hjälp att hålla i olika typer av utbildningar. Något som beskrivs som positivt med 
att använda sig av ”metod och stöd” för att lösa problem inom assistentgrupperna är att det blir mer 
opartiskt än om uppdragscheferna själva går in och försöker lösa problemen. Resultatet uppfattas 
bli mycket bättre om ”metod och stöd” anlitas vid sådana situationer. 
 

Dokumentation och informationshantering. 
För att deltagarna ska känna att de har kontroll över vad som sker på assistenternas arbete och en 
inblick i deras arbetsuppgifter, samt hur situationen hos respektive kund ser ut, så har de hjälp av 
olika typer av dokumentationsverktyg. Det som deltagarna anser som det viktigaste 
dokumentationsverktyget är den så kallade ”PGP’n”, vilket står för ”personlig genomförandeplan”. 
En sådan upprättas för varje kund och blir till assistenternas arbetsbeskrivning. Där står det vad 
som förväntas utav assistenterna i arbetet med en viss kund samt vad kunden själv förväntas 
åstadkomma. Denna finns tillgänglig både för assistenterna och för uppdragscheferna. Deltagarna 
kan, genom att gå in på företagets gemensamma databas, få tillgång till alla dessa 
”genomförandeplaner”. På så sätt upplever deltagarna att de kan de hålla ordning på rutinerna hos 
de assistentgrupper som de har ansvar för. Dessa dokument följs upp varje halvår och uppdateras 
vid förändringar.  
 

”Jag menar, vi har ju den här genomförandeplanen, och där sätter man sig ju med både 
kund och assistenter från början och går ner i minsta, eller ja, bryter ner arbetet någorlunda. 
Det kan vara hur en dag ser ut, vad som ska göras exakt varje timme, eller så kan det vara 
per vecka eller ännu mindre detaljerat. Det beror ju på om kunden själv kan arbetsleda.” 
 
”Och allt som avviker då i den här personliga målsättningen, genomförandeplanen, det ska 
rapporteras och skrivas ner. Så uppföljning sker ju då kontinuerligt när man frågar eller på 
personalmöten och sen har man utvärdering också som sker en gång i halvåret. Då har man 
ett möte specifikt för det dokumentet där man går igenom vad målsättningen var och om vi 
har utfört det.” 

 
Det finns även dokumentation i form av rapportböcker där assistenterna kan skriva upp vad som 
har gjorts under ett arbetspass samt viktig information som kommer från uppdragscheferna. 
Deltagarna beskriver att de har användning av dessa rapportböcker i och med att de med hjälp av 
dem kan få reda på om alla rutiner utförs enligt de överenskommelser som gjorts samt hur 
assistenterna kommunicerar till varandra.  
 

”…man får fånga upp de här dokumentationsböckerna som skrivs mellan assistenterna, så 
får man ju också reda på att nu skrev hon sådär med attityd och det tyckte jag inte var bra. 
Då tar man upp det här att hur skriver jag i rapportboken, vilka ord ska jag använda.” 

 
Rapportböckerna beskrivs även som ett viktigt verktyg när assistenterna ska byta av varandra, 
eftersom det är där de kan tala om för varandra vad som har gjorts och vad som behöver göras. 
Detta upplevs som en trygghet för deltagarna. I rapportboken finns även listor och blanketter som 
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signeras av assistenterna, vilket gör att både assistenter och uppdragschefer kan följa vilka som har 
gjort vad och när. För deltagarna kan detta upplevas som ett bra underlag vid personalmöten, då de 
med hjälp utav rapportböckerna kan få se hur rutiner följs och vilka assistenter som verkar göra 
vad. Om rapportboken visar att en assistent vanligtvis genomför vissa specifika arbetsuppgifter 
mer än andra i samma grupp så är uppfattningen att detta även kan vara ett verktyg för 
uppdragscheferna att vid utvecklingssamtal föreslå att den assistenten får dessa arbetsuppgifter 
som sitt ansvarsområde. På så sätt kan alltså ansvarsområden bland assistenterna identifieras, 
vilket upplevs som ett bra sätt att stärka grupperna på.  
 
En deltagare nämner också att de nyligen har startat en enkät som ska delas ut varje höst som 
assistenterna anonymt fyller i. Dessa fungerar som en slags utvärdering som upplevs som ett bra 
verktyg i arbetet, då det bland annat besvarar sådant som hur det egna ledarskapet uppfattas av 
assistenterna. Utvärderingarna upplevs också som viktiga verktyg eftersom de belyser olika 
problemområden som sedan kan användas som diskussionsunderlag på personalmöten.  
 

Kommunikation. 
Kommunikation uppfattas som det viktigaste verktyget bland deltagarna eftersom det 
interpersonella samspelet mellan uppdragschef och assistent minskar när det råder ett fysiskt 
avstånd mellan dessa parter. Att ha kontakt och kunna göra avstämningar med assistenter, kunder 
och anhöriga beskrivs som avgörande för att kunna bli informerad om hur arbetet fungerar och att 
allting går som det ska. Kommunikationen sker vanligtvis via telefon.  
 

”Eftersom det är på distans så är ju telefonen ovärderlig. Det är där man ringer och hör hur 
det är, hur det går, om någonting behöver göras eller om allt fungerar och att allt har gjorts. 
Att man ringer och stämmer av hur det går helt enkelt.” 

  
Eftersom ”PGP’n” endast uppfattas som den teoretiska bilden av vad som sker på assistenternas 
arbetsplatser så är det i kommunikationen med assistenterna, kunderna samt anhöriga som 
deltagarna får en förståelse för hur arbetet faktiskt fungerar i praktiken.  
 

”Jag menar det kan ju fungera jättebra mellan mig och assistenten men det är ju inte säkert 
att det fungerar i praktiken. Då måste man ju också stämma av med kunden, hur det 
fungerar. För man kan ju aldrig veta hur kunden känner.” 

 
Assistenterna kan också uppfattas som verktyg i sig, då de kan förmedla kunskap om arbetet ute 
hos kunden. Kommunikationen med assistenterna beskrivs då som en förutsättning för att denna 
kunskap ska föras vidare så att uppdragscheferna kan ta del av den kompetens som assistenterna 
besitter.  
 
Deltagarna lägger stor vikt vid att det är sättet som de kommunicerar på, alltså hur de 
kommunicerar med assistenterna, som får betydelse. En av de strategier som deltagarna använder 
sig av går ut på att försöka bygga relationer till assistenterna genom att vara personlig i sättet som 
de kommunicerar med dem på. Den fysiska distansen till assistenterna gör att deltagarna inte 
träffar dem på samma sätt som de träffar sina kollegor på kontoret. Eftersom kollegorna befinner 
sig i samma byggnad så kan deltagarna hinna träffa dem under arbetstid och prata om sådant som 
inte enbart berör arbetet. De kan ses i korridorerna och fika eller äta lunch tillsammans, vilket 
skapar tillfällen för dem att kunna bygga en mer personlig relation till varandra. Kommunikationen 
mellan assistenter och uppdragschefer upplevs därmed vara ett verktyg för att kunna bygga upp 
relationer även till assistenterna och bli personlig även med dem. På så sätt blir det en viktig 
strategi, enligt deltagarna, att ha detta i åtanke när de kontaktar sina assistenter. Att ta sig den extra 
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tiden att bekanta sig med assistenterna som personer, i ett telefonsamtal exempelvis, beskrivs som 
betydelsefullt för relationsskapandet. Att ha en relation till sina assistenter upplevs kunna bidra till 
att förtroende skapas för varandra och detta i sin tur beskrivs som en förutsättning för att 
assistenterna ska ta kontakt med uppdragscheferna om det inträffar någonting som de bör känna 
till. Detta kan uppfattas som en slags kvalitetssäkring i arbetet. 
 
Att arbeta för att assistenter och uppdragschefer ska kunna kommunicera på ett öppet och ärligt 
sätt upplevs även som en viktig strategi för att skapa förtroendeingivande relationer. Deltagarna 
uppfattar att detta bidrar till ökad trygghet i rollen som uppdragschef eftersom de lättare kan lita på 
att assistenterna talar om när det är någonting som inte fungerar. Detsamma gäller med kunderna, 
att de också kan säga ifrån direkt ifall de inte är nöjda.  
 
Något som deltagarna upplever som en väsentlig del av kommunikationen är att vara lyhörd. Det 
gör det lättare att känna av om någonting inte verkar stå rätt till, exempelvis om det råder ett 
missnöje bland assistenterna som de inte pratar högt om. Att vara lyhörd kan också innebära att 
lyssna till de behov som finns ute hos kund och assistenter, att vara uppmärksam på vilka signaler 
som sänds ut och på sådant som finns där, men som det inte talas högt om.  
 

”Jag tror att man måste vara väldigt lyhörd och framförallt för de ord som inte sägs.” 
 
”Men för mig så handlar det väldigt mycket om att lyssna och vara närvarande. Att även om 
jag inte är fysiskt närvarande så är jag närvarande när jag väl har mina träffar eller 
telefonsamtal.” 

 
En av deltagarna beskriver att det handlar om att lyssna på var och en och att sätta sig in i den 
enskildes upplevelser för att få förståelse för hur denne känner. Då mycket av kommunikationen 
sker via telefon, upplever deltagarna att det är otroligt viktigt att ta vara på dessa samtal och att 
verkligen fokusera på personen som de pratar med. Detta uppfattar deltagarna som en viktig 
strategi för att bygga upp en tillit i relationen till sina assistenter. En uppfattning är att det handlar 
om att kunna vara närvarande i de samtal som förs med assistenterna och samtidigt kunna förmedla 
det till assistenterna. Assistenterna ska känna att de blir hörda när de tar kontakt för då leder det till 
att de kommer att fortsätta våga ta kontakt, menar deltagarna.  
 
Deltagarna har vissa strategier för att visa att de är närvarande när de kommunicerar med 
assistenterna. Det som får betydelse är exempelvis att kommunicera på ett engagerat sätt samt att 
visa intresse genom att ställa frågor och komma med egna idéer och förslag. Det anses även bli 
viktigt för att assistenterna ska känna att de blir sedda, trots att det råder ett fysiskt avstånd till 
dem.  
 
Deltagarna upplever att kommunikationen blir ett viktigt redskap för att visa sin tillgänglighet, 
trots att det råder en fysisk distans mellan dem och assistenterna. Återkoppling anses vara den 
viktigaste strategin för att visa sin tillgänglighet. Att alltid ringa upp assistenter som har lämnat 
meddelande på telefonsvararen, eller som ringt när det inte funnits tid att prata, upplevs som 
otroligt viktigt.  
 

”Man ska också visa att man är tillgänglig, trots att man inte finns på plats, genom att ha 
telefonen på och att man återkopplar. Återkoppling har jag märkt är väldigt, väldigt viktigt 
för många assistenter, kunder och anhöriga.” 

 
Schemalagda möten. 
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Deltagarna lyfter upp personalmöten som ett viktigt verktyg för dem i deras arbete, då dessa skapar 
en möjlighet för dem att få reda på hur det går till i praktiken hos kunderna. Det upplevs som ett 
bra komplement till ”PGP’n”, som egentligen bara visar hur det bör gå till, rent teoretiskt, och den 
är dessutom inte alltid så detaljerat skriven. Personalmötena upplevs som ett forum där deltagarna 
kan ta del av information om hur de upprättade dokumenten följs i praktiken, vilka avvikelser som 
finns samt vad som fungerar bra respektive dåligt. Detta, menar deltagarna, skapar en ännu större 
inblick i assistenternas arbete och gör att de kan lära sig mer om hur arbetet går till.  
 

”Men eftersom de lyfter upp saker och ting på personalmöten så kan jag ju hänga med i vad 
som händer och liksom fråga hur de tänker kring olika saker och själv komma med förslag. 
Man får ju mycket information av dem på de här mötena om hur det ser ut och fungerar rent 
praktiskt hos kunden. Så det gör att man kan vara insatt i jobbet ändå och det tror jag att de 
känner också, att jag har en god inblick i deras arbete.”  

 
Personalmötena upplevs även vara ett bra verktyg för att kunna fånga upp om det råder konflikter i 
grupperna och även för att kunna diskutera och lösa eventuella problem som uppstått. Deltagarna 
upplever dessutom att dessa träffar gör det möjligt för dem att arbeta med att alla assistenter ska 
arbeta enhetligt, eftersom det blir ett tillfälle där de kan gå igenom avvikelser och assistenterna kan 
lära av varandra genom att berätta hur de löser saker på olika sätt.  
 

”Och vet man problemområdena så lyfter man ju oftast det på personalmötena, liksom hur 
det har gått nu med det där såret till exempel eller om de fått ut honom nu och hur de gjorde 
då. Att man frågar hur de löser olika problem och då kan det ju vara någon som lyckats bra 
som får visa eller förklara. Och ja, då lär man ju av varandra också liksom. Plus att jag lär 
mig också.”  

 
Även sådant som gruppövningar och aktiviteter kan genomföras på personalmötena, vilket upplevs 
kunna stärka assistentgrupperna och dessutom hjälpa till att förmedla företagets kultur och 
värderingar. En uppfattning är att assistenterna även kan bli medvetna om de kärnvärden som 
företaget har bara genom att de uppmärksammar hur uppdragschefen håller i möten, på vilket sätt 
han/hon pratar om kunden och på vilket sätt beslut fattas. Det finns även en bok, ”Dubbelstjärnan”, 
som deltagarna arbetar efter på mötena. Den handlar bland annat om samarbete, att kunna ge 
konstruktiv kritik, positiv feedback och hur problem tas upp på ett bra sätt. Boken innehåller en del 
övningar, vilka kan genomföras på personalmötena.  
 
På personalmötena får även deltagarna utrymme att lyfta fram frågor till assistenterna som berör 
det egna ledarskapet, hur assistenterna upplever att deras uppdragschef fungerar i sin roll. På så 
sätt blir det ett verktyg för deltagarna att kunna få feedback på sitt ledarskap, vilket upplevs som 
ett sätt att säkra kvaliteten i arbetet som uppdragschef. Medarbetarsamtalen lyfts också upp som ett 
viktigt verktyg när det gäller just detta. Där finns på samma sätt en möjlighet att få feedback på sitt 
ledarskap genom att stämma av med assistenterna, en och en, hur de upplever att just sin 
uppdragschef fungerar. En uppfattning är att detta gör det möjligt att anpassa sitt ledarskap efter 
enskilda assistenter.  
 

”…det vi får som feedback det kommer ju upp på de här samtalen då, utvecklingssamtalen, 
och där finns det ju frågor som är mer om de får tillräckligt med feedback från sin chef, om 
de får det stöd de behöver, om det är något som de tycker att jag kan ändra i mitt arbetssätt, 
hur de vill att jag ska kontakta dem och vad som fungerar och inte. Så man försöker anpassa 
sig individuellt till var och en av assistenterna och försöka komma ihåg det också.” 
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Fysisk närvaro och tillgänglighet. 
För deltagarna innebär fysiska möten en förutsättning för att det ska uppstå en relation mellan dem 
och assistenterna. En av de mest betydelsefulla strategierna är att ha tätare kontakt med 
assistenterna i nystartade grupper i form av möten, besök eller närvaro vid exempelvis 
utbildningstillfällen. Deltagarna uppfattar att detta är viktigt för att assistenterna ska känna att 
deras chef finns där och är tillgänglig samt för att de fortare ska få en relation till sin chef. Att 
assistenter och uppdragschefer får ansikten på varandra i ett tidigt skede anser deltagarna dessutom 
kunna underlätta för dem i den fortsatta kontakten med assistenterna. Det blir till en påminnelse för 
deltagarna om att de har att göra med verkliga personer, vilket gör att relationen till personalen 
upplevs bli mer meningsfull. Den täta kontakten i början blir också ett sätt för deltagarna att få 
förståelse för kunden och det arbete som assistenterna kommer att utföra. 
  

”Så då ringde jag runt till alla assistenter och sa att jag var deras nya chef och att jag skulle 
uppskatta om de kunde komma hit och bara träffa mig och fika lite och liksom prata om det 
som bara faller in så vi lär känna varandra på något vis. Och så gjorde jag med den här nya 
assistentgruppen och det uppskattades verkligen. Då fick vi ansikten på varandra och det 
gjorde att det blev mycket lättare sen. För sen när man ringer till varandra och kanske 
undrar om den kan hoppa in för någon som är sjuk, då har ju vi en relation. För på telefonen 
så har vi ju ingen relation, då är det ju bara en röst, vilken som helst. Om man inte vet hur 
den som ringer och är chef ser ut, alltså då törs man kanske inte säga vad man tänker eller 
man kanske inte vet hur man ska agera. Så det öppnar många dörrar, just att få en första 
kontakt sådär. Det är ju jätteviktigt att bli människor för varandra.”   

 
När assistenter och uppdragschefer träffas fysiskt på ett mer informellt sätt, utöver personalmöten 
och utvecklingssamtal, så är en uppfattning att relationen dem emellan stärks, då den blir mer 
personlig. Dessa informella möten kan exempelvis vara att åka ut och besöka assistenterna hos 
kunden eller att assistenterna själva besöker uppdragschefen på kontoret. Deltagarna, som arbetar 
på kontoret i Uppsala, upplever att det är mycket vanligt med dessa typer av möten och att 
assistenter spontanbesöker kontoret dagligen. En uppfattning bland dessa deltagare är att de 
informella mötena gör att assistenterna får en känsla av tillhörighet med Företaget, eftersom de 
känner till kontoret och personalen som arbetar där. Det anses även vara betydande för 
assistenternas trygghet, att de känner sig välkomna på kontoret och att personalen som arbetar där 
vet vilka assistenterna är samt vilken uppdragschef de tillhör. Deltagarna i Uppsala tror att detta 
gör att assistenterna lättare vågar komma förbi kontoret och ställa frågor eller dela med sig av 
information.  
 
Däremot upplever en av deltagarna, som arbetar på kontoret i Stockholm, att det inte alls är 
nödvändigt med dessa informella möten, utan att det endast blir aktuellt om assistenten eller 
kunden uttrycker att de har ett sådant behov. Deltagaren upplever att det är mycket sällan som 
assistenterna kommer och besöker sin uppdragschef på kontoret och förklarar att avstånden i 
staden är så stora och att kontoret på så sätt inte blir lika lättillgängligt som om det skulle ligga i en 
mindre stad. Samma deltagare har tidigare arbetat som uppdragschef i en betydligt mindre stad och 
upplever att spontanbesöken från assistenternas sida var mycket vanligare i den staden.  
 
Deltagarnas arbetssätt kring lönerapporteringen skiljer sig dessutom åt beroende på vilken stad de 
arbetar i. De deltagare som arbetar i Uppsala träffar nämligen sina assistenter i samband med att de 
lämnar in sina lönerapporter en gång i månaden. Det upplevs som ett tillfälle då de också kan passa 
på att prata med assistenten om hur det går på jobbet samt hinna vara mer personlig och kanske ta 
en fika. Deltagarna i Stockholm beskriver att assistenterna telefonrapporterar in sina lönerapporter, 
vilket gör att de inte träffas fysiskt i samband med det.  
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Diskussion 

 
Denna studie syftade till att, utifrån ett ledarperspektiv, generera ökad kunskap om ledarskap på 
distans i termer av vilka möjliga utmaningar som finns inom distansledarskapet samt vilka 
strategier och verktyg som upplevs som särskilt betydelsefulla.  
  
Resultatet visade att de verktyg och strategier som deltagarna upplever som mest betydelsefulla var 
kommunikation, schemalagda möten, fysisk närvaro och tillgänglighet, dokumentation samt 
samarbete och stöd inom organisationen. De utmaningar som cheferna ställs inför visade sig vara 
att ständigt vara nåbar och tillgänglig, att upptäcka problem i tid, att kunna balansera och anpassa 
kontakten samt att få tiden att räcka till.  
 
Resultatdiskussion 
 

Kommunikation.  
Det som blev avgörande för deltagarna i deras arbete med ledarskap på distans var om de hade 
lyckats skapa ett välfungerande kommunikationsflöde mellan assistenterna och dem själva. Att 
vara en god kommunikatör ansågs vara en av de viktigaste egenskaperna i detta arbete. Denna 
egenskap beskrivs i ledarskapslitteraturen som en förutsättning för ett lyckat ledarskap (Maltén, 
1998). Resultatet i föreliggande studie tyder dock på att deltagarna upplever att kommunikationen 
blir ett särskilt betydelsefullt verktyg när de ska leda sin personal på distans. Detta får stöd av den 
forskning som Keyworth och Leidner (2000) bedrivit kring virtuella arbetsgrupper, där 
kommunikation var en av de viktigaste faktorerna.  
 
Deltagarna nämnde att en av orsakerna till varför kommunikationen blir så viktig vid 
distansledarskap är för att de ska bli informerade kring det arbete som assistenterna utför hemma 
hos kunden och för att säkerställa att assistenterna arbetar i enlighet med uppsatta rutiner och mål. 
På så sätt kan de få en bild av hur assistenternas arbete fungerar i praktiken. För att uppnå detta 
upplever deltagarna att det behöver skapas ett öppet klimat där assistenter och uppdragschefer har 
lätt för att kommunicera med varandra och att det sker regelbundet men på ett naturligt sätt. 
Deltagarna anser att relationsskapande är en väldig viktig del i detta sammanhang. Detta går i linje 
med Keyworth och Leidner (2000) som förklarar att det är viktigt att skapa sociala sammanhang 
där relationer kan uppstå vid distansledarskap. Detta eftersom det gör att tillit och förtroende 
lättare uppstår, vilket i sin tur effektiviserar kommunikationen. Förtroendefulla relationer och tillit 
upplevs som viktiga faktorer för kommunikationen även i föreliggande studie. Det gör deltagarna 
säkrare i sina chefsroller, då de kan lita på att assistenterna gör sitt jobb och rapporterar till dem 
om det som händer i arbetet. Detta går även i linje med Rohlin (2003) som beskriver att 
framgångsrikt ledarskap utvecklas i en social process och att det är i relationerna som förtroende 
kan utvecklas. Däremot var uppfattningen bland deltagarna att distansen till assistenterna gör att 
det tar längre tid att bygga dessa värdefulla relationer. Det skulle möjligtvis kunna bero på att de 
sociala sammanhangen är mer begränsade när personalen är geografiskt utspridd. Det blir på så sätt 
oerhört viktigt att utnyttja kommunikationen på rätt sätt. Deltagarna förklarade att det är hur de 
uttrycker sig i samtalen som är det väsentliga, vilket får stöd i studien av Bambacas och Patrickson 
(2008). Att vara öppen, personlig, närvarande och att visa sitt engagemang och intresse i samtalen 
med assistenterna beskriver deltagarna som framgångsrika sätt att kommunicera på. De förklarade 
vidare att det handlar om att kunna vara lyhörd i samtalet. De lägger även stor vikt vid att kunna 
lyssna efter sådant som inte sägs. Detta kan liknas vid det som Maltén (1998) kallar för aktivt 
respektive intuitivt lyssnande. 
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En av deltagarna beskrev att det handlar om att bli människor för varandra. Detta kan liknas vid 
Bambacas och Patricksons (2008) förklaring om att det handlar om att vara äkta och trovärdig som 
ledare för att skapa förtroende och tillit. Även Rohlin (2003) poängterar vikten av att ledaren visar 
sitt rätta jag och inte spelar en roll, då det gör ledaren mänsklig vilket i sin tur är 
förtroendeingivande.   
 

Betydelsen av fysisk kontakt. 
Resultatet visade att samtliga deltagare har personalmöten med assistentgrupperna och att en 
gemensam uppfattning är att detta är ett viktigt verktyg för dem i deras ledarskap. Detta tyder på 
att kommunikationen via e-post och telefon behöver kombineras med kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte. Ylinenpää och Lassinatti (2002) kom fram till ett liknande resultat där en 
kombination av IKT och fysiska träffar var den mest lyckade strategin vid distansledarskap.  
 
Regelbundna personalmöten blir viktigt för deltagarna eftersom de skapar tillfällen där assistenter 
och uppdragschef får möjlighet att diskutera och föra en öppen dialog med varandra. På så sätt blir 
personalmötena det sociala sammanhang där arbetsgruppen och chefen kan mötas fysiskt. Detta 
överensstämmer med det resultat som Keyworth och Leidner (2000) erhöll, vilket visade på vikten 
av att ha regelbundna personalmöten och gruppaktiviteter som sker ansikte mot ansikte när det 
gäller att skapa sociala sammanhang för arbetsgrupper som är ledda på distans. Sociala 
sammanhang är, som tidigare nämnts, viktigt för relationsbyggande, vilket deltagarna i denna 
studie också lyfte fram som positivt med personalmötena.  
 
Dialogen fungerar som ett viktigt verktyg inom ledarskap av den anledningen att den öppnar upp 
och välkomnar allas åsikter och idéer (Rohlin, 2003). Att personalmötena fungerar som ett slags 
forum för dialog blir tydligt i och med att deltagarna ser det som tillfällen där de själva kan lära av 
assistenterna genom att låta dem dela med sig av tankar och funderingar kring det arbete som de 
utför på plats hos kunden. Deltagarna upplever assistenterna som viktiga informationskällor och att 
det är viktigt att lyssna till dem för att kunna vara en bra ledare. Detta tyder på att det finns en 
inställning bland deltagarna som går ut på att uppmuntra assistenterna till att diskutera och uttrycka 
sig. På så sätt verkar de för ett öppet klimat som bjuder in alla till en dialog, istället för att ledaren 
för en monolog. Detta skulle kunna göra att assistenterna upplever att det inte enbart är chefens 
åsikter som är av värde, utan att allas åsikter och synpunkter är lika värdefulla. Personalmötena blir 
på så vis tillfällen där assistenterna får möjlighet att tycka till och påverka, vilket ger dem 
inflytande i arbetet. Detta har, enligt Bambacas och Patrickson (2008), en positiv effekt på 
medarbetares förtroende för ledaren samt deras engagemang i arbetet.   
 
Enligt deltagarna så blir den öppna dialogen inte bara ett sätt för dem att få större inblick i 
assistenternas arbete, utan även ett verktyg för deltagarna att kunna få reda på hur deras ledarskap 
uppfattas av assistenterna. Detta får stöd av Ahltorp (1998) som menar att den öppna dialogen 
främjar rak och ärlig feedback, vilket gör det lättare att lära mer om sig själva och andra. 
Personalmötet blir härmed ett viktigt forum för lärande och utveckling. Detta skulle kunna vara 
särskilt värdefullt vid distansarbete eftersom fler kommunikationskanaler används när parterna 
träffas fysiskt, vilket gör att det blir lättare att ventilera, diskutera och komma överens (Persson, 
2007). Deltagarna nämnde exempelvis att konflikter och oklarheter är sådant som blir lättare att 
reda ut på personalmöten eftersom alla samlas och träffas fysiskt. Enligt Ahltorp (1998) är det 
viktigt att som ledare skapa sådana utrymmen där ledaren och medarbetarna tillsammans ska 
kunna diskutera både kring sådant som har fungerat bra och sådant som fungerat mindre bra samt 
reda ut vilka de bakomliggande orsakerna kan vara. I föreliggande studie verkar det som att 
personalmöten får en betydande roll då de möjliggör för deltagarna att skapa just sådana 
utrymmen.  
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Det framkom även i resultatet att det finns en viss oro bland deltagarna för att all information inte 
skulle nå dem eller att den skulle nå dem i ett för sent skede. En möjlig orsak till detta är att den 
största delen av kommunikationen sker via telefon och e-post. Dessa kommunikationskanaler är 
nämligen inte lika informationsrika, vilket gör det svårare att läsa av varandra än om 
kommunikationen hade skett ansikte mot ansikte (Keyworth & Leidner, 2000; Persson, 2007). 
Detta skulle också kunna förklara varför personalmöten blir ett så pass viktigt verktyg vid 
distansledarskap.   
 
Utöver personalmöten och medarbetarsamtal så framkom det i resultatet att deltagarna träffar sin 
personal fysiskt i mycket varierad utsträckning beroende på vilket kontor de arbetar på. Bland 
deltagarna som arbetar på kontoret i Uppsala är det vanligt att få spontana besök av assistenter, 
vilket skiljer sig ifrån hur det ser ut i Stockholm. Där är det mycket sällan som assistenterna 
kommer förbi kontoret på eget initiativ. En av anledningarna till detta är att de har olika system för 
hur assistenterna ska skicka in lönerapporten. I Uppsala lämnas den in personligen av 
assistenterna, medan den telefonrapporteras in i Stockholm. En annan tänkbar anledning kan vara 
att kontoret i Uppsala är mer lättillgängligt i och med att det ligger i en mindre stad. Det skulle 
möjligen kunna göra det lättare för assistenterna att ta sig dit, oavsett var i staden de bor.  
 
Resultatet pekade även på att det inte är alla deltagare som lägger så stor vikt vid fysiska möten. 
En av deltagarna i Stockholm anser att det inte är nödvändigt att träffa assistenterna fysiskt, utan 
att det sker ifall det finns ett behov ifrån assistentens sida. Samtliga deltagare på kontoret i Uppsala 
uppfattar däremot de spontana mötena med assistenterna som väldigt positivt. Det tycks dock 
verka orimligt att behovet av fysiska träffar skulle se olika ut mellan assistenterna på grund av att 
de arbetar i olika stora städer. En mer rimlig förklaring skulle i sådant fall kunna vara att det är 
närheten till kontoret och dess tillgänglighet som ligger bakom hur ofta assistenterna besöker 
assistentkontoren.  
 
Även i tidigare forskning råder det delade meningar kring ifall det är nödvändigt med fysiska 
träffar eller inte när ledarskapet sker på distans. Howell och Hall-Merenda (1999) anser, till 
skillnad från exempelvis Keyworth och Leidner (2000), att ledarskap på distans inte behöver den 
fysiska dimensionen, utan att det viktiga är att skapa goda relationer mellan ledare och 
medarbetare. Därmed behöver det inte betyda att ledarskapets kvalitet skiljer sig mellan de två 
assistentkontoren bara för att de inte träffar assistenterna fysiskt lika ofta.  
 
Föreliggande studie visade dock att deltagarna på kontoret i Uppsala upplever att kontorets 
lättillgänglighet och assistenternas återkommande besök bidrar till en samhörighet och ett slags vi-
känsla mellan assistenter och uppdragschefer. De anser även att detta kan bidra till att assistenterna 
upplever en känsla av tillhörighet med företaget. Detta överensstämmer med resonemanget av 
Keyworth och Leidner (2000), om att fysiska möten behövs för att personalen ska känna en 
samhörighet med företaget. En möjlig tolkning av detta är att kontorets placering och stadens 
storlek kan vara avgörande för vilken typ av relation som uppdragschefer och assistenter får till 
varandra samt hur pass stark känslan av samhörighet med företaget är bland assistenterna. Att 
assistenterna har lätt för att komma förbi kontoret samt att deltagarna lätt kan åka ut och hälsa på 
ute hos kunden gör det möjligt att skapa en mer informell kontakt, vilket beskrivs som en viktig 
komponent vid distansledarskap (Cummings, 2008). Deltagarna på Uppsalakontoret upplever även 
att mötena underlättar för dem i arbetet med att förmedla företagets kultur och värderingar, vilket 
får stöd av den forskning som bedrivits av Ylinenpää och Lassinatti (2002). Därmed skulle 
assistenternas känsla av att vara en del av företagskulturen indirekt kunna påverkas av kontorets 
geografiska placering.  
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Ledarskapsstil. 

Av resultatet framkom det att deltagarna anstränger sig för att försöka anpassa sitt ledarskap efter 
hur pass självständiga de olika assistentgrupperna har blivit. En gemensam uppfattning bland 
deltagarna var att nystartade grupper har ett större behov av kontakt och att det är mycket viktigt 
att vara extra tillgänglig och närvarande i början, vilket överensstämmer med tidigare forskning 
(Geister et al., 2006; Ylinenpää & Lassinatti, 2002).  
 
Detta visar även på ett situationsanpassat ledarskap bland deltagarna, då de anpassar sig efter 
vilken mognadsnivå medarbetarna befinner sig i (Hersey & Blanchard, 1982). En utmaning för 
deltagarna är att hitta den perfekta balansen och känna av hur mycket distans varje assistentgrupp 
tål innan det går ut över kvaliteten på ledarskapet. Även detta tyder på att deltagarna har ett 
situationsanpassat tankesätt i sitt arbete.  
 
Utöver det situationsanpassade inslaget i deltagarnas ledarskap, fanns det mycket i resultatet som 
tyder på att cheferna använder sig av ett transformativt ledarskap. Detta med anledning av att de 
fyra komponenter, som Bass och Avolio (1994) har delat in det transformativa ledarskapet i, fanns 
representerade i deltagarnas beskrivningar av ledarskapet. Deltagarna använder exempelvis 
personalmötena för att få fram vilka värderingar som de står för, exempelvis genom att visa hur de 
kommunicerar, fattar beslut samt bemöter kunden. Detta kan liknas vid den komponent inom 
transformativt ledarskap som kallas idealiserat ledarskap, då den handlar om att ledaren ska föregå 
med gott exempel. Personalmötena värderas högt även för att de skapar utrymme för dialog där 
alla lär sig av varandra och utvecklas. Därmed håller de assistenterna engagerade i arbetet och låter 
dem vara involverade i de beslut som fattas, exempelvis kring de rutiner som ska utföras ute hos 
kund. Detta tyder på att deltagarna använder sig av inspirerande motivation. Dessutom betraktar 
inte deltagarna sina åsikter och förslag som om de vore bättre än assistenternas, utan assistenternas 
åsikter och idéer lyfts fram och tas på allvar av deltagarna. Assistenterna anses ju bära på den 
viktiga informationen om hur arbetet faktiskt går till i praktiken, vilket gör att deras förslag och 
idéer uppmuntras. Detta liknas vid den komponent som kallas för intellektuell stimulans. 
Individuell uppskattning blir också ett tydligt inslag i ledarskapet eftersom deltagarna försöker vara 
personliga i sin kontakt med assistenterna samt behandla dem som människor och inte enbart som 
medarbetare. Till denna komponent hör även att kunna delegera ansvar och vara stöttande, utan att 
vara för kontrollerande. Även detta speglar deltagarnas ledarskap, då de anstränger sig för att 
skapa självgående grupper som de samtidigt kan ha en nära kontakt med.   
 
Deltagarnas ledarskap tycks även gå i linje med den autentiska ledarskapsmodellen (Avolio et al., 
2009). Detta i och med att deltagarna fokuserar på att det ska finnas en öppenhet inom företaget 
där alla kan dela med sig av information till varandra. Etik och moral är centralt inom det 
autentiska ledarskapet och det är något som deltagarna i denna studie arbetar med, exempelvis 
genom att genomföra olika gruppaktiviteter kring etik och moral på personalmötena.   
 
Enligt Antonakis och Atwater (2002) är distans inte bara kopplat till fysiskt avstånd, utan de menar 
att det även kan handla om hur pass frekvent kontakten är mellan parterna eller hur pass nära 
relation de har, rent socialt. De menar att upplevelsen av distansen i sin helhet påverkas av hur 
mycket eller lite distans som upplevs i alla tre dimensioner. Deltagarnas arbete med att bygga 
relationer till assistenterna, och därigenom tillit och förtroende, kan, med Antonakis och Atwaters 
(2002) modell, tolkas som ett sätt att minska den sociala distansen. På liknande sätt kan chefernas 
arbete med tät och regelbunden kontakt, exempelvis i form av återkoppling, tolkas som ett sätt att 
försöka minska den distans som beror på att chef och medarbetare inte har kontakt med varandra 
så ofta. Att dessa strategier upplevs som särskilt viktiga för deltagarna skulle därmed kunna 
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förklaras utifrån att de minskar den totala upplevelsen av distans genom att kompensera för den 
dimension av distans som innefattar det fysiska avståndet mellan assistenterna och 
uppdragscheferna. Att fokusera extra mycket på att ha en nära relation och en regelbunden kontakt 
med assistenterna skulle på så sätt kunna väga upp den fysiska distansen.  
 

Slutsatser. 
Som tidigare nämnts så råder det en viss oro bland deltagarna att all information inte når dem i tid. 
Därmed skulle eventuellt mer tid till sådant som kommunikation, kontaktskapande och 
relationsbyggande göra att denna oro minskar. Detta i och med att dessa verktyg hjälper till att 
skapa tillit och förtroende, vilket gör att kommunikationsflödet sker på ett öppet och naturligt sätt 
där alla vågar vara raka och ärliga mot varandra (Bambacas & Patrickson, 2008, Rohlin, 2003). 
Detta skulle även kunna underlätta för cheferna att känna av hur pass tät kontakt de bör ha med 
sina assistentgrupper och på så sätt göra det lättare att balansera kontakten med assistenterna, 
vilket i dagsläget beskrivs som en stor utmaning. Är klimatet öppet så får ju även 
uppdragscheferna återkoppling på hur deras ledarskap uppfattas, vilket gör det lättare att kunna 
anpassa kontakten efter assistenternas behov.  
 
Resultatet visade även att cheferna värdesätter stödet som de får från andra chefer och andra 
funktioner inom organisationen väldigt högt. Den centrala kris- och bemanningsenheten är 
exempelvis mycket uppskattad, då den avlastar cheferna genom att lösa akuta sjukluckor så att de 
får mer tid till andra arbetsuppgifter. Något som eventuellt skulle kunna underlätta för cheferna i 
deras arbete är att utveckla denna enhet och använda sig av den i större utsträckning, även på 
kontorstid. Det skulle möjligen kunna hjälpa cheferna med de utmaningar som de upplever kring 
detta med tidsbristen och att ständigt vara nåbar och tillgänglig.  
 
Sammanfattningsvis visade resultaten på att kommunikation och de mer ”mjuka” delarna av 
ledarskapet blir mycket viktigt när det sker på distans. Framförallt blir det oerhört viktigt att skapa 
förtroendeingivande relationer till assistenterna. Detta blir dock en utmaning i ledarskapet eftersom 
distansen gör att dessa arbetsmoment tar längre tid. På så sätt blir dessa moment ofta 
bortprioriterade för att deltagarna ska hinna sköta allt annat arbete som förväntas av dem som 
chefer. Men eftersom distansen till assistenterna gör att det ställs höga krav på uppdragschefernas 
tillgänglighet så blir konsekvensen att deltagarna har lätt att känna sig otillräckliga när de inte 
hinner leva upp till dessa krav. Detta kan möjligtvis leda till försämrat ledarskap och att chefernas 
trivsel i arbetet minskar. Utifrån detta resonemang bör det läggas mer resurser på att cheferna ska 
hinna vara tillgängliga och närvarande i kontakten med assistenterna för att ge större möjligheter 
till relationsbyggande och därmed skapande av förtroende.   
 
Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes eftersom utgångspunkten för studien var att beskriva vilka upplevelser 
och erfarenheter deltagarna hade av att leda sin personal på distans samt med tanke på att 
ledarskap är ett komplext ämne i sig. Att använda sig av intervjuer är en lämplig metod när 
intresset för undersökningen ligger i människors upplevelser och erfarenheter (Langemar, 2008), 
varför denna datainsamlingsmetod valdes.   
 
Med tanke på studiens breda syfte valde författaren att använda en relativt ostrukturerad 
intervjuguide. Inga färdiga frågor fanns med eftersom ambitionen var att ha ett så öppet 
förhållningssätt som möjligt samt försöka vara mottaglig för nya faktorer.  
 
Urvalsmetoden som användes i föreliggande studie var ett tillgänglighetsurval, vilket betyder att 
det styrdes av deltagarnas möjlighet eller vilja att ställa upp i undersökningen (Langemar, 2008). 
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Viss hänsyn togs dock till urvalets lämplighet, då enbart chefer som arbetar med distansledarskap 
kontaktades. Däremot hade det förmodligen varit bättre att handplocka personer utifrån olika 
förbestämda faktorer som kunde antas ha betydelse för studiens syfte. Detta eftersom det möjligen 
hade kunnat bidra till att ett mer heltäckande resultat hade uppnåtts. På så sätt begränsas studiens 
kvalitativa generaliserbarhet, vilket är ett mått på validitet (Langemar, 2008).  
 
De deltagare som valde att ställa upp skiljde sig ändå på en del punkter, exempelvis vad gäller 
ålder, hur länge de hade arbetat inom företaget och vilken typ av bakgrund de hade i form av 
tidigare arbeten och utbildningar. Dessutom medverkade deltagare från både Stockholm och 
Uppsala. Detta medförde att en variation i urvalet ändå uppnåddes och att fler grupper i 
populationen på så sätt blev representerade. Därmed bör en del generaliseringar kunna göras inåt 
till den studerade populationen. Men i och med att studien begränsades till en särskild bransch, 
personlig assistans, så finns det stor risk för att studien inte lyckats täcka in alla möjliga 
upplevelser kring de utmaningar, strategier och verktyg som kan kopplas till ledarskap på distans. 
Möjligheten att generalisera resultatet till andra populationer, till exempel till andra branscher där 
personalen arbetar på distans, är därför inte lika stor eftersom organisationer, deltagare och själva 
distansarbetet kan se väldigt olika ut. Detta försämrar naturligtvis studiens kvalitativa 
generaliserbarhet. Resultatet skulle möjligtvis kunna gå att applicera på andra företag inom samma 
bransch med liknande organisationsstruktur som företaget i denna studie. 
 
Ännu en begränsning för studien är det ringa antalet deltagare. Det hade varit önskvärt med fler 
intervjuer för att ha möjlighet att kunna fånga in fler dimensioner av distansledarskapet. Det hade 
förmodligen bidragit både till att resultatet breddats och fördjupats ytterligare.   
 
Hur datainsamlingen gick till är också en viktig aspekt att ta med i diskussionen kring den 
kvalitativa generaliserbarheten (Langemar, 2008). Intervjuerna utfördes på deltagarnas 
arbetsplatser, vilket kan ha medfört svårigheter för dem att öppna sig och våga ta upp det som 
upplevs som svårigheter i arbetet. Dessutom kan det vara svårt att öppna sig för en främmande 
människa samt kännas obekvämt när samtalet spelas in. Stor vikt lades därför vid att informera 
deltagarna om att deras deltagande i studien var helt frivillig, att de kunde avbryta intervjuerna när 
som helst eller avstå ifrån att svara på frågor som inte känns bekväma samt att intervjumaterialet 
skulle behandlas konfidentiellt.  
 
För att uppnå god förankring i data har analysen genomförts på ett noggrant och strukturerat sätt. 
Dessutom har ambitionen varit att inte göra några övertolkningar eller alltför långtgående 
slutsatser. Däremot hade validiteten kunnat höjas ytterligare om analysen hade genomförts av fler 
personer eftersom det hade gjort det möjligt att avgöra bedömaröverensstämmelsen och på så sätt 
minskat risken för subjektivitet (Langemar, 2008). 
 

Avslutande reflektioner. 
Med tanke på att distansarbete blir ett allt vanligare fenomen i det moderna arbetslivet så finns det 
ett behov av att kartlägga hur det påverkar ledarskapet och vilka aspekter som blir särskilt viktiga 
att arbeta med som ledare på distans. Föreliggande studie bidrar med en ökad förståelse för hur 
ledarskap på distans upplevs på chefsnivå. Studien uppmärksammar vilka utmaningar som 
förknippas med distansledarskapet samt vilka verktyg och strategier som upplevs som särskilt 
betydelsefulla inom denna form av ledarskap. De teman som framkommit i denna studie skulle 
kunna ge en indikation på vilka faktorer som är av särskild betydelse att satsa på för att uppnå ett 
framgångsrikt ledarskap i organisationer där det råder en distans till medarbetarna. Liknande 
företag skulle till exempel kunna använda denna kunskap för att anpassa ledarskapsutbildningar 
efter denna ledarskapsform samt utarbeta värdefulla strategier för att lyckas i distansledarskapet.   
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Förslag på vidare forskning är att genomföra studier inom olika typer av organisationer eller 
branscher, exempelvis bemanningsbranschen eller organisationer där all kommunikation sker 
virtuellt. Vidare skulle det kunna vara av intresse att göra jämförelser mellan olika branscher eller 
organisationsformer. Jämförelser mellan arbetsgrupper med olika former eller grader av distans 
skulle också vara av intresse att forska vidare kring, exempelvis i termer av motivation, 
arbetsprestation eller företagskultur.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Inledningsfrågor/Bakgrundsinformation:  
 

• Ålder  
 

• Berätta om dig själv  
 

• Vad har du för utbildning? 
 

• Hur länge har du arbetat på Frösunda? 
 

• Tidigare arbeten? Tidigare chefsarbeten? 
 

• Varför valde du att arbeta för Frösunda? 
 

• Hur många assistenter ansvarar du för? 
 

• I vilka sammanhang brukar du och dina assistenter träffas fysiskt? Vem har tagit 
initiativet? Hur ofta ses ni? Av vilken anledning?   

 
• Beskriv ditt arbete och dina arbetsuppgifter. – konkreta exempel 

 
• Beskriv en vanlig arbetsdag  

 
 
Frågeområden kopplade till distansen i ledarskapet: 
 
Påverkan på arbetet 
 
Verktyg i chefsarbetet   
 
Brister i arbetet, saknas någonting? 
 
Svårigheter och hinder 
 
Effektivitet  
 
Kvalitet 
 
Möjligheter 
 
Fördelar 
 
 
Betydelse för chefsrollen 
 
Krävs speciella egenskaper? Specifikt för denna verksamhet? 
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Om annat chefsjobb – skillnader? 
 
 
Insyn och kontroll  
 
Målstyrning 
 
Uppföljning 
 
Planering och organisering  
 
Förmedling av företagets värderingar  
 
Assistenterna som kulturbärare och företagsrepresentanter 
 
 
Relationen till personalen 
 
Skapandet av förtroende och tillit i relationen 
 
Lojalitet från personalen 
 
Respekt/acceptans som chef 
 
 
Kommunikation och information chef - personal 
 
Typ av information som kommuniceras 
 
I vilka former, vilka kanaler/vägar finns eller används 
 
Feedback, både för chefen och personalen 
 
Hinder i informations/kommunikationsflödet, från chef respektive personal 
 
 
Arbetet med motivation och engagemang hos personalen 
 
Belöning, uppskattning  
 
Uppmärksamhet 
 
Utvecklingsmöjligheter  
 
Gemenskapen i företaget 
 


