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Sammanfattning 

I denna studie har jag undersökt hur ledarskap på distans bedrevs av ledare med chefsuppdrag 

inom laboratoriemedicin. Syftet med studien var att undersöka hur cheferna beskrev vad som 

utmärkte ledarskapet på distans, vilka egenskaper en ledare behövde för att leda en organisation 

på distans och hur de kommunicerade med sina medarbetare.  Jag har i denna studie intervjuat 

åtta ledare på olika nivåer. Sex av informanterna arbetade inom två olika landsting och två 

arbetade åt en privat vårdgivare. Vid genomgången av intervjumaterialet framkom nio olika 

teman vilka var specifika egenskaper, delegering, resor, motivation och feed-back, 

avstämmande kommunikation, kommunikationsformer, mötesformer, medarbetarsamtal och 

information. Det som utmärkte ledarskapet på distans var att en stor del av arbetstiden gick åt 

till arbetsresor antingen för att besöka medarbetare eller för att delta i möten. Därför var det 

också viktigt att de delegerade arbetsuppgifter till medarbetarna. Resultatet visade också att det 

var extra viktigt när man leder på distans att man som ledare hade en kommunikativ förmåga, 

vilket gällde både skriftligt och muntligt. Dessutom måste budskapen vara extra tydliga så att de 

inte misstolkades. Eftersom medarbetarna var geografiskt utspridda så var det även en svårighet 

att ha fysiska möten och få alla medarbetare samlade vid ett och samma tillfälle. Andra 

mötesformer som förekom var telefonmöten eller videkonferenser. Information till 

medarbetarna förmedlades antingen via fysiska möten, e-mail, intranät eller via telefonen.  
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Abstract 
 

In this study, I have explored how leadership at a distance was carried out by managing 

directors within the field of laboratory medicine. The purpose of the study was to investigate 

how the directors described the distinctive features of leadership at a distance, including the 

traits they felt were necessary for effective leadership and the manner in which they 

communicated with their employees. During the course of the study, I conducted interviews 

with eight directors employed at different organizational levels; six of the interviewees worked 

for two separate county councils, and the remaining two for a private healthcare provider. Upon 

review of the interview transcripts, nine different themes emerged as important: specific traits, 

delegation, travel, motivation and feedback, coordinating communication, forms of 

communication, types of meetings, employee performance reviews and information.  

One key characteristic of leadership at a distance was the fact that directors devoted a large 

portion of their work week to traveling—either to visit employees or to attend meetings. 

Delegation of tasks by directors to employees was also found to be important. The results of the 

study also indicated that, in order to lead effectively at a distance, directors needed to possess a 

good capacity for communicating, both in writing and in speech. In addition, directors' 

instructions needed to be exceedingly clear, lest they be misunderstood. Because employees 

were dispersed geographically, meetings in which all employees were simultaneously in 

attendance were difficult to bring about. Other types of meetings included telephone and video 

conferences. Employees received information both during meetings and by way of e-mail, 

intranet and telephone. 
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Inledning 

För 100 år sedan var organisationerna hierarkiska och ledarskapet mer auktoritärt.
1
 Ansvaret, 

befogenheter och kommunikationen var tydlig för alla anställda. Men tjänstesamhället har sedan 

mitten av 1800-talet ökat och på 1960-talet började den ersätta industrisamhället. Som följd av 

detta kom informationssamhället som nu blivit en maktfaktor i dagens samhälle. När Internet 

slog igenom som verktyg var det en fördel i konkurrensen. Under 2000-talet har dagens 

organisationer utvecklats kraftigt och kraven att prestera mer och snabbare har hela tiden ökat. 

Organisationerna är också mer ”platta” och inte så hierarkiska som de var för 100 år sedan. 

Även kommunikationen har förändrats inom organisationen. Många medarbetare talar inte med 

sin närmaste chef när de ska lösa uppgifter, utan gör det med sina närmaste medarbetare. Vi 

arbetar mer och mer på distans och för att utföra vårt arbete måste vi kommunicera med 

personer som vi inte träffar fysiskt. Men att arbeta på distans kräver också högre disciplin och 

en förståelse för hur den egna pusselbiten passar in i organisationen och det är ledarens ansvar 

att alla blir delaktiga. En ledare i en distansorganisation behöver både ha en social förmåga och 

kunna visa empati för att vara framgångsrik. Det gäller att ha täta kontakter och följa upp olika 

uppdrag, men samtidigt ska inte medarbetarna känna sig kontrollerade.  

 

Sjukvården i Sverige bedrivs i organisationer som är komplexa där medarbetare är verksamma i 

många olika professioner med olika specialiteter. Själv är jag biomedicinsk analytiker och vi 

hanterar olika provmaterial som ska vara till hjälp för läkaren vid diagnos och behandling av 

patienterna. Vår yrkesgrupp arbetar i olika laboratorier. Ute i primärvården bedrivs 

laboratorieverksamhet med PNA-analyser (patientnära analyser). Vi tar blodprover och gör 

vissa analyser i blodet som hemoglobin, PK-analys (vid Waranbehandling) och utför även olika 

urinanalyser. De prover som vi inte analyserar själva skickas in till vårt huvudlaboratorium. 

 

I den organisation som jag arbetat i fanns 14 primärvårdslab med cirka 40 anställda. På mitt lab 

var vi tre anställda. Vi bedrev vår verksamhet i lokaler närmare vår kund och var alltså en länk 

mellan vår organisation och kunden. Det är i det dagliga mötet med patienter och övrig 

vårdpersonal som förtroenden byggdes upp, vilket även Engestang betonar.
2
 Samtal mellan 

kund, medarbetare och ledare är ett effektivt sätt att skapa förtroenden och engagemang anser 

hon. Efter cirka två år hade vi byggt upp ett bra samarbete och fått en bra dialog med både 

kunder och patienter. Vi försökte på alla sätt vara hjälpsamma och svara på frågor för att 

underlätta för vårdpersonalen och patienterna. 

 

Vår organisation var uppbyggd så att vi hade en driftchef som hade ansvaret för primärvården 

och hon fick hjälp av två gruppchefer som hade ansvaret för cirka 20 anställda var. Våra lab var 

utspridda över hela stor-Stockholm, så vi träffade våra chefer sällan fysiskt och kontakten  

                                                      

1 Nordengren, Maria & Olsen, Bengt. Att leda på distans – i tid och rum. (Malmö: Liber AB, 2006) s 

10-18  

2
 Engestang, Mimmi. Fri eller övergiven – att leda och samverka på distans. (Stockholm: Ekerlids förlag, 

2004) s 92 
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skedde oftast via telefon eller e-mail. Varannan vecka hade vi telefonmöten och två gånger per 

år hade vi möten för samtliga anställda inom primärvården. Ledarskapet skedde alltså på 

distans.  

 

Min erfarenhet är att det är svårt att leda på distans när medarbetarna är geografiskt utspridda på 

flera olika arbetsplatser. Men svårast är att ha en fungerande kommunikation mellan ledarna och 

medarbetarna. Jag och min medarbetare hade också en känsla av att vi fick klara oss mycket 

själva och att det var svårt att nå våra ledare via telefon och mail. 

 

När jag letat efter artiklar hur man bör bedriva ledarskap på distans finner jag att det finns 

mycket litet skrivet om detta ämne. Några vetenskapliga artiklar har jag ändå hittat som jag 

kommer att referera till, men inga artiklar är från Sverige. Jag kan heller inte hitta några artiklar 

om hur ledarskapet på distans bedrivs inom hälso- och sjukvården i Sverige. Därför känns det 

som en intressant fråga att mitt arbete kommer att beröra hur ledarskap på distans är utformat 

inom några sjukvårdsorganisationer i Sverige, som bedriver laboratorieverksamhet.   

Bakgrund  

Organisation 

I slutet av 1800-talet började man bygga upp civila organisationer.
 3
 De moderna staternas 

administration krävde att de blev mera rationella och arbetade mer rättsäkert. Det som användes 

som förebilder var kyrkan och militären.  

 

Själva ordet organisation kommer från det grekiska ordet organon, vilket betyder verktyg eller 

redskap. Med denna definition blir det ett instrument för att utföra en uppgift eller en funktion. 

Strukturen visar hur arbetsuppgifterna ska vara fördelade och hur ansvar och auktoritet fördelats 

på de personer som ingår i organisationen. En organisation är också ett uttryck för maktordning. 

Bygger organisationen på en samhällelig värdeordning benämns organisationen institution. 

Skolan och sjukvården är exempel på sådana institutioner.
4
 Jag kommer nedan att beröra den 

hierarkiska organisationen, matrisorganisationen, teamorganisationen och 

nätverksorganisationen.  

Hierarkisk organisation 

När industrialismen växte så ökades också specialiseringen och ägandet samt produktionen 

skiljdes åt .
5
 Industriledarna skötte besluten i den dagliga verksamheten och ägarna fanns i 

                                                      

3 Svedberg, Lars. Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. (Lund: 

Studentlitteratur. Femte upplagan, 2012) s 229-230 

4 Ibid 

5 Ibid s 231-238 
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bakgrunden och bevakade kapitaltillväxen. Tankearbetet blev därför skiljt från manuellt arbete 

och det medförde att nya yrkesgrupper växte fram. 

 

I en klassisk hierarkisk organisation är ordning, kontroll och disciplin viktiga. I moderna tider 

kallas de linjeorganisation, linje- och staborganisation, funktionsorganisation, 

produktorganisation eller divisionsorganisation. Tanken är att kunnandet, ansvaret och 

befogenheterna ska vara som störst i pyramidens topp. Cheferna och arbetsledarna bestämmer 

vad medarbetare i organisationen ska göra och på vilket sätt. Var och en har en bestämd 

arbetsuppgift.
6
  

 

Den hierarkiska organisationen är sedan ordnad i vertikala linjer – linjeorganisation – som visar 

hur makt, ansvar och befogenheter är fördelade. Den främsta ledningsuppgiften för ledarna är 

att fatta beslut. Cheferna och gruppledarna på de lägre nivåerna ska vara ledningens förlängda 

arm genom att lyda order och hörsamma uppdrag. De verkställer och förmedlar de uppdrag som 

de fått och övervakar och kontrollerar också att det blir gjort. Det rätta sättet anges av regler, 

rutiner eller så kallade ”lathundar”. Grupparbetet genomförs genom att följa order och 

problemlösning betraktas som en störning och anses därför överflödig.
7
 

 

Redan tidigt uppmärksammades en svaghet i organisationen när man skulle fatta de rätta 

besluten. Det var inte heller säkert att kunnandet och kompetensen var som störst i pyramidens 

topp, särskilt inte tider med sociala och tekniska förändringar. Då kunde inte cheferna vara 

kunniga specialister inom hela organisationen. Det medförde att ytterligare kompetens behövde 

knytas till ledningen genom att det skapades en linje – staborganisation. Stabens uppgift var att 

leverera fakta och underlag för ledningens beslut.
8
  

 

Men vilka svårigheter finns det för en hierarkisk organisation? Arbetsfördelningen och 

specialisering är två grundläggande drag i en hierarkisk organisation. Det kan vara en fördel, 

men det kan också bli en överspecialisering. De anställda förlorar överblicken över helheten och 

har svårighet att samordna olika kompetenser. Organisationen blir ”dysfunktionell”, vilket leder 

till interna konflikter. När det uppstår problem i en hierarkisk organisation finns regler och 

rutiner hur de ska lösas. De anställda har lärt sig att det är någon annan som har bestämmer och 

det är svårt att påverka och det gör att medarbetarna känner sig maktlösa. För att organisationen 

ska vara vinstgivande är det därför viktigt att de anställda kontrolleras och arbetet blir utfört 

som det ska.
9
  

Matrisorganisationen 

Under andra världskriget uppstod ett behov av mer effektiva organisationer.
10

 Medarbetare med 

olika kompetenser skulle arbeta tillsammans för att koordinera sina kompetenser för att 

                                                      

6 Svedberg (2012) s 231-238 

7 Ibid 

8 Ibid 

9 Ibid 

10 Svedberg (2012) s 239-244 
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samtidigt höja kvaliteten och korta ner leveranstiderna. Då skapades matrisorganisationen. Den 

är organiserad så att den kan tillgodose två eller flera beroendeförhållanden. De kan vara olika 

kombinationer av funktionsorganisation, produktorganisation och projektorganisation. Dessa 

enheter förser organisationen med specialistkunnande. Strukturerna kan bli tillfälligt 

sammansatta projektgrupper. Dessa har tidsbegränsade uppgifter och de ska arbeta fram snabba 

och flexibla lösningar. Projektledaren har ett uppdrag, en budget och en deadline. Han/hon ska 

fatta beslut om ansvaret och arbetsfördelningen utifrån de uppgifter som ska göras, de 

ekonomiska ramar som finns och vilka personalresurser som finns tillgängliga. Det är också 

viktigt att projektledaren är socialt kompetent och kan hålla ihop gruppen och samtidigt 

motivera den. Projektgruppen arbetar på det sätt som passar den och ska inte hindras av 

traditioner eller rutiner. När sedan projektet är slutfört upplöses gruppen och medlemmarna får 

andra arbetsuppgifter.
11

  

 

Vilka svårigheter finns i en matrisorganisation? I matrisorganisation är det inte en person som 

har det slutliga ansvaret. I stället framhålls ökad kommunikation, gemensam problemlösning 

och att flera är ansvariga för resultatet. Det medför att det är lätt blir meningsmotsättningar och 

intressekonflikter kan uppstå. Vem som är ansvarig är diffust och skapar en osäkerhet. Besluten 

kan bli motstridiga eller kanske inte alls. En person som arbetar i en organisation och blir 

delaktig i en projektgrupp rapporterar till chefen och till projektledaren och de är inte alltid att 

de kommunicerar med varandra.
12

  

Teamorganisation 

En arbetsplats som är organiserad i team har mer eller mindre självstyrande grupper med eget 

ansvar.
13

 I centrum finns arbetslaget med självgående och flexibla medlemmar. Den kollektiva 

kompetensen och det gemensamma engagemanget för organisationen mål och verksamhetsidé 

är i fokus. För det krävs en stabil grupp som får tid att utveckla arbetsformer och relationer, för 

att sedan kunna ta ett gemensamt ansvar. Grundidén är att teamet ska samarbeta, vara autonom, 

ta ansvar och ha befogenheter. Arbetet ska också bestå av meningsfulla helheter.  

 

I teamorganisationen är chefen den person som ska stödja och motivera sina medarbetare så att 

de känner sig delaktiga och att de tar ansvar. Beslut ska tas nära verksamheten. I 

ledningsgruppen företräds teamet av en teamledare som har en samordnad funktion. 

Teamledaren ska tillsammans med gruppen besluta om hur arbetet ska genomföras inom de 

ramar som teamet har fått av ledningen. Han/hon är sedan talesman för gruppen och 

återrapporterar till den egna gruppen om ledningsgruppens arbete och beslut. Men den enskilde 

medarbetaren har en social tillhörighet i teamet.
14

  

 

Vilka svårigheter finns i teamorganisationen? Specialister kan bli placerade i tvärprofessionella 

team och kan kanske inte underhålla och utveckla sina egna kunskaper som de skulle ha fått om 

                                                      

11 Svedberg (2012) s 239-244 

12 Ibid 

13 Svedberg (2012) s 244- 247 

14 Ibid 
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ingått i ett team där alla har samma profession. En annan risk är att grupperna är ojämna och 

växer sig så starka att de börjar leva sitt eget liv i en annan riktning än moderorganisationen.
15

  

 

Sammanfattningsvis ska teamet eller arbetslaget vara en egen produktionsenhet som 

organiserar, planerar, genomför och följer upp den egna verksamheten. Men det krävs då att 

personalomsättningen är låg och att det inte sker för många omorganisationer för att teamet ska 

kunna utvecklas och bli produktivt.
16

 

 

Nätverksorganisation eller virtuell organisation 

I vår moderna värld organiseras många funktioner inom samhället i nätverk.
17

 Det som förenar 

en traditionell organisation ersätts med partnerförhållanden och delade kommunikationskoder 

mellan flera olika organisationer. Dessa nya strukturer påverkar produktionsprocesser, 

erfarenhet, makt och kulturer. Olika typer av nätverksorganisationer på global nivå är Nato, EU, 

Amnesty, Microsoft etc. Eftersom världen nu blir allt mer tillgänglig genom telekommunikation 

och internet så blir gränserna mellan organisationerna allt mer osynliga. Den ökade 

globaliseringen och teknologiutvecklingen har öppnat sig för nya sociala mönster.  

 

När man skapar en virtuell organisation skapar man också virtuella team.
18

 De består av en 

grupp av självständiga personer som arbetar mot ett gemensamt mål. Men virtuella team skiljer 

sig från vanliga arbetsteam genom att kommunikationen mellan ledaren och teamet vanligtvis är 

teknikbaserad. Att arbeta i en virtuell miljö skiljer sig även från att arbeta i en mer traditionell 

miljö genom att den snabbt kan förändras i enlighet med att teamet får ändrade arbetsuppgifter 

och ansvar.
 19

 
 
De som arbetar i virtuella team är också mer dynamiska och anpassningsbara och 

får även arbeta tillsammans med andra medarbetare med olika erfarenheter och uppgifter. 

 

Vilka svårigheter finns i virtuella organisationer? För ledarna är virtuella team en utmaning.
20

 

Bristen på fysiska möten gör det svårt att övervaka det arbete som ett team utför, ge dem 

förtroende och samtidigt få medarbetarna att känna att de är en del i organisationen. En verklig 

utmaning för ledaren är om medarbetarna befinner sig i olika tidszoner och kulturer.  

                                                      

15 Svedberg (2012) s 244-247 

16 Ibid 

17 Svedberg (2012) s 252-254 

18
 Cartwright, Susan. New forms of work organization: issues and challenges. Leadership & Organization 

Development Journal. 24/3, 2003, p 121-122 

19 Townsend, Anthony M et al. Virtual teams: Technology and the workplace of the future. 

Academy of Management Executive. Vol 12, No 3, 1998, p 17-29           

20 Yukl Gary. Leadership in Organizations. (New Jersey: Pearson Education, Seventh Edition, 2010)    

p 370 
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Vilken organisationsform är mest effektiv? 

Den byråkratiska eller hierarkiska organisationen är mer effektiv om omvärlden är stabil och 

homogen, men även om det handlar om myndighetsutövning.
21

 Matris- eller teamorganisation är 

mer effektiva i en föränderlig värld. Men det finns knappast någon organisationsform som är 

den allra bästa. Det kommer alltid att finnas en spänning mellan medarbetaren och 

organisationens behov och syfte. De omfattade omorganisationerna som skett inom den 

offentliga sektorn är en anpassning för att överleva i den nya omvärlden.  

 

Under de sista decennierna har man försökt ersätta den hierarkiska organisationen. Genom att 

skifta från hur en uppgift ska lösas till vad som ska göras har tanken om målstyrning införts. 

Man söker intensivt den goda organisationen och hur den bäst ska styras. Styrningen kan vara 

olika mål, ekonomi, vision eller olika ramar etc. Man har också insett att den enskilde 

individens kompetens är viktig, men också olika former av samarbete betonas.
22

  

Vad är ledarskap? 

 

Ordet ledning kommer från fornsvenskans ledhning i betydelsen som ”skydd” eller ”lejd”.  

Med ledarskap menas vanligtvis det ledaren som person gör eller representerar.23 Ledning är de 

åtgärder som görs för att styra arbetet i en speciell riktning och som sedan gör det möjligt att ta 

olika beslut.  

 

En av de författare som ofta används som referens när det gäller ledarskap i organisationer är 

Gary Yukl med sin bok ”Leadership in Organizations”. Även i många vetenskapliga artiklar om 

ledarskap återfinns hans namn på referenslistan. Han menar att ledarskap kan definieras på 

många olika sätt, men de flesta definitioner beskriver ledarskapet som en process som handlar 

om att underlätta arbetet av en gemensam uppgift.
24

 Enligt Yukl är ledarskap: 

 

Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what needs to 

be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective effort to 

accomplish shared objectives.25  

 

I engelskan förekommer begreppen leadership respektive management. Management förknippas 

vanligtvis med ”konsten att leda organisationer” och kan sammanliknas med att vara chef, men 

att vara ledare och chef är inte samma sak.26 En person kan vara chef utan att vara ledare och en 

person kan vara ledare utan att vara chef. Chef är ett yrke och en titel. Flertalet forskare tycks 

                                                      

21 Svedberg (2012) s 248-249 

22 Ibid 

23 ibid s 269 

24 Yukl (2010)  p 41 

25 Ibid p 26 

26
 Ibid p 24-26 
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ändå vara överens om att för att kunna vara en framgångsrik chef i en modern organisationen 

innebär det också att man kan leda. Men det är bättre att använda de olika uppfattningarna om 

ledarskap för att förstå att ledarskapsrollen är komplex. 

 

För att vara en framgångsrik ledare så behöver han/hon även vara social, kognitiv och teknisk 

skicklig.
27

 Vilka egenskaper som behövs mest beror på vilken organisation man arbetar i. Andra 

egenskaper som också kan vara till hjälp är om ledaren har en analytisk förmåga, har lätt att 

uttrycka sig och ett minne för detaljer, men också vilken problemlösningsförmåga som han/hon 

besitter. Senare forskning har visat att även social kompetens och möjlighet och ta till sig ny 

kunskap är mycket viktigt. 

 

Om en ledare stödjer en arbetsgrupp medför det att man kan få en god relation till sina 

medarbetare.
28

 Känslomässiga band gör det lättare att samarbeta och ledaren kan då lita på att 

arbetet blir utfört. Det är också mer tillfredsställande att arbeta med en person som är vänlig än 

med en person som är kylig. Har man ett stödjande ledarskap bidrar det även till minskad stress 

i det dagliga arbetet. Att sedan utvecklas gör att man ökar sina färdigheter, vilket underlättar 

arbetet och gör det möjligt att avancera inom organisationen. Det kan bedrivas genom coaching 

och mentorskap.  

 

I många arbetsuppgifter som en ledare eller administratör gör ingår att fatta beslut och sedan 

genomföra dem.29 Andra uppgifter är att planera arbetet, lösa tekniska problem, hitta 

medarbetare, lönearbete och ekonomiska arbetsuppgifter. Delat ledarskap gör det möjligt för 

ledaren att andra medarbetare hjälper till att fatta beslut. Det kan till exempel vara konsultation, 

maktdelning eller decentralisering. Ledarskapet blir då mer demokratiskt. Att ta hjälp av andra 

är oftast en nödvändig process. 

 

Att kunna delegera innebär olika fördelar. Bland annat blir det förbättringar i beslutsprocessen. 

Delegering till en medarbetare förbättrar beslutsunderlaget eftersom medarbetaren kanske har 

bättre kunskaper om arbetsuppgiften än sin ledare. En medarbetare som är närmare problemet, 

kan snabbare bidra till hur problemet ska lösas. En annan fördel med att delegera är att det blir 

lättare att genomföra ett beslut. Delegering kan även göra det möjligt för medarbetaren att 

arbetet blir mer intressant, utmanande och meningsfullt. Ett berikat arbete är också nödvändigt 

för att attrahera och behålla kompetent personal, särskilt om medarbetarna har begränsade 

möjligheter att avancera till högre befattningar. Delegering ökar bara tillfredsställelsen för den 

medarbetare som önskar att ta mer ansvar och som har de färdigheter som krävs. En ledare kan 

också vara överhopad med arbete och genom att delegera mindre viktiga uppgifter till 

medarbetare så blir det möjligt för ledaren att få tid till andra uppgifter.30  

 

Ledaren ska även förankra hos gruppen vilka mål och uppgifter som skall uppnås. Samtidigt 

måste det skapas ett bra arbetsklimat som är inspirerande för medarbetarna. Det finns därför ett 

                                                      

27 Yukl (2010) p 73-74 

28 Ibid p 125-128 

29 Ibid p 132-133 

30 Ibid 
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behov av att förena den formella och informella ledaren, med så kallade mellanchefer. Han/hon 

är medlem i ledningsgruppen, men samtidigt även medarbetare. Det innebär att mellanchefen 

kan och förstår arbetsuppgifterna, samtidigt som han/hon är insatt i ledningsgruppens planering. 

Mellanchefen fungerar alltså som en länk mellan högsta ledningen och medarbetarna. 

 

Dagens ledarskap 

I en global värld med allt större inslag av kunskapsintensivt arbete är det allt viktigare att 

ledarskapet måste utgå från medarbetarnas erfarenheter.
31

 Dagens ledarskap blir då strategiskt 

och uppgiften för ledaren är att alla medarbetare arbetar mot det gemensamma målet.
32

 Ledaren 

blir då visionär, strateg, informatör, pedagog och inspiratör.
33

 Den nya tidens ledare är också 

den som överlåter den gamla tidens ”chefskap” till dem som arbetar ute i verksamheten. Varje 

medarbetare blir sin egen ”chef” och ansvarig för sin situation och vet hur man ska hantera sin 

situation.
34

 Carlzon anser att genom delegering av ansvaret kan beslut tas ute i den verksamhet 

som det berör.
35

 Det gäller också att skapa ett bra arbetsklimat där medarbetarna känner sig 

trygga och vågar ta ansvar.
36

 Han betonar också vikten av information. Den som inte har fått 

tillräckligt med information kan inte ta ansvar och den som fått information kan inte undvika att 

ta ansvar.
37

 Men informationen måste förenas med emotion.
38

 Ledaren måste visa sitt 

engagemang och överföra sin övertygelse till medarbetarna.  

 

Engestang anser också att det behövs ett nytt sätt att leda, ett pedagogiskt ledarskap.
39

 Vid 

pedagogiskt ledarskap ska ledaren coacha, inspirera och ge de förutsättningar som medarbetarna 

behöver för att lära sig och utvecklas. Nordengren och Olsen nämner också att en ledare har 

många likheter med rollen som lärare.
40

 Den gode pedagogen delar med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper i syfte att öka sina medarbetares erfarenheter och kunskaper.
41

 Verktyget för 

detta är dialogen, en tvåvägskommunikation, vilket medför att även ledaren blir delaktig. 

Ledaren ger av sig själv, men ställer också krav och förväntningar på sina medarbetare.  

 

                                                      

31 Carlzon, Jan. Riv pyramiderna – En bok om den nya människan, chefen och ledaren. 

(Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, Första pocketutgåvan, andra tryckningen, 2008) s 10 

32 Ibid s 175  

33
 Ibid s 28 

34 Ibid s 68 

35 Carlzon (2008) s 123 

36 Ibid s 126 

37 Ibid s 54 

38 Ibid s 136 

39 Engestang (2004) s 18  

40 Nordengren & Olsen (2006) s 69 

41
 Iwarsson, Sten. Vårdens nya ledarskap – dialog och delaktighet. (Sävedalen: Säve Förlag, 2001) s 42 
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Strategiskt ledarskap definieras som en ledare som har en förmåga att förutse och kan tänka 

strategiskt.
 42

 De kan också arbeta med andra för att påbörja förändringar som kan skapa en 

framtid som är livskraftig för organisationen. De ser inte heller sitt ledarskap som en titel utan 

en position med ansvar att tillgodose olika intressenter. De ställer de rätta frågorna och arbetar 

tillsammans med sina medarbetare och bildar sedan olika grupper av medarbetare. I gruppen 

coachar ledaren och stödjer kreativiteten som i sin tur leder både till nyskapande och utbyte av 

kapital och kunskap. Lärandet prioriteras så att organisationen får ett intellektuellt kapital och 

gör det sedan möjligt att alla medarbetare får tillgång till den nya kunskapen. Ledaren bör 

dessutom använda sin tid och energi på att kunna förutsäga hur framtidens konkurrensvillkor 

blir och vilka utmaningar som kan förväntas. 

 

Distans 

När man använder uttrycket distans tänker de flesta på geografiskt avstånd.
43

 Med en person 

som arbetar på distans avser man då en person som har möjlighet att arbeta till exempel 

hemifrån med hjälp av olika informationstekniker. Det gör det också möjligt att få tillgång till 

elektronisk information. Distans kan även ha flera andra betydelser. Det kan gälla tid, kultur och 

att man håller ett visst avstånd till andra människor. 

 

Olika typer av distans enligt Nordengren och Olsen är: 

 

 Geografisk – organisationen är utspridd geografiskt genom att man har ett huvudkontor 

och lokalkontor. 

 Tidsmässig – arbetare som jobbar skift eller medarbetare som befinner sig i andra 

tidszoner. 

 Kulturell – etnisk distans som t ex mellan säljare och montörer eller mellan medarbetar i 

olika länder.  

 Mental – ideologisk (konservativ-socialist), egenskap (noggrann-snabb).  

 

Det är vanligt att flera distanser förekommer samtidigt. Vid projektarbete mellan flera olika 

partners, till exempel mellan kund och leverantör, kan både rum, tid och kultur finnas med som 

parameter. De kan befinna sig på olika adresser och har då en geografisk distans. Hos 

leverantören medverkar inledningsvis chefsäljaren, men uppgifterna kan sedan tas över av 

tekniker. Hos kunden tar ledning eller inköparna beslut om upphandling. Men sedan är det 

”brukarna” som ska använda materialet. Som exempel från mitt arbete bestämmer inköparna på 

landstinget vilket material som vi ska använda oss av i arbetet. Inköparna väljer ut ett företag 

som är villig att leverera materialet efter anbud som antagits. Men det är inte inköparna som 

                                                      

42 Ireland, R Duane & Hitt, Michel A. Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 

21st century: The role of strategic leadership. Academy of Management Executive. Vol 19, No 4, 

2005, p 63-77 

43 Nordengren & Olsen (2006) s 13-15 
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använder sig av materialet utan vi medarbetare som finns i den dagliga verksamheten. Det är 

olika kulturer både mellan företag och mellan landsting, men också inom organisationen.
44

  

Att leda på distans 

En ledare i en ordinär organisation ska kunna vara empatisk och samtidigt ha en social förmåga 

för att vara framgångsrik.
45

 En ledare på distans måste dessutom vara mycket duktig på att 

organisera och strukturera, men samtidigt kunna motivera sina medarbetare. I en organisation 

som arbetar på distans måste ledaren ha täta kontakter och följa upp olika uppdrag. Samtidigt 

måste det ske på ett sådant sätt att medarbetarna inte känner sig kontrollerade. Ledaren måste 

också vara skicklig med att kunna hantera komplexa situationer och även våga fatta snabba 

beslut. Men stor del av framgången är relaterat till hur man kommunicerar med varandra. En 

ledares största utmaning på distans är att bidra till så att medarbetarna känner att de arbetar i ett 

team och att det skapas en teamkänsla inom organisationen.
46

 Det förutsätter att 

kommunikationen fungerar bra inom organisationen.  

Att leda på distans inom sjukvården 

Idag måste ledare inom sjukvården ha flera olika talanger som passar den komplexa värld som 

finns inom sjukvården.
 47

 De förväntas att presentera mätbara resultat och samtidigt bedriva en 

effektiv och evidensbaserad vård. Samtidigt som sociala och politiska beslut kan påverka 

vården. The Healtcare Leadership Alliance (HLA) i USA har satt samman vissa kompetenser 

som en ledare inom sjukvården bör ha. Det första är att en ledare bör kunna kommunicera med 

sina medarbetare och skapa relationer med dem. Sedan måste ledaren ha facklig kompetens 

inom hälso- och sjukvård men även kunskaper i ekonomi. Ledare inom sjukvården förväntas 

också göra mer men samtidigt förbruka mindre pengar. 

 

Ett sätt för att bedriva ledarskap inom sjukvården på distans är att vara omgiven av medarbetare 

som man kan lita på, anser Wolterman som är chef över 11 sjukhus i USA.
48

 Han betonar att det 

ska finnas praktiska tillämpningar för hur ledarskap på distans bör bedrivas inom 

organisationen. Samtidigt skall det också finnas en gemensam vision och det ska finnas 

strategier för att uppnå visionen. Han nämner också att på grund av storleken kan han inte göra 

allt själv utan blir man tvungen att delegera och han litar på att dessa personer verkställer 

besluten som skapas i gruppen.  

 

                                                      

44 Nordengren & Olsen s 13-15 

45 Ibid s 18 

46 Akkirman & Harris Akkirman, Ali D & Harris, Drew L. Organizational communication satisfaction 

in the virtual workplace. Journal of Management Development, Vol 24, no 5, 2004, p 397-409 

47 Stefl, Mary E, Common Competencies for All Healthcare Managers: The Healthcare Leadership 

Alliance Model. Journal of Healthcare Management, nov/dec 2008, p 360-374 

48 O´Connor, Interview with Daniel J Wolterman. Journal of Healthcare Management, march/april 

2010, p 73-76 
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Ledarskap inom hälso- och sjukvården har både likheter och olikheter med hur det är att vara 

ledare i en annan organisation.49 De skiljer sig på så sätt att ledarna inte bara måste motivera och 

inspirera sina medarbetare utan de måste också motivera och inspirera patienterna och deras 

familjer. Ledarna har ändå liten kontakt med patienterna, men de har stort inflytande på 

medarbetarna som i sin tur påverkar patienterna 

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer av det latinska ordet communicare och kan översättas med ”att 

ha något gemensamt” eller ”att dela något med någon”.
50

 Kommunikation är ett villkor för att 

kunna överleva för oss människor såväl fysiskt och socialt. Genom att kommunicera kan vi 

förmedla och motta information så att omvärlden blir meningsfull och begriplig (intellektuellt). 

Vi kan visa känslor, glädje och sorg (emotionellt). Med hjälp av kommunikation kan vi också 

bli mer sedda och uppskattade. Kommunikation gör det även möjligt att bevara relationer men 

även att utöva makt både över andra men även i organisationer (socialt). Förmågan att 

kommunicera, i många men också i mer specifika situationer, är något vi lär oss och som kan 

förbättras genom erfarenhet.
51

 Genom att lära oss mer kommunikationen, hur vi tolkar andra 

personer och hur vi uppfattas av andra, kan i hög grad förbättra samspelet med andra.  

 

De flesta budskap kommuniceras ändå verbalt men även kommunikation kan ske icke-verbalt 

genom kroppsspråket.
52

 Vi förmedlar också signaler till omgivningen med bland annat 

röststyrka och tonläge eller via kroppen med miner, gester och kroppsställningar. Det finns 

forskare som anser att endast 38 % av kommunikationen överförs med hjälp av ord och resten 

förmedlas icke-verbalt.
53

 Kroppsspråket betyder alltså mycket för innehållet som ska förmedlas. 

 

Vid all kommunikation är det viktigt att göra återkoppling så kallad feedback för att kontrollera 

om budskapet har uppfattats rätt.
54

 Den kan både vara verbal och icke-verbal.
 55

 När den är icke-

verbal sänds ofta signalerna omedvetet. I själva processen sänds budskapen fram och tillbaka 

och parterna anpassar den fortsatta kommunikationen efter varandra. För att skapa förtroende 

hos medarbetarna är det därför en viktig faktor hur ledare kommunicerar med dem och på det 

                                                      

49 Osborne Kilpatrick, Anne. The Health Care Leader as Humanist. Journal of Health & Human Services 

Administration. Vol 31, No 4, 2009, p 451-465 
50

 Maltén, Arne. Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. (Lund: Studentlitteratur, 1998) 

s 11-12 

51 Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin. Kommunikation – Samspel mellan människor. (Lund: 

Studentlitteratur, Upplaga 3:9, 2007) s 33 

52 Maltén (1998) s 14-15 

53 Ibid s 31 

54 Ibid s 15 

55 Ibid s 24 
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sättet förbättrar medarbetarnas engagemang i organisationen.
56

 Men kommunikation är inte bara 

ord.
57

 Det handlar också hur man uppträder som ledare. Ledarens sätt att uppträda försöker 

medarbetare efterlikna och det sprids inom organisationen. Även Iwarsson nämner detta att 

ledaren formar sin närmaste omgivning.
58

 Om han/hon alltid kommer för sent till möten kan 

man inte begära att medarbetarna ska passa tider. 

 

Kommunikation är också ett viktigt villkor för en organisations existens.
59

 Det är genom den 

dagliga informella och formella kommunikationen mellan medlemmar i organisationen och 

omvärlden som en organisation antar en viss form. När medlemmar i organisationen 

kommunicerar så skapar det en bild av själva organisationen, hur arbetsprocesserna är och hur 

strukturen i organisationen ser ut och fungerar. Även de som befinner sig utanför organisationen 

är viktiga när det gäller att skapa sig en bild av organisationen. För moderna organisationer är 

det också viktigt att stärka sina varumärken.
60

 Kommunikationen kan då vara extern och riktad 

mot målgrupper som befinner sig utanför organisationen.
61

 Det kan göras i form av 

marknadskommunikation som till exempel reklam. Genom reklamen förmedlas vad en 

organisation står för.  

 

Kommunikationen kan också vara intern. Den brukar beskrivas som kommunikationen mellan 

chefer och medarbetare och mellan medarbetare. Stor del av den interna kommunikationen 

förmedlas genom informations- och kommunikationsteknik (IKT).
62

 Det kan ske genom 

internet, intranätet eller e-mail. Sedan internettekniken infördes i organisationerna har intranätet 

och e-post blivit den främsta interna mediet. Sverige var det land där införandet av intranätet 

gick allra snabbast.
63

 Men IKT har både för- och nackdelar.
64

 För medlemmar inom 

organisationen är det nu lättare att få tillgång till information. Samtidigt medför det att den stora 

informationsmängden gör att medlemmar inom organisationen får ägna allt större del av sin 

arbetstid till att sortera, läsa och hantera information.  

 

Vanligtvis är det inte problem med att driva en verksamhet på distans.
65

 Problemet är att hitta en 

fungerande kommunikation. Fysiska möten anser Engestang är det mest överlägsna för det 

                                                      
56

 Bambacas, Mary & Patrickson, Margaret. Interpersonal communication skills that enhance 

organisational commitment. Journal of Communication Management, Vol 12, No 1, 2008, p 51-72 

57 Carlzon (2008) s 142-143 

58 Iwarsson (2001) s 46 

59 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. Strategisk kommunikation. (Lund: Studentlitteratur, 2007) s  

13 
60 Falheimer & Heide (2007) s 19 

61 Ibid s 22 

62 Ibid s 18 

63 Ibid s 84 

64 Ibid s 18 

65 Nordengren & Olsen (2006) s 107 
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skapar närhet.
66

 Men är det inte möjligt får man mötas virtuellt. Förutom mail och telefon kan 

man ha telefonmöten.
67

 Det kan ske till låg kostnad och många kan delta samtidigt. Men det 

gäller att alla medarbetarna har möjlighet att tala, men inte samtidigt. En annan mötesform är 

videomöten. Då kan medarbetarna se varandra, vilket är viktigt eftersom kroppsspråket är en 

viktig del av kommunikationen. En viktig faktor i distansorganisationer är ändå intranätet, 

vilket är ett stort stöd både för medarbetarna och för ledningen.  

 

Aktuell forskningsöversikt 

Ledarskap 

Att omvandla en hierarkisk organisation från att vara toppstyrd och centraliserad till att bli mer 

platt försökte Ghanas regering genomdriva under 1980-talet.
68

 Sjukvården skulle decentraliseras 

och bli mer flexibel och effektiv. Den lokala ledningen skulle också få arbeta mer självständigt. 

Beslut som tidigare tagits på regeringsnivå skulle nu göras lokalt. Regeringen ansåg att med en 

decentraliserad ledning skulle verksamheten bli mer patientnära och anpassas efter krav från 

befolkningen. Samtidigt skulle kvaliteten bli högre.  

 

Koyos syfte med denna studie var att se vilka hinder som denna decentralisation av hälsovården 

i Ghana kunde medföra. Han genomförde en kvalitativ studie i form av 13 intervjuer och 

gruppdiskussioner med lokala ledarpersoner inom hälsovården, privata vårdgivare, lokala 

tjänstemän och ledare inom organisationer som inte var knutna till regeringen. Ledarna skulle 

också ha arbetat inom distriktet i minst två år. Hans slutsats var att en mer decentraliserad 

hälsoförvaltning kräver också förändringar inom både organisationen och administrationen, 

vilket medförde stora förändringar för de lokala ledningarna. De blev helt plötsligt överhopade 

med arbete. De skulle göra planeringar, bedriva budgetarbete och samtidigt kunna prioritera, 

vilket var något nytt och det fanns få personer med dessa erfarenheter inom distriktet. Denna 

situation hade inte uppmärksammats och man hade inte från regeringsnivå förstått vilka 

utmaningar som den lokala ledningen skulle få. Ledarna hade inte heller förstått vilken roll de 

skulle få med denna reform. Kojo slutsats var att de lokala ledarnas ansvar skulle ha utökats 

gradvis genom att de fick utbildning och kunskap om den nya reformen.
69

 

 

Organisationer strävar även efter att ha engagerade medarbetare och har därför spenderat stora 

resurser för att mäta och förbättra den anställdas engagemang.
70

 Teoretiskt har ledarskapet i 

organisationen en stor betydelse, men det har inte gjorts någon studie som direkt påvisa detta 

                                                      

66 Engestang (2004) s 74 

67 Ibid s 136 - 143 

68
 Kojo Sakyi, Emmanuel. Implementing decentralised management in Ghana – The experience of the 

Sekyere West District health admininistration. Leadership in Health Service. Vol 21, No 4, 2008, p 307-

319. 
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70 Xu, Jessica & Cooper Thomas, Helena, How can leaders achieve high employee engagement? 

Leadership & Organization Development Journal, Vol 32, No 4, 2011, p 399-416. 
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samband. Xu och Cooper Thomas syfte med denna studie var att undersöka om detta kunde 

påvisas. De genomförde en studie vid ett försäkringsbolag i Nya Zeeland med cirka 400 

medarbetare. Undersökningen genomfördes genom att medarbetarna fick en enkät tillsänt sig 

via e-mail som de skulle svara på och bedöma ledarskap, kommunikation, problemlösning, 

teamarbete, coaching, personliga relationer och effektivitet.  

 

I denna studie fann de två viktiga implikationer med avseende på ledarens beteende.
71

 Ledare 

som var engagerade och stödde sina team hade också engagerade medarbetare. En fördel var 

också om ledaren var intresserad av medarbetarnas utveckling och kunde glädja sig över ett 

teams framgång. De ledare som inte ville utveckla sina interpersonella färdigheter kunde i stället 

öka de anställdas engagemang genom att ge teamet olika specifika uppgifter, vara ärlig och 

därmed skapa en bra kommunikation. Studien bekräftar alltså tidigare studier om relationen 

mellan ledarskap och medarbetare samt viljan hos medarbetarna att engagera sig i sitt arbete.  

Ledarskap i virtuella team 

Virtuella team får en allt större betydelse och viktig roll inom organisationer som gör det 

möjligt för organisationen att vara både flexibel och konkurrenskraftig.
72

 De virtuella team som 

är globala har uppstått till följd av de ökade krav som ställs på organisationer för att koordinera 

personer som är geografiskt utspridda.
73

 De består av en samling individer som samarbetar 

genom informationsteknologi (IT) för att tillsammans arbeta mot ett bestämt mål.
74

 Men hur kan 

ledarskap bedrivas i denna miljö? Ledaren är ofta den person som strukturerar ett team och 

arbetar teamen i olika länder måste också ledaren ta hänsyn till de olika kulturer som råder i 

respektive land.
75

 I virtuella team är strukturen uppbyggd med hjälp av teknik. Samtidigt är det 

en utmaning att finna balansen mellan struktur och flexibilitet för ett virtuellt team.  

 

Kayworth och Leidner skapade 13 olika virtuella team i Mexiko, Europa och USA för ett 

forskningssyfte.
76

 Syftet var genom skapandet av dessa team kunde de studera dynamiken i 

dem. I studien använde de sig av både en kvantitativ metod, i form av enkäter, men också av en 

kvalitativ metod. Här fick teammedlemmarna och deras ledare skriva ner sina reflektioner 

angående kommunikation, empati, yrkesrollen och attityden.  

 

Varje team bestod av fem till sju medlemmar som alla hade en hög teknisk kompetens. Alla 

team hade fått en obligatorisk uppgift där de skulle genomföra ett forskningsprojekt som de fått 

tilldelats sig från forskargruppen och det skulle genomföras under fyra veckor. Medlemmarna 

fick också riktlinjer hur uppgiften skulle genomföras och i de riktlinjerna påpekades det även att 
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teamledaren inte skulle göra allt arbete själv och att teamet var tvungen att ha en dialog för att 

kunna genomföra uppgiften. Sedan var det upp till varje team att prioritera, göra scheman, 

bestämma tider för möten och besluta vilken teknologi som de skulle använda sig av. 

 

Teammedlemmarna fick sedan reflektera över hur ett ledarskap i ett virtuellt team skulle vara 

för att teamet skulle arbeta så effektivt som möjligt och även påpeka om deras teamledare hade 

haft några brister. I de team som ansågs ha arbetat ineffektivt klagade teammedlemmarna på sin 

ledare för att den hade varit dålig på att ge instruktioner, instruktionerna hade varit för vaga och 

ledaren hade varit dålig på att ge feed-back. De team som genomfört sina projekt effektivt hade 

en ledare som i stället gav mycket feedback och även tydliga instruktioner. Även en teamledares 

attityd påverkade gruppens arbetssätt. Några ansåg också att deras teamledare hade varit alltför 

arrogant, för blyg och inte tillräcklig bestämd. Deras önskan var att de skulle ha fått mer klara 

direktiv, men även att ledaren skulle ha haft en dialog med dem. De team som ansågs ha varit 

mest effektiva hade haft en ledare som förde en dialog med sina teammedlemmar och var 

uppgiftsorienterad. Effektiva ledare kunde också förklara för varje medlem vilket ansvar var och 

en hade och dessa ledare skapade också ett bra socialt klimat i gruppen.   

 

Organisationer som arbetar i virtuella miljöer behöver också ledare som har förmåga att skapa 

och använda sig av humant och sociala kapital. McCallums och O´Conells har granskat fem 

tidigare studier om ledarskap. Deras syfte med studien var att tydliggöra vikten av humant och 

socialt kapital i framtidens ledarskap. Humant kapital som en ledare har är viktiga för en 

organisation.77 Med det menas arbetserfarenhet och utbildning. Det sociala kapitalet är också en 

viktig beståndsdel. Med det avses en ledare som är har en social medvetenhet, kan arbeta 

självständigt, försöker främja och samordna samarbete och ger feed-back till sina medarbetare. 

Det humana och sociala kapitalet kompletterar varandra. McCallums och O´Conells slutsats var 

att man tidigare bara fokuserat på det humana kapitalet hos ledare men att man nu även börjat 

fokusera på det sociala kapitalet. Studien påvisar flera olika positiva effekter för organisationen 

om en ledare har socialt kapital. Det första är att det medför minskade omkostnader, genom att 

han/hon litar på sina medarbetare så att de uträttar sitt arbete. Det sociala kapitalet medför också 

en mer kreativ arbetsmiljö och man arbetar mot samma mål vilket medför en gemensam 

förståelse. Det leder också till minskad personalomsättning och kostnader när mindre antalet 

personer behöver anställas och läras upp, vilket också resulterar i att organisationen kan få en 

bättre ekonomisk avkastning. 
 

Kommunikation 

Möjligheten att ha en fungerande kommunikation är av största vikt om man vill att det virtuella 

teamet ska arbeta framgångsrikt.
78

 Virtuella team måste fortlöpande få kommunikation genom 

olika digitala system. Samtidigt måste teamet få konstant feed-back från sin teamledare. Det kan 

göras genom olika slags möten och speciella diskussionsforum. Dessutom bör teamledaren 

skapa regler för hur medlemmarna ska kommunicera med varandra. Vid vissa tidpunkter bör 

ändå teammedlemarna träffas fysisk för att lära känna varandra bättre. 
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I studien som Pyöriö gjort visade att fysiska möten är den mötesform som medarbetarna 

föredrog.79 Hans syfte med sin studie var att påvisa vilka fördelar och nackdelar som arbetet på 

distans kan leda till, vilket han gjorde genom att intervjua IT-tekniker i Finland som arbetade på 

distans. Kommunikationen i organisationen skedde oftast via mail, telefon eller 

videokonferenser. Att arbeta på distans och samtidigt skapa en teamkänsla i organisationen var 

en utmaning ansåg en ledare. För att bryta isoleringen för medarbetarna föreslår Pyöriö även att 

medarbetarna förses med lämplig teknik och utbildning och att det skall finnas möjlighet att ha 

reguljära fysiska möten och sociala aktiviteter, för att skapa en teamkänsla. Visserligen är IT-

teknikerna närmare sina kunder, men de förlorar den sociala gemenskapen med sina 

medarbetare. 

 

Hur leder en frånvarande ledare? ville Hägg undersöka i sin studie.
80

 Syftet var att undersöka 

hur olika ledare förmedlade sitt ledarskap när de var fysiskt frånvarande och vilka konsekvenser 

det kunde medföra. Intervjuer genomfördes därefter med fem ledare som alla var verksamma 

inom näringslivet. I studien framgick det att det vanligaste sättet att ha kontakt med sina 

medarbetare när man leder på distans var antingen via mail eller via telefon. Bägge var bra 

kommunikationskanaler, ansåg hon. Det frånvarande ledarskapet hade inga negativa 

konsekvenser för organisationerna hon undersökte. Det visade i stället att ledarnas frånvaro 

bidrog till organisationens utveckling och fortlevnad. Den höga kompetensen inom 

organisationerna gjorde att det krävdes mindre styrning av medarbetarna. Samtidigt som ledarna 

var frånvarande var de ändå tillgängliga. De var också duktiga på att delegera arbetsuppgifter, 

vilket var ett villkor om man är en frånvarande ledare.  

 

Akkirman och Harris gjorde en studie vid ett företag i Turkiet där 65 % av arbetskraften flyttade 

ut från kontoret till virtuella arbetsplatser.
 81

 Deras syfte med studien var att jämföra hur nöjda 

medarbetarna var med kommunikationen på sin virtuella arbetsplats och jämföra det mot en mer 

traditionell arbetsplats på kontoret. Deras hypotes var att medarbetarna som arbetade i en 

virtuell miljö upplevde att kommunikationen var sämre, de fick mindre feed-back och 

ledarskapet hade försämrats. För att undersöka om hypotesen stämde skickade de ut enkäter, via 

e-mail, där medarbetarna fick besvara ett antal frågor.  

 

De gamla sätten att kommunicera hade nu försvunnit när arbetsplatserna blev virtuella och man 

var tvungen att hitta andra vägar. Med hjälp av informationsteknologi kunde medarbetarna nu 

mötas i videokonferenser. För att få medarbetarna att kommunicera med varandra skapade 

företaget också chat-rooms, e-bulletin, tidning på nätet etc. Företaget bidrog även till att de som 

arbetade i virtuell miljö också skulle ha fysiska möten.  Resultatet i studien visade att de 

medarbetare som arbetade i virtuella miljöer var mer nöjda än de som arbetade kvar på kontoret, 
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vilket inte var ett resultat man hade förväntat sig. Att arbeta i en virtuell miljö behöver alltså inte 

medföra att kommunikationen blir sämre inom organisationen. Det är av stor vikt att skapa ett 

förtroende mellan ledare och medarbetare, vilket är helt beroende på att de har en fungerande 

kommunikation.  

 

Jag fann också en artikel från Ghana som berörde kommunikationen mellan ”District Health 

Management Teams” och lokal hälsopersonal.
82

 Syftet för Kojo var att undersöka hur reformen 

att decentralisera hälsovården i Ghana påverkats av den interna kommunikationen. Han 

genomförde studien genom att göra intervjuer med totalt 72 personer som arbetade lokalt. De 

fick frågor angående på vilket sätt de fick information om reformen. Han frågade också om 

vilka kanaler de fick information genom och hur de upplevde att få information från chefer på 

högre nivåer. Resultatet visade att informationen till den lokala hälsopersonalen kom antingen i 

form av cirkulär, brev eller verbalt genom olika möten. Informationen var då för det mesta 

väldigt sparsam. Ofta såg personalen ett dokument på en anslagstavla vilka beslut som fattats. 

Koyo anser att för att kunna bedriva ledarskap på distans måste även kommunikationen fungera. 

Den dåliga kommunikationen bidrog till att denna reform inte kunde genomföras 

tillfredsställande. Han påpekar också att man även måste ha en öppen dialog på varje nivå för att 

kunna genomföra en reform och då även ta hänsyn till den lokala hälsopersonalen. 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vilka erfarenheter chefer inom sjukvårdens 

laboratorieverksamhet har av ledarskap på distans. 

 

 Vad beskriver cheferna utmärker ledarskap på distans? 

 Vilka är de egenskaper en ledare behöver för att leda en organisation på distans? 

 Hur kommunicerar cheferna med sina medarbetare? 

 

Teoretisk ram 

Genom att studera olika ledarskapsteorier och även min egen erfarenhet, vet jag att ett bra 

ledarskap bidrar till att göra en organisation effektiv. Har man en ledare som har en social 

förmåga och samtidigt litar på sina medarbetare, gör att man som medarbetare presterar mer. 

Det förutsätter också att man har en bra kommunikation inom organisationen. Om inte 

kommunikationen fungerar kan det vara svårt att leda en organisation, samarbetet fungerar inte 

och medarbetarna blir dåligt motiverade. Det är också viktigt i denna globala värld att behålla 
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sina kompetenta medarbetare och ta tillvara deras kompetens. Därför har jag valt att fokusera på 

ledarskaps- och kommunikationsteorier inom organisationer. 

 

Ledarskap 

Eftersom ledarskapet i hierarkiska organisationer ofta var auktoritärt och sedan samhället 

förändrats har detta ledarskap delvis försvunnit och ersatts med andra former av ledarskap. Ofta 

måste nu moderna ledare ha olika egenskaper för att bedriva sitt ledarskap. Därför kommer jag 

att beskriva några teorier om ledarskap som kan bedrivas inom moderna organisationer och har 

då valt att fokusera på situationsanpassat ledarskap, transformellt ledarskap, karismatiskt 

ledarskap och strategiskt ledarskap. 

 

Teorin som Hersey och Blanchard lanserade handlar om situationsanpassat ledarskap som 

grundar sig på medarbetarnas mognad.
83

 När en arbetsgrupp har nått en hög mognad kan de och 

har även förtroende att klara av sin uppgift. I början har en arbetsgrupp låg mognad och saknar 

kunskapen och självförtroendet. Enligt teorin måste ledaren då anpassa sitt ledarskap efter 

situationen.  

 

För att nå hög mognad måste arbetsgruppen genomgå fyra olika faser. I den första har 

arbetsgruppen en låg mognad och ledaren måste orientera sina medarbetare och klargöra vilka 

normer och förfaranden som gäller. Han/hon måste också övervaka arbetsgruppen för att målen 

ska nås (fas 1). När medarbetarna sedan når en mer mognad kan ledaren minska sin 

övervakande roll och bli mer relationsorienterad. Ledaren bör fortfarande coacha och handleda 

sina medarbetare. Han/hon ger beröm och arbetsgruppen får uppmärksamhet (fas 2 och 3). När 

fjärde fasen uppnåtts kan arbetsgruppen arbeta självständigt och utan några större direktiv från 

sin ledare. Ledaren kan då delegera ännu mera uppgifter och arbetsgruppen får mer ansvar. Hur 

länge det tar innan en arbetsgrupp når full mognad kan variera från några dagar till så långt som 

några år. Men arbetsgruppens mognad kan också avta, vilket kräver en flexibilitet hos ledaren. 

Arbetsgruppen kan då åter behöva mer handledning och coach av sin ledare, för att nå en hög 

mognad igen.
84

  

 

Vid Transformellt ledarskap försöker ledaren få sina medarbetar att bli mer medvetna om de 

etiska frågorna och genom att själv vara energisk försöker denne att reformera en institution.
85

 

Han/hon försöker vädja till medarbetarnas egenintresse och till deras egen fördel. För en politisk 

ledare kan det vara ett försök att åstadkomma fler arbeten, stöd, fler lägenheter och även att 

försöka bli omvald. En företagsledare kan leda genom att ge löneförhöjningar eller andra 

förmåner. Transformellt ledarskap innefattar värden som ärlighet, ansvar, rättvisa och 

ömsesidighet. Ledaren har en legitim auktoritet. Byråkratiska organisationer betonar mer denna 

form av inflytande än ett inflytande grundat på utbyte och inspiration. 
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Transformella ledare gör sina medarbetare medvetna om vikten av deras arbeten.
86

 Ledaren ser 

till att medarbetarna blir mer skickliga och medvetna för att förbereda dem till att bli mer 

ansvarstagande och få mer befogenheter inom organisationen. Ledaren ger support och 

uppmuntran som är nödvändig för att medarbetarna ska entusiastiska och anstränga sig inför 

hinder, svårigheter och trötthet. Som resultat av detta känner medarbetarna tillit och respekt 

gentemot ledaren och blir då ännu mer motiverade att göra mer än de förväntades göra.  

 

Egenskaper hos en karismatisk ledare är resultatet av en interaktiv process mellan ledaren, 

anhängare, medarbetare eller av en situation.
87

 Karismatiska ledare är entusiastiska, medvetna 

och engagerade genom att uttrycka sin vision och öka anhängarnas medvetenhet för att uppnå 

den. Ledaren tar sedan personliga risker för att genomföra den. Egenskaper som gör en 

karismatisk ledare skicklig är självsäkerhet, stark övertygelse, balans, talförmåga, och en känsla 

för vad anhängarna förväntar sig. En karismatisk ledare kan ha ett stort inflytande på en 

organisation, men konsekvenserna är inte alltid fördelaktiga. Positiva karismatiska ledare verkar 

vara hängivna och ha en positiv effekt på organisationen, men andra karismatiska ledare kan ha 

negativ effekt på en organisation genom att de är tyranner och kan förorsaka en nedgång för 

organisationen. 

 

Eftersom vi lever i en värld där det sker snabba förändringar måste en ledare också bedriva 

strategiskt ledarskap.
88

 Ledningen behöver utveckla en strategi både på kort och lång sikt. När 

det blir förändringar i miljön måste det eventuellt göras förändringar i processer, produkter eller 

av olika tjänster. Vid snabba förändringar gäller det också att ta beslut på alla nivåer och 

samtidigt vara konsekvent och samordnad. Det är oftast omöjligt för en enda ledare att ha en så 

bred kompetens som krävs för att leda en stor organisation i kristid. Därför är det av stor vikt att 

ledaren tar hjälp av en ledningsgrupp där olika kompetenser finns. Olika bakgrunder och 

perspektiv förbättrar beslutsunderlaget som görs av ledningsgruppen. Strategiskt ledarskap 

behövs för att kunna hantera kriser och upptäcka hot och det gäller att på tidigt stadium 

upptäcka dessa och kunna hantera dem 

Kommunikation 

 

Enligt tradition är kommunikation en process där personer sänder eller byter information.
89

 

Kommunikationen i en organisation är den process där medarbetare bevarar och förändrar 

organisationen genom att man kommunicerar med sina medarbetare och andra grupper både 

internt och externt. Det är en följd av handlingar där det är två aktörer inblandade, en sändare 

som vill förmedla något och en mottagare. Innehållet i kommunikationen brukar betecknas 

budskap.  
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Processen startar med att en sändare måste koda informationen genom att formulera och 

uttrycka det som han/hon vill förmedla. Vid kodningen måste man också välja vilka symboler, 

verbalt eller icke-verbalt, som ska förmedla informationen. Därefter måste sändaren välja vilken 

kanal som ska brukas för att överföra budskapet. Ska budskapet vara skriftligt eller muntligt? 

Ska det användas formella eller informella kanaler? Formell kommunikation kan användas vid 

skriftliga rapporter inom organisationen. Vid informell kommunikation kan man mötas ”ansikte 

mot ansikte”. Sedan måste mottagaren avkoda den information som den fått och tolka 

innehållet. När kommunikationen är effektiv så tolkar mottagaren innehållet som sändaren har 

förväntat sig. Till sist sker en återkoppling där mottagaren svarar sändaren på budskapet. När 

mottagaren svarar förändras kommunikationen från att vara enkelriktad till att bli en 

tvåvägskommunikation.
90

 

 

Man brukar skilja mellan skriftlig och muntlig kommunikation.
91

 I skriftlig information finns 

det en begränsning hur mycket information som kan överföras i ett budskap och anges som 

”ringa” information. Samtidigt som det kan ta lång tid innan sändaren får återkoppling från 

mottagaren. Vid ”rik” information, muntlig, är det möjligt att överföra mycket information 

samtidigt och få snabb återkoppling, vilket gör att sändare och mottagare kan anpassa budskapet 

till varandra. Vilken kanal kan användas för att informationen ska bli rik? Muntlig 

kommunikation anses vara informationsrik, men framväxten av IT har ökat de muntliga 

informationskanalerna. E-mail anses befinna sig i gränslandet mellan skriftlig och muntlig 

information och det är en skriftlig kommunikationsform i muntlig form som kan ge snabb 

återkoppling. Vilken kommunikationsform som väljs i en organisation beror på vilket budskap 

som ska förmedlas. Om budskapet är komplext eller lätt kan missuppfattas är muntlig 

kommunikation att föredra. Om budskapet är opersonligt kan det vara bättre att använda sig av 

skriftlig kommunikation. 

   

Kommunikationen är alltså mycket viktig för hur organisationer fungerar. Därför är det också 

viktigt för samarbete och att organisationen når de mål som förväntas.
92

 Men det kan även 

förekomma olika kommunikationsproblem inom organisationen. Vid dessa problem får inte 

ledare eller medarbetare den information som de anser behöva ha, vilket medför en osäkerhet i 

det dagliga arbetet. Lika ofta kan kommunikationen vara dålig mellan medarbetarna och man 

vet för lite om varandras arbete.  

 

Man brukar skilja mellan tre typer av kommunikationsproblem. Första typen beskriver en 

situation där de anställda i organisationen vill dela information, med det blir problem med själva 

kommunikationsprocessen. Sändaren bör koda budskapet så att mottagaren tolkar det på rätt 

sätt. Ett annat problem är att mottagaren får för mycket information och har svårt bemästra den, 

vilket kan vara stressande. Den tredje typen är när informationen blir manipulerad och inte all 

information förmedlas. Någon håller medvetet tillbaka informationen för att utnyttja en situation 

till sin egen fördel.
93
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Det är även vanligt att man skiljer mellan formell och informell information i en organisation.
94

 

Vid alla planerade arrangemang och förmedling av information används formell 

kommunikation, som är relaterat till organisationens hierarkiska system och det arbete som 

utförs. I den klassiska organisationsteorin skulle ledningen sända meddelanden till de anställda 

vilka arbeten de skulle utföra. De anställda skulle i sin tur anmäla vilka arbeten som utförts och 

hur det gått. Med denna kommunikationsform kan det uppstå olika problem. När en mellanchef 

får informationen tolkar han/hon det till sin egen arbetssituation. Meddelandet kan också tolkas 

annorlunda än vad sändaren har tänkt sig. Återflödet av informationen från medarbetare till 

ledningen kunde också bli mindre på grund av att på den högre nivån fanns det mindre antal 

personer som kunde ta emot informationen. Informationsflödet måste alltså filtreras för att 

begränsa mängden. 

 

Informell information förekommer oavbrutet när medarbetare möts.
95

 Innehållet i denna 

kommunikation är vanligtvis något som alla har gemensamt, vilket kan vara arbetsförhållande, 

arbetsuppgifter, ledare eller arbetskamrater. Den informella kommunikationen har också fått en 

allt större betydelse i moderna organisationer. Idag arbetar de flesta i tjänstsektorn och 

produktionen är en samverkan mellan anställda och kunder. Industriarbetaren har ersatts av en 

kunskapsmedarbetare som arbetar självständigt. Vanligtvis arbetar man i olika team och tar 

gemensamt ställning till hur en uppgift ska lösas. Det resulterar i att makten över arbetet har 

förflyttats från ledaren till kunskapsmedarbetaren, från styrning genom formell kommunikation 

till olika kulturella gemenskaper, där den informella kommunikationen är kärnan.  

 

Framväxten av elektronisk informations- och kommunikationsteknik har förändrat 

kommunikationen genom att nya kommunikationskanaler blivit allt vanligare.
96

 Före denna tid 

skedde merparten av kommunikationen genom skriftliga dokument, telefon eller ”ansikte mot 

ansikte”. IT har försett oss med nya alternativa kommunikationskanaler som e-mail, chatt och 

nätmöten. Kanalerna kan dessutom göra det möjligt att man inte behöver vara beroende av tid 

och rum. När e-mail sänds kan det läsas oberoende vilken tid det skickats (asynkron 

kommunikation). Vid telefonsamtal (synkron kommunikationskanal) behöver man inte vara 

närvarande i ”rummet” utan samtalet kan mottas även på andra ställen. De flesta 

kommunikationskanaler än nu ”rumsoberoende” bortsett från kommunikationen ”ansikte mot 

ansikte”, vilket är den rikaste formen av kommunikation.  

 

De IT-baserade kommunikationskanalerna är oberoende av tid och rum och det har gjort det 

möjligt att skapa ”virtuella organisationer”. Det är en organisation som består av människor som 

arbetar tillsammans för att lösa en uppgift, men de behöver inte befinna sig på samma plats. Det 

gör det även möjligt att arbeta hemifrån och samtidigt bedriva kommunikation med medarbetare 

i andra länder som kanske också befinner sig i olika tidszoner. Blir denna teknik mer utvecklad 

kommer virtuella grupper inom organisationer bli allt mer vanliga i framtiden.
97
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Metod 

Kvalitativ forskningsintervju 

 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter ledare med chefsuppdrag inom 

sjukvårdens laboratoriemedicin har. Jag vill veta vad som utmärker ledarskap på distans, vilka 

egenskaper som behövs och hur kommunikationen kan bedrivas. Eftersom det inte finns så 

många ledare inom laboratorieverksamhet som bedriver ledarskap på distans och att dessa 

verksamma ledare är mycket upptagna personer, valde jag att göra en kvalitativ studie i form av 

intervjuer i stället för att göra en enkät. Jag är intresserad av ledarnas erfarenheter och det 

upplever jag är lättare att fånga genom intervjuer. Den metoden gör det också möjligt att ställa 

följdfrågor och fördjupningar inom mitt ämne på ett annat sätt än enkäter. 

  

I kvalitativa studier läggs tyngdpunkten på ord i stället för kvantifiering vid insamlande av data 

och analys.
98

 Vid kvalitativ forskning gör man även ett målstyrt urval, det vill säga man väljer ut 

ett antal individer som forskningsfrågorna berör.
99

 Vid intervjuerna ställs enkla och raka frågor 

och på dess frågor kan man få komplexa svar.
100

 När man sedan gjort intervjuerna har man ett 

rikt material att arbeta med. Men syftet med en kvalitativ forskningsintervju är ändå att få 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld.
101

 Intervjun ska vara ett samtal mellan 

två parter om ett tema. Detta är en speciell form av mänskligt samspel där sedan kunskapen kan 

utvecklas genom dialogen. Men det råder en viss maktasymmetri. Intervjuaren bestämmer 

situationen, samtalsämnena och styr intervjuförloppet. Intervjuaren introducerar även vilket 

tema som ska behandlas och kan sedan styra över intervjun, men intervjun kan ändå bli ett 

intressant samtal om ett område som berör bägge. 

  

Vid en kvalitativ intervju använder man sig inte heller av ett standardiserat frågeformulär som 

vid en enkät.
102

 Det som framkommer i undersökningen är de intervjuades egna uppfattningar. 

Till sin hjälp kan man ha en intervjuguide. I den anges det tema som är syftet med 

undersökningen och i vilken turordning som frågorna kan tas upp.
103

 Det är också viktigt att 

intervjun täcker allt som avses, men under intervjun kan ändå nya frågor tillkomma. Jag valde 

att göra en halvstrukturerad intervju och till hjälp hade jag en intervjuguide. Enligt Kvale är 

mallen ett viktigt stöd som inte behöver följas helt och hållet. Vid en halvstrukturerad intervju 
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är det också möjligt att göra förändringar av frågorna och ordningsföljden, för att kunna följa 

upp svaren från de intervjuade.
104

 

Urval 

 

Jag ville intervjua aktiva chefer inom laboratoriemedicin som bedriver ledarskap på distans, 

totalt åtta stycken. Fyra av intervjuerna skedde i mitt närområde, men eftersom urvalet av ledare 

i mitt nuvarande landsting är begränsat så fick jag även tillfråga ledare inom ett landsting i östra 

Sverige och även ledare som arbetar privat. Sex av dem som jag intervjuade var biomedicinska 

analytiker, en var läkare och en var sjukgymnast. Tre av informanterna arbetar i privat 

verksamhet och fem arbetar för landstinget men i två olika landsting. Trost anger också att vid 

kvalitativa studier bör man få så stor variation som möjligt.
105

 Urvalet ska också vara så 

heterogent som möjligt men inom en given ram. Det anser jag att jag uppfyllt genom det här 

urvalet av informanter. 

 

Sju av informanterna har jag träffat vid tidigare tillfällen. En ledare inom mitt nuvarande 

landsting har jag inte varit i kontakt med förut så jag valde att skicka en förfrågan via mail till 

henne. Två av ledarna tog jag kontakt med per telefon och övriga via mail.  

 

Genomförande 

 

Inför intervjuerna utarbetade jag en intervjuguide utifrån mitt syfte. Den hade jag som 

utgångspunkt när jag intervjuade, men den gav också möjlighet för informanterna att kunna 

uttrycka sig fritt och det blev också möjlighet för mig att kunna ställa följdfrågor. Trost anser att 

innan en intervjuguide skrivs ska den som gör studien vara väl inläst på ämnesområdet och även 

ha formulerat ett syfte med studien.
106

 Jag hade innan studien tagit del av dokument, 

vetenskapliga uppsatser, litteratur, vetenskapliga artiklar som berörde mitt område.  

 

Sex av intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser. En intervju ägde rum i 

informantens bostad och en ägde rum på min nuvarande arbetsplats. Intervjuerna spelades in på 

en mobiltelefon under ”röstmemo” och varje intervju tog mellan 20-45 minuter. Att göra 

intervjun med en mobiltelefon var enkelt att genomföra. Mobiltelefonerna är nu så pass vanliga 

och jag tror att de flesta dessutom glömde bort att de blev intervjuade. Informanterna blev mer 

avslappnande och vi fick en bra dialog.  

 

Studiens empiri består av kvalitativa data som är insamlade genom intervjuer. Informanterna 

fick berätta om sina upplevelser hur de upplevde att leda en organisation på distans. De fick 
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också svara på vilka egenskaper man bör ha för att vara ledare och hur de kommunicerade med 

sina medarbetare.  

 

Databearbetning 

 

Efter varje dialog har jag sedan transkriberat intervjuerna. Jag fick göra flera avlyssningar innan 

jag ansåg att allt var nerskrivet av hela intervjun och då hade jag transkriberat så ordagrant som 

möjligt. Detta tog väldigt lång tid, men slutresultatet blev till sist 63 utskrivna sidor.  

Efter transkriberingen har jag läst intervjuerna ett flertal gånger. Jag har läst dem både i 

kronologisk ordning och i slumpvis ordning. Därefter valde jag att sortera upp dem i olika 

teman. Till min hjälp har jag då valt ut olika citat. Ett vanligt sätt att presentera resultaten från 

en studie är just genom att redovisa utvalda citat.
107

 Citaten gör det möjligt att se hur 

interaktionen är i intervjun, anser Kvale. Finns det flera citat så ska man välja det som man 

anser är bäst.
 108

   

 

Jag använde mig av överstrykningspenna i olika färger för att markera citat i intervjuerna som 

kunde kopplas samman med dessa teman. Holme och Solvang skriver även de att när man 

använder sig av kvalitativa metoder så är analysen av information både tidskrävande och 

omständig och analysen av texterna kan inte heller göras förrän de är färdiga.
 109

 Då kan man 

välja vissa teman och problemområden som man sedan kan arbeta vidare med. Trost skriver 

även han att när man ska analysera kvalitativa intervjuer ska man försöka leta efter mönster.
110

 

Jag valde ändå att korrigera bort en del talspråk för att det skulle bli enklare att läsa. När det 

uppstod pauser har jag markerat det med ett flertal punkter. Även meningar utan betydelse för 

citatets innebörd har jag tagit bort och ersatt med tre punkter inom klamrar […]. Namn som kan 

härledas till en viss informant har jag markerat med X. Efter varje citat har jag också markerat 

med siffra inom parantes vilken intervju jag har taget citatet från. De utvalda citaten har sedan 

varit till grund när jag gjort min resultatanalys. 

 

Etiska aspekter 

 

Etiken inom forskning är inte statisk.
111

 De etiska övervägandena inom forskningen handlar om 

att hitta en balans mellan olika intressen. Kunskapsintresset är stort, eftersom ny kunskap är 

värdefull på olika sätt och kan bidra till samhällets utveckling. Genom kunskapen kan vi sedan 
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medverka till att göra det bättre för människan och ge henne ett ökat värde.
112

 När man har 

människor som deltagare i ett forskningsobjekt ska det alltså gynna både vetenskapen och 

människan. För svensk forskning är det vissa krav som gäller för hur forskning ska bedrivas.
113

 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Forskaren ska informera de personer som ingår i studien om vilket syfte som studien har. De ska 

också få veta att deltagande är frivilligt och de har rätt att avstå (informationskravet). Deltagarna 

ska också själv bestämma om de vill delta i studien (samtyckeskravet). Personuppgifter måste 

sedan förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem (konfidentialitetskravet). Eftersom 

urvalet ändå är begränsat, och labvärlden ganska liten, så är det av stor vikt att informanterna 

kan känna sig trygga så att de kan berätta om sin arbetssituation. Dessutom måste de uppgifter 

som samlas in endast användas för forskningsändamål (nyttjandekravet).
114

 

 

Innan intervjuerna hade jag mailat över den skriftliga informationen ”Till deltagare i 

intervjustudien” (bilaga 1). På den står angivet syftet med undersökningen och min handledares 

namn. De fick också vetskap om att det som presenteras i studien inte skulle kunna härledas till 

de enskilda personerna, att deltagandet skulle vara frivilligt och informationen skulle behandlas 

konfidentiellt. Intervjuerna skulle även spelas in och transkriberas och de skulle endast vara 

tillgängliga för mig och min handledare. Jag hade också mailat över intervjuguiden (bilaga 2) så 

att de skulle kunna förbereda sig innan intervjun.  

 

Deltagarna i min studie fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte. De hade 

då möjlighet att själva bestämma om de ville delta. Innan jag startade intervjun hade jag mailat 

över en skriftlig information om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, att 

deltagandet var frivilligt och att deras uppgifter endast skulle användas i forskningssyfte. De 

hade också rätt att ångra sitt deltagande under själva intervjun. Kvale skriver också att etiska 

avgöranden inte bara sker på något speciellt stadium i en forskningsstudie utan kan bli aktuella 

under hela forskningsprocessen.
115

 Jag anser att jag i min studie övervägt de etiska aspekterna 

och uppfyller de krav som Bryman och Vetenskapsrådet anger. 

Resultat 

De informanter som ingår i denna studie bedriver ledarskap på distans, men på olika nivåer. De 

har hand om olika antal medarbetare allt från 22 medarbetare till cirka 600 medarbetare. En del 

har också medarbetare i flera länder. Men alla har en chefstitel och i den ingår att vara ledare på 

                                                      

112 Vetenskapsrådet (2011) s 104 

113 Bryman (2011) s 131-132 

114 Ibid 

115 Kvale (1997) s 105 

 



 30 

distans inom laboratoriemedicin. Det är sex är kvinnor och två män och samtliga är mer än 50 

år. Sex stycken är utbildade till biomedicinska analytiker, en är läkare och en är sjukgymnast. 

 

Jag har intervjuat åtta personer med tre olika arbetsgivare. Detta beroende av att tillgången i mitt 

eget landsting är väldigt begränsat med att finna ledare inom laboratoriemedicin som leder på 

distans. Därför har jag också intervjuat ledare inom ett annat landsting och några som arbetar 

privat, men ändå leder på distans. Nedan följer en presentation av samtliga informanter. De är 

numrerade från 1-8 efter den ordning jag gjort intervjuerna. Jag anger också vilken utbildning 

de har för sitt uppdrag, hur många de är ansvariga för och hur länge de har arbetat som chef. 

 

Intervju 1. Personen har varit chef sedan 2011 och är nu ansvarig för 33 medarbetare. Inom 

organisationen har hon arbetat sedan 1990. Den utbildning hon har fått för ledarskapet har varit 

intern som det lokala landstinget gett henne. 

 

Intervju 2. Personen har varit chef tidigare på en annan nivå. Nuvarande uppdrag har hon haft i 

tre år och hon är nu ansvarig för 219 medarbetare. Den utbildning hon har fått för ledarskapet 

har varit intern och hon har även fått en ledarskapsutbildning av försvaret.  

 

Intervju 3. Personen har tidigare varit chef inom en annan organisation. Nuvarande uppdrag har 

han haft sedan sju år tillbaka och har nu ansvar för cirka 500 personer. Han har ingen 

ledarskapsutbildning från högskolan. 

 

Intervju 4. Personen har tidigare varit chef på olika nivåer. Nuvarande uppdrag har hon haft 

sedan 2011 och är nu ansvarig för cirka 600 medarbetare. Hon har en ledarskapsutbildning från 

det lokala universitetet och Handelshögskolan i Stockholm.   

 

Intervju 5. Personen har varit chef i cirka fem år och är ansvarig för ungefär 22 personer. 

Hennes ledarutbildning har hon fått internt. 

 

Intervju 6. Personen har varit chef i sex år och är ansvarig för cirka 35 personer. Hon har fått en 

ledarutbildning internt. 

 

Intervju 7. Personen har haft olika chefsställningar. Inom nuvarande organisation har han varit 

sedan 2005 och har ansvaret för cirka 300 medarbetare. Hans ledarutbildning är från högskolan. 

 

Intervju 8. Personen har arbetat inom nuvarande organisation sedan 2007 och är ansvarig för 

cirka 500 personer. Hon har en ledarutbildning från Handelshögskolan, men hon har även fått 

interna utbildningar när hon arbetat inom andra organisationer som ledare. 

 

I bearbetandet av materialet fram två huvudkategorier med underliggande teman enligt följande: 

 

1) Ledarskap på distans 

a) Specifika egenskaper 

b) Delegering 

c) Resor 

d) Motivation och feed-back 
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2) Kommunikativa utmaningar 

a) Avstämmande kommunikation 

b) Kommunikationsformer 

c) Mötesformer 

d) Medarbetarsamtal 

e) Information 

 

Ledarskap på distans 

Specifika egenskaper  

 

Flera av mina respondenter anser att man måste vara intresserad av uppdraget. Det är också av 

stor vikt att man är ämneskompetent och kan förstå på vilket sätt medarbetarna arbetar. Flera 

betonar att för att kunna arbeta som ledare måste man även tycka om att arbeta med människor. 

Extra viktigt om man leder på distans är att man har en kommunikativ förmåga. Det gäller att 

när man kommunicerar att vara extra tydlig, både vid muntlig samt skriftlig information. Även 

fast ledarna själva upplever att de varit mycket tydliga så kan budskapet ändå tolkas på olika sätt 

av medarbetarna. Förmågan att vara lyhörd, flexibel, skapa relationer och att ha tillit sina 

medarbetare är andra viktiga egenskaper betonar flera. Som ledare måste man också tycka om 

att leda och vara målinriktad. Samtliga ledare arbetar i organisationer som har utarbetat en 

vision och det är också ledarens uppgift att förankra den visionen hos medarbetarna så att alla 

arbetar mot samma mål. 

 

Jag tycker man ska vara tydlig. För det har man … märkt att det är väldigt svårt att 

kommunicera. För säger man en sak så är det inte säkert att folk uppfattar det som samma 

sak fast man säger samma sak. (1) 

Men sedan tycker jag att man ska vara intresserad av det hela och att man ska vara 

intresserad av funktionen. […] Men det är hemskt mycket …personkännedom. […] Tycka om 

att leda, handleda. (3)  

Det är en del egenskaper som är viktigare än andra, och det återkommer, det är den 

kommunikativa förmågan. […] Man måste vara intresserad av att jobba med människor och 

intresse också för det man jobbar med. (4) 

Som ledare måste man vara lyhörd. Sedan gäller det också att vara målinriktad och ha en 

vision och veta var man ska ta vägen. Målet med sitt arbete känner jag är viktigt. (6)  

 

En av ledarna anser att när man arbetar med människor så måste det bottna i värderingar. Han 

har alltid arbetat efter den principen att alla människor vill och kan och det är hans uppgift som 

ledare att skaffa förutsättningar för medarbetarna. Som chef och ledare är det också av stor vikt 

att bygga relationer. Kan man inte det så anser han att det inte går att utöva ledarskap.  

 

Att ha en värdegrund och människosyn som man bottnar i […]. Sedan jobbar man med 

människor, det gör man verkligen som chef och ledare, så det gäller att bygga relationer och 
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kommunicera.[…] Så människosyn, värderingar, kommunikation, relation och förmåga att 

skapa tillit. (7) 

 

Denna ledare har arbetat med att leda på distans även i sitt förra uppdrag som han hade i 20 år. 

Då upplevde han att många medarbetare var ensamma i sin profession på arbetsplatsen. Han 

ville då som ledare stötta medarbetaren. 

 

Då jobbade jag mycket med att fara runt. […] Då gäller det att vara närvarande och stötta 

och förstå, att finnas med då. Inte bara som schablon utan verkligen ärligt äkta att vara med 

och förstå. Har man grundlagt en sådan kommunikation och personkännedom, så blir det 

mycket enklare sedan. (3) 

 

Delegering 

Eftersom många av ledarna leder verksamhet på distans så blir de tvungna att delegera 

arbetsuppgifter till sina medarbetare. Genom att delegera visar ledaren att han/hon litar på sina 

medarbetare. Det framkommer också ur intervjuerna hur ledarna ger uttryck för hur de märkt att 

medarbetare uppskattar att få förtroende från sin chef.  

 

Man måste delegera. Man måste gå in, man är som ”stöttning” men inte gå in och överstyra 

på något sätt. Det innebär att man måste lita, man måste kunna och man måste förstå.[…] 

Det har varit en käpphäst i mitt arbete. Lita på människorna och låta dem växa, så växer de. 

Inte en procent som gör en besviken. Nästan alla som får ett ansvar, ett till mandat, tar det 

och det blir bra. Det tycker jag har varit genomgående och så många som blir glada över det. 

och tvärtom om när man kör över ….då krymper man ihop. (3) 

 

Samma informant uttrycker hur han från början tyckte det var svår att delegera men att detta är 

något som han lärt sig med tiden. Som ny chef ville han vara närvarande som chef och tyckte 

det var roligt att träffa sina medarbetare. En annan av ledarna angav även att hon försöker 

delegera så mycket som möjligt av flera olika orsaker.  

 

För det första med delegering så minskar det min arbetsbörda. Men det ökar också 

engagemanget för den person som får delegering och som kanske lättare kan placera det i 

ett sammanhang. Så man vinner mycket på det. (6) 

 

En av ledarna leder sju olika arbetsplatser. På de ställen som har mer personal finns det alltid en 

i arbetsstyrkan som är ansvarig för bemanningen. Denna arbetsuppgift har samtliga medarbetare 

en månad var. Vid längre ledigheter i arbetsgruppen kontaktar de sin chef. Även hur 

arbetsuppgifterna ska fördelas sköter de på egen hand inom personalgruppen.  

 

Där de har mer personal, så har de så att en är ansvarig för personalen. […] Det är väldigt 

bra för mig. […] Placeringar på labbet, vilken som gör vad, den saken har jag inget med att 

göra hur de delar upp arbetet. (1) 
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Resor 

Chefer som leder på distans har samma uppgifter som de som leder mer traditionellt. De ska 

administrera, budgetera, delta på möten och se till så att det finns tillräckligt med personal på 

samtliga arbetsplatser. Det som utmärker de chefer som leder på distans är att de får ägna en stor 

del av sin arbetstid i tjänsten till resor, speciellt de som arbetar i ett glesbygdslän och kan ha 

över 10 mil till ett möte. Även de ledare som har ansvar för flera länder reser väldigt mycket i 

tjänsten och då med antingen bil, flyg eller tåg.  

 

Vi hör till X och där ligger de flesta, 99 % av alla mötena ligger i X. Det är 1½ timmes resa 

ner och 1½ timmes resa hem. Det går åt 3 timmar i restid och du ska ner till … för ett möte 

på 2 timmar. Det tycker jag är jobbigt. (1) 

 

Jag reser mycket. Första året reste jag i stort sett 5 dagar i veckan. Men det höll inte. Man 

sliter ut sig. Sedan är det inte bra heller. Det blir för mycket tid till resor. Man måste sitta, 

skriva ner och tänka och hålla kontakten. Det blev också det här distanstemat. (3) 

 

Resorna i tjänsten gör också att arbetsdagarna blir väldigt långa. Nu reser denna ledare cirka tre 

dagar veckan. En annan ledare anger också att om det är flera som ska ner på möte på samma 

plats så försöker man åka tillsammans, men det innebär också att man får en del väntetider. 

Väntetiden och det långa avståndet gör att arbetsdagarna blir väldigt långa. En av ledaren skulle 

även vilja ha en mer samordning av tjänsteresorna från samma ort. 

 

Men ungefär i snitt tre dagar. Men då blir det heldagar när man sticker före 6 och så hemma 

vid 9, för att vara där borta på heltid. (3) 

Igår var vi till X på ett möte. Då var det jag, X och så var det X som har blodtransfusion. Då 

var inte jag kanske upptagen precis lika länge som X, men då väntar man in varandra, man 

åker med varandra. […] Det är någonting vi pratar om ofta att vi skulle ha en mötesstruktur 

över huvud taget. För att både jag och kanske han på ”städet” kan åka tillsammans på ett 

möte på samma tider. (1) 

 

Villkoren att resa i storstaden skiljer sig mot att resa ute i glesbygden. I storstaden använder 

man sig främst av tåg och buss. Orsaken anger denna ledare att det är det snabbaste sättet och 

chansen att hitta en parkering till en bil är ganska liten. 

 

En dag kan jag nog i alla fall resa ungefär 3 gånger, skulle jag tro. Vissa dagar är det väldigt 

få. […] Jag reser främst kommunalt för det är det snabbaste sättet i X. Att ha egen bil är inte 

att tänka på för jag hittar inte parkering. (7) 

 

Motivation och feed-back 

Ledarskap på distans innebär också en speciell utmaning när det gäller att motivera sina 

medarbetare och ge dem feed-back för det arbete de utför. Jag frågade en ledare som var 

ansvarig för ett helt län hur hon motiverade sina medarbetare. 



 34 

 

Det gäller att ha tydliga mål och tydliggöra dem också. Det som vi jobbar med i 

ledningsgruppen, det är …att ta fram just det. Sedan gäller det att avdelningschefen för det 

vidare till sina medarbetare, så de känner sig delaktiga i det, så att det blir verklighet för 

dem, tycker jag. (2) 

 

En av ledarna betonade i själva uppdraget som hon har finns mål som fastställts av den politiska 

ledningen i landstinget. Sedan diskuterar hon tillsammans med verksamhetscheferna vilka 

åtgärder som behövs göras för att målen ska nås. Hon kommer inte själv med färdiga förslag 

utan det är något arbetsgruppen arbetar fram tillsammans. 

 

Det är en stor delaktighet i att sätta upp målen och se på aktiviteter som vi ska göra för att 

nå målen. Det är inte så att jag lägger fram liksom en färdig plan ”så här ska vi jobba”. Så 

delaktigheten är en del i motivationen och engagemanget. (3) 

 

Av intervjuerna framgår också att ledarskap på distans innebär en extra utmaning när det gäller 

att ge feed-back till sina medarbetare. Cheferna uttrycker att de ser feed-back som viktigt och 

något de försöker att skapa rutiner för. När medarbetarna finns många mil ifrån försöker en 

ledare i alla fall höra av sig en gång i veckan, även fast hon inte hört något från de 

medarbetarna. En annan ledare betonar vikten av att ge feed-back och stöd när det behövs.  

 

Har jag inte hört något, försöker jag att ringa eller skriva en i gång i veckan i alla fall. […] Så 

de inte tycker att man är någonting på ett ”papper” som kommer ibland. Det är bra att visa 

att man finns även när det inte är problem. (1) 

Jag försöker kommunicera med alla en gång varje vecka per telefon. Det försöker jag att 

hålla. I alla fall någon representant för det labbet. (6) 

Det är jätteviktigt. Det är väl kanske nyckeln att det bär framåt och att det fortsätter. Dels 

att man är intresserad och att man inte glömmer någonting. […] Och framförallt berömmer 

när det funkar och stöd när det inte funkar. (3) 

 

En av ledarna beskriver hur hans ambition är att svara så fort som möjligt när han får 

information eller feed-back från sina medarbetare.  Han vill att den medarbetaren snabbt ska få 

bekräftelse.  

 

Jag får mycket, mycket feed-back. Och sedan när det är medarbetare som skriver mail, så är 

min ambition att svara så snart som möjligt och det är också ett sätt att bekräfta att jag vet 

att du arbetar i organisationen. (7) 

 

Under ett arbetsplatsmöte (APT) fick en av ledarna veta att han använde ett språk som var för 

svårt att förstå. Det handlade om flödesorienterad strategi. Med den feed-backen förstod han att 

alla medarbetare måste använda sig av samma begrepp när man kommunicerar. 
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Med den feed-backen fick jag, ”du har ett språk som inte är tillgänglig.” Och då bestämde vi 

oss att vi skulle börja använda samma begrepp. […] Man kan leda genom att skapa struktur 

och förutsättningar så att vi har ett samma språk. (7) 

 

Två av ledarna gav uttryck för att de har olika strategier för ge feed-back. En av dem ger alltid 

personlig feed-back men aldrig inför en grupp, medan en annan gör precis tvärtom. 

 

Det är samtal. […] Gäller det på något sätt individuellt, handlar det om prestationer och så, 

då ger jag den enskilt. Jag skulle aldrig komma på tanken att ge någon sorts feed-back 

liksom i grupp när andra är med. (4) 

 

Oftast så är det när man sitter i telefonen. ”Det där var bra. Det där var jättebra”. Även mail. 

Även mail som kan ses av andra så att det blir uppmärksammat. Sedan kan man bli mycket, 

mycket bättre på att ge feed-back. (8) 

Resultatanalys 

När ledarna beskriver vilka specifika egenskaper de behöver nämner flera av dem att man måste 

tycka om att arbeta med människor, vara ämneskompentent och även tycka om uppdraget. Flera 

betonar att som ledare på distans är det extra viktigt att man har en kommunikativ förmåga, 

vilket gäller både skriftlig och muntlig kommunikation. Flera ansåg också att man måste vara 

extra tydlig med budskapet så att det inte misstolkas. Detta på grund av att arbetsplatserna är 

flera och budskapet kan därför tolkas olika. 

  

Svårigheten med att ha sina medarbetare på distans är att stor del av ledarnas arbetstid går åt till 

resor. En ledare beskriver att i början av sitt uppdrag reste han fem dagar i veckan. Han tyckte 

det var svårt att delegera, men samtidigt ville han vara närvarande för sina medarbetare för att 

skapa relationer. Efter ett antal år har han delegerat mera vilket ökat engagemanget hos 

medarbetarna. En annan ledare beskriver att genom att delegera en del arbetsuppgifter så 

minskar arbetsbördan för henne. Genom delegering visar man också som ledare att man litar på 

sina medarbetare. Många medarbetare växer också när de får nya uppgifter. En av ledarna lät de 

arbetsplatser som har mer personal sköta bemanningen och arbetsplaceringarna. Denna funktion 

hade samtliga medarbetare på dessa arbetsplatser en månad var. Makten över arbetet har då 

förflyttats från ledaren till medarbetaren. Eftersom en ledare inte har någon möjlighet att vara på 

alla arbetsplatser samtidigt måste ledaren anpassa ledarskapet efter den situation som råder i den 

aktuella situationen. Beskrivningen ovan anser jag visar ett Situationsanpassat ledarskap. Det är 

en teori som Hersey och Blanchard lanserade och grundar sig på en arbetsgrupps mognad. Vid 

låg mognad måste ledaren hjälpa sina medarbetare och påtala vilka normer som gäller och 

övervaka gruppen så att de nås. När medarbetarna sedan mognat mer behöver ledaren endast 

handleda gruppen och coacha dem. Efter ytterligare tid kan ledaren delegera ännu mer 

uppgifter. Det är också en process som flera ledare bedriver. Genom att gruppen når en mer 

mognad gör det möjligt att man kan delegera mer arbetsuppgifter till dem. 

 

En av ledarna beskriver att han har arbetat som ledare i över 20 år, men upplevde att många var 

ensamma i sin profession. Genom att ge stöttning försökte han då vara närvarande. Efter denna 
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åtgärd blev kommunikationen bättre och han skapade en relation till sin medarbetare. Han 

betonade att i hans uppdrag ingick det att skaffa förutsättningar för medarbetaren, men samtidigt 

inte överstyra. Många medarbetare växer när de får dessa nya förutsättningar. Samtidigt är det 

viktigt att medarbetarna får feed-back även fast de inte finns några problem på arbetsplatsen. 

Flera av ledarna på de lägre nivåerna försöker hålla kontakt med sina medarbetare i alla fall en 

gång i veckan så att de inte känner sig bortglömda. Samtliga betonar vikten att ge feed-back till 

arbetsgruppen, men de gör det på olika sätt. Tranformella ledare ser till att medarbetarna blir 

mer skickliga och medvetna för att förbereda dem att ta mer ansvar och att de får mer 

befogenheter. Ledaren ger support och uppmuntran och kan på det viset göra så att 

medarbetarna anstränger sig ännu mera. Resultatet blir då att medarbetaren visar tillit och 

respekt gentemot ledaren. I uppdraget som dessa ledare har ingår många möten på andra orter 

och det medför att man som ledare inte kan vara på arbetsplatserna regelbundet. Delegering är 

en förutsättning för att verksamheten ska fungera. 

 

För att motivera sina medarbetare krävs det att man har tydliga mål och samtidigt tydliggör dem 

så att alla förstår. Den politiska ledningen eller företagsledningen beslutar vilka långsiktiga mål 

som ska uppnås. De ska sedan konkretiseras inom organisationen och det sker genom 

diskussioner med verksamhetscheferna. Gruppen arbetar fram vilka åtgärder som ska vidtas 

inom organisationen. En av verksamhetscheferna betonar att det är av stor vikt att ha tydliga mål 

och det är något som den ledaren arbetar med i sin ledningsgrupp. Efter diskussion i 

ledningsgruppen ska de ledare som arbetar på de lägre nivåerna förankra dessa mål hos 

medarbetarna. Av stor vikt är då att målen är skrivna på ett språk som alla förstår. Yukl 

beskriver att strategiska ledare utvecklar strategier både på kort men även på lång sikt. När det 

är förändringar i miljön måste det göras förändringar i olika processer, produkter eller tjänster. 

Vid snabba förändringar måste det tas beslut på alla nivåer och de ska samtidigt vara 

konsekvent och samordnat. En ledare har ofta inte en så bred kompetens för att leda en 

organisation i kristider. Därför tar han/hon hjälp av en ledningsgrupp, där det ingår olika 

kompetenser. Olika kompetenser förbättrar även beslutsunderlaget. Det är också något som sker 

inom organisationerna att vid strategiskt ledarskap tar man tillvara varandras kompetenser för 

att arbeta fram olika strategier inför framtiden. 

 

Resultat i min studie visar att det finns flera ledarstilar representerade. Det situationsanpassade 

ledarskapet finns mer hos de ledare som arbetar på lägre nivåer. De arbetar också närmare sina 

medarbetare och anpassar då ledarskapet efter den situation som råder vid det tillfället. 

Transformellt ledarskap är en förutsättning för att bedriva ledarskap på distans eftersom ledarna 

inte kan vara närvarande på alla sina arbetsplatser samtidigt. Många arbetsuppgifter måste 

delegeras så att medarbetarna kan arbeta självständigt på alla arbetsplatser. Det strategiska 

ledarskapet finns på alla nivåer, men märks mer hos de ledare som arbetar på högre nivåer och 

måste planera verksamheten på längre sikt och som får sina uppdrag från politikerna och 

företagsledningen. Ledarna på de högre nivåerna bedriver också ledarskapet mer indirekt och 

leder verksamheten genom andra ledare 
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Kommunikativa utmaningar  

Avstämmande kommunikation 

När man leder på distans som dessa ledare gör så har man många medarbetar som är geografiskt 

utspridda. Min fråga till dem var om de trodde det skulle vara någon skillnad att ha ett mer 

traditionellt ledarskap när man har sina medarbetare i angränsande lokaler. Många betonade att 

svårigheten att leda på distans är att det var vissa saker som måste tydliggöras ännu mer om man 

ledde på distans. Det framkom också att det är en utmaning att känna av stämningen i en 

arbetsgrupp när man vanligtvis inte vistas i den, vilket medför att man missar viktiga signaler 

från medarbetarna, som kan vara bra att känna till som chef. En av ledarna påpekar också en 

fördel när man har sina medarbetare på distans, för uppstår problem så måste de lösas i 

arbetsgruppen i stället för att chefen ska göra det. 

 

Det är väldigt mycket svårare att känna den stämning på de ställen man är lite och inte så 

ofta. Då vet man inte hur stämningen ska vara. Här kan man känna direkt för man känner så 

väl hur det ska vara. (1) 

 

Det är jättestor skillnad när jag var i början av min chefkarriär, då hade man sina 

medarbetare på samma ställe. […] Det är något jag kan sakna ibland. Få de där informella 

kontakterna, kan möta någon i korridoren och se att idag såg hon inte glad ut. Och då kan 

man fråga om det har hänt något. […] Samtidigt kan det också vara så att de när de sitter 

väldigt nära så kan det finnas en tendens att medarbetare kanske inte tror sig om att de kan 

lösa en del problem själva, utan de går till chefen. […] Jag tycker nog det är mest en nackdel 

just det där att missa den här vardagliga kontakten. (4) 

 

Cheferna betonade också hur de behöver använda mycket mer tid åt kommunikation för att 

stämma av. De vill inte helt förlika sig på ett möte och får då använda sig av e-mail och telefon. 

Om de hade sina medarbetare i angränsande rum skulle det vara mycket lättare att sprida ett 

budskap. En av ledarna reser väldigt mycket i tjänsten för att besöka de arbetsställen hon är 

ansvarig för. Men ändå upplever hennes medarbetare att de inte får tillräckligt med besök. 

 

Det är mycket resande så jag känner … det att hur mycket enklare det skulle vara att ha alla 

på samma plats. Det här är jättesvårt. Hur jag än gör så kommer de alltid att säga att man 

aldrig är ute hos dem. (5) 

Det är klart mycket lättare. Inne på kem lab har man alla medarbetarna på plats. Är det 

någonting kan du ta in det direkt. (5) 

Jag kan lätt sprida ut ett budskap. Jag kan lättare kanske följa upp att det blir som jag tänkt 

på ett helt annat sätt. (6) 

 

Kommunikationsformer 

 

En vanlig kommunikationsform när man leder på distans är att skicka e-mail till varandra eller 

att använda sig av telefonen. Det som har utvecklats de senaste decennierna är 

informationsteknologin och att idag arbeta utan fungerande IT-system kan kännas främmande.  
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IT inom sjukvården är specialanpassat till verksamheten. Många av de problem som finns ute i 

verksamheterna har med IT att göra. Fungerar inte IT så blir det svårt att bedriva arbetet. Den 

största delen av den information som cheferna förmedlar sker genom IT men de försöker också 

ha fysiska träffar.  

 

Det är mycket mail. Mycket telefon. För min del är det mycket telefon, eftersom jag tycker 

bättre om att höra rösten. Men jag har börjat mer och mer och får jag mail så svarar jag på 

mailen. Men det är mail och telefon. (5) 

Vill man ha ut budskapet vid samma tidpunkt, då är det ett gruppmail. (2) 

Det är liksom en hörnstenen i allt det här jobbet. Det kräver kommunikation som funkar. Och 

IT. 50% av alla våra problem och våra diskussioner handlar om IT. (3) 

 

Mötesformer 

 

Alla ledare som jag intervjuat har många möten inplanerade i sina kalendrar. De som arbetar på 

en högre nivå kan ha upp till åtta möten på en och samma arbetsdag. Istället har de ett mindre 

antal medarbetarsamtal. Däremot de som arbetar på lägre nivåer har mindre möten och fler 

medarbetarsamtal. Mötena kan vara utformade som fysiska möten, telefonmöten eller 

videomöten. 

 

Fysiska möten 

Som ledare ingår det även att man ska ha APT (arbetsplatsträff) med sina medarbetare. Men 

eftersom avstånden kan vara stora försöker man begränsa dessa möten och inte ha som det 

rekommenderas 10 gånger per år, utan det kan vara några stycken varje halvår. Genom att 

träffas fysiskt bidrar det till olika diskussioner och får medlemmarna delaktiga. 

 

Men egentligen kan man inte ha APT om man inte har en chef med. Men vi har gjort om … så 

de kan ha driftsmöten lite kortare kanske runt lunch till exempel. Sen försöker vi ha 

primärvårds-APT i stället. […] Ambitionen är också där att vi ska ha 10 gånger där också, för 

att det inte ska bli vi och dom. (1) 

Jag blir så inspirerad själv på de här mötena. Men i år, det är första året, har jag bestämt 

mig att vår verksamhetsplan ska vara väl förankrad. Folk ska förstå värderingarna och de här 

övergripande strategierna. ”Ert uppdrag är sedan att formulera olika aktiviteter och nå 

målen.” Men att gå ut och ha dialog kring framförallt om de övergripande målen […] det blir 

otroligt mycket diskussioner. (7) 

 

Förutom APT behöver man ha andra möten med sina medarbetare. 

 

APT-möten är en kort tid. […] Det är ett startskott när man ska börja diskutera någonting. 

Man ser till att hela gruppen får samma information. Men sedan är det förstås åter igen, de 

här olika mötena. Man åker ut och pratar med varje lab och man diskuterar. (6) 

Vi har ett USK-möte nu i oktober. Och så har vi ett BMA-möte. Det är dagarna efter 

varandra. […] Sedan i november har vi en arbetsplatsträff när alla kommer. (5) 



 39 

 

Jag frågade de ledare som arbetar på en lägre nivå hur ofta de besöker de olika arbetsplatserna. 

Det var lite olika, men en av ledarna försökte åtminstone göra det var tredje vecka. Hon 

betonade vikten av detta fysiska möte. Många av hennes arbetsplatser har då också skrivit upp 

olika frågor som måste behandlas när de möts och ju mer sällan besöken blir desto fler frågor 

blir det för ledaren att ta itu med när de träffas. Det alldagliga ”småsnacket” gör det möjligt att 

skapa tillit, lösa arbetsplatsproblem och skapa nätverk. 

 

Målet är …att försöka göra det varannan eller var tredje vecka rent fysiskt. […] När man 

kommer ut så är det laddat med frågor. Då förstår man hur viktigt det här mötet är. (6) 

Det där ”småsnacket” är jätteviktigt att ha. Dels tror jag man bygger tillit till varandra. Det 

andra att man bygger det sociala och löser massor av arbetsproblem. (7) 

När jag kommer ut har de en massa frågor. Det är precis att de skriver upp en massa frågor 

och tar dem när jag kommer. Det är trevligt. Det tycker jag är lite roligt. (5) 

Varje torsdag, […] då är jag någonstans ute i verksamheten. […] Men någon 

torsdagseftermiddag kan man ha möjligheten att träffa mig. (7) 

Telefonmöten 

Ett enkelt sätt att kalla till möte när man leder på distans är att sammankalla till ett telefonmöte. 

Dessa möten har en viss begränsning genom att man måste vara ganska disciplinerad och det är 

endast en av medarbetarna som kan prata samtidigt. De här mötena kan också bli onödigt långa. 

Det går inte heller att läsa av kroppsspråket och se hur olika medarbetare reagerar. 

 

Det är så lätt att kalla till ett telefonmöte. Man ringer upp och så pratar man för länge. […] 

Det finns en lockelse med att prata för mycket. […] Rent personligt kan jag ibland tycka att 

de kan bli onödigt långa. Många ska prata, en i taget. Man märker inte när de vill komma in. 

(3) 

Jag skulle nog inte säga att, att jag skulle nog inte bara vilja ha möten på det sättet. För att 

det har …fördelar för det stramar upp mötet. […] Och går … mötena, när man jobbar via ett 

sådant verktyg mycket snabbare, för man är disciplinerad. Men man missar det där, […] 

kroppsspråket. (4) 

Telefonmöten är ändå telefonmöten. Det är väldigt lätt att sitta och göra andra saker. (8) 

Videomöten 

Två av ledarna använder sig av video när de ska ha möten. Speciellt i X där stor del av 

verksamheten är spridd. Denna teknik har flera fördelar, dels behövs mindre tid brukas till resor 

i tjänsten och dels är det möjligt att kunna se kroppsspråket på den man samtalar med. 

 

Sedan har vi också ett verktyg i landstinget som heter kommunikatorn, som vi faktiskt är lite 

dåliga att använda. Det har väl att göra med att vi inte riktigt behärskar det. […] Man har en 

liten web-kamera och så kan man vara fyra till fem stycken som ser varandra och i det här 

programmet kan man lägga upp ett dokument som man tittar på. (4) 
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En videokonferens, dels att se hur människor reagerar, det är jätteviktigt. […] Kroppsspråket. 

[…] Om du ska informera saker, så är det betydligt bättre att se hur folk reagerar. (8) 

 

Även utbildningar kan bedrivas över videokonferenser. 

 

Vi höll utbildningar. Då gjorde vi så att vi kopplade in projektorn och så kunde en stå vid ett 

bord och hålla utbildning och då såg alla de på ena skärmen och då såg alla hur de satt. Så 

har jag jobbat i flera år. (8) 

 

Medarbetarsamtal 

 

Ett annat sätt att kommunicera med sina medarbetare är att ha medarbetarsamtal. Dessa samtal 

ska genomföras med samtliga medarbetare varje år. Hur många medarbetarsamtal man har som 

ledare skiljer sig efter vilken nivå man arbetar på. De som har indirekt ledarskap har cirka 10 

medarbetarsamtal medan ledare på lägre nivåer kan ha över 30 stycken. För dessa ledare blir det 

därför mycket resande när de ska genomföras och samtidigt försöker man avverka så många 

som möjligt vid ett och samma tillfälle. En förutsättning är då att alla medarbetare finns på 

arbetsplatsen vid detta tillfälle. Samtalen ska också genomföras under en ganska kort period så 

det blir väldigt intensivt och tidspressat.  

 

Sedan plötsligt blev det medarbetarsamtal. […] Allt skulle ske helst igår. Allt! Allt! Allt skulle 

ske igår. Den här aprilmånaden höll på att ta knäcken på mig. (1) 

 

En av ledarna beskriver att de arbetar efter ett årshjul så att man vet hur arbetet ska läggas upp. 

De har en möjlighet att själva bestämma hur de ska lägga upp arbetet med medarbetarsamtalen. 

Tidigare har de genomförts i slutet av året men hon gör nu dessa under en längre period. 

 

Medarbetarsamtal kan det bli ungefär per år, 32 kanske 34. […] Det finns ett årshjul när man 

vet ungefär när man ska lägga det. Men vi har en möjlighet att själva bestämma hur vi ska 

lägga upp det så att det ska fungera bäst. Förut låg det ganska sent på året och det kunde 

kännas lite konstigt att ta medarbetarsamtal i slutet av året, när man ska fastställa vad man 

ska göra det kommande året i verksamhetsplanen. (6) 

 

Ledarna på de högre nivåerna bedriver indirekt ledarskap och de medarbetarsamtal de har är 

med sina chefer och ledare på lägre nivåer. Det kan variera alltifrån tio till cirka 15 stycken. 

Men det finns även ledare som inte har några medarbetarsamtal alls.  

 

Det är verksamhetscheferna, de medicinska cheferna, kvalitetschef, IT-chef och så har jag 

även Norge också. […] Det är 14 stycken. (8) 

Det har jag med avdelningschefer och kemister, och läkare och ingenjörer. (2) 
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Information 

 

En av ledarna har hälften av sina medarbetare i ett angränsande rum och resten av medarbetarna 

leder hon på distans. Hon upplever att hon kan vara bättre att ge information till de medarbetare 

som arbetar på distans än de som arbetar nära henne. 

 

Man nästan är bättre att informera de som är på distans för då kanske man ringer, skickar 

mail eller verkligen försöker nå alla fyra eller fem som är där. Men här blir det att man når … 

inte alla 15 som är här. De kan ha ledig dag, jobba helg eller börjar sent. (1)  

E-mail 

Den vanligaste formen att kommunicera med varandra är att skicka ett e-mail. Ett och samma 

meddelande kan skickas till många samtidigt. 

 

Men just det här med mailen är så ”kanon, kanon, kanonbra”. Sedan har man …en grupp på 

vårdcentralerna som man kan skicka ut information och man har en grupp här och så får alla 

samma. (1) 

Vill man ha ut budskapet vid samma tidpunkt, så är det ett gruppmail. Vissa frågor, om vi 

har större saker på gång, då åker jag faktiskt runt. (2) 

Mailen går väldigt bra. Man kan uttrycka sig kort och distinkt. (3) 

Intranät 

Många organisationer har sina egna system när de vill förmedla information och nyheter. För att 

komma in på intranätet är man då tvungen att vara anställd i den organisationen. Men tillgången 

på datorer kan försvåra informationsflödet.  

 

Intranätet, där har vi just fått ett nytt system. Och där håller vi på och letar former för att få 

det mer lättillgängligt och lättydligt. Vi kommer med ett förslag omkring det, som jag och 

ansvarig tog fram igår. […] Då kommer medarbetare att kunna se ekonomi, 

sjukskrivningstal, ja olika perspektiv. (2) 

Landstinget förväntar sig att man ska läsa på intranätet. För där läggs … nyheter från hela 

landstinget och så finns där vår division. Men jag tror tyvärr så att inte alla medarbetare gör 

det. Och så tror jag dessutom att det är så att alla medarbetare inte har den tillgången till 

dator. (4)  

 

Denna ledare påpekar också att intranätet är kanske mest för chefer och de som arbetar 

administrativt. Dialogen är väldigt enkelriktad och går från chef till medarbetare. Men hon har 

inga förslag hur man ska kunna lösa detta problem. 

 

Så jag tror …att det är så att på intranätet är det mest chefer och personer som jobbar 

administrativt i staber som läser. […] På intranätet … finns en möjlighet att kommentera, 

men det är väldigt få som gör det. […] Jag tror att även om informationen är digital idag …så 

tror jag fortfarande den är väldigt enkelriktad. Den skulle kunna vara i mer dialogform. […] 
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Det här informationsflödet både från chef till medarbetare och från medarbetare till chef det 

kunde vara mycket bättre. Men jag har ingen lösning på det. (4) 

 

Namnen på dessa intranät kan variera beroende på vilken organisation det är. Även denna ledare 

påpekar att man som medarbetare måste få mer tid att ta till sig informationen. 

 

Vi har INUTI, intranät, e-brev och ibland telefonkedjor. […] Vi ska utveckla vårt intranät ännu 

mer, där vi ska bygga sociala grupper. […] Då kan man kommunicera med varandra i den 

sociala gruppen. […] Däremot upplever jag att det kommer så mycket information att man 

arbetar mycket, mycket mera med att strukturera upp. […] Du ska också ha förutsättningar 

att hinna läsa dem och ta till dem. […] Jag upplever idag att informationen finns där, men det 

är svårare att få enskilda medarbetare att ta till sig informationen som finns där. (7) 

Resultatanalys 

 

I uppdraget att vara ledare på distans finns många kommunikativa utmaningar och 

kommunikationen sker på olika sätt. Ett stort dilemma är att ha fysiska möten samtidigt med 

alla sina medarbetare. Många av medarbetarna har dessutom långa resor vilket gör det svårt att 

närvara på dessa möten. Men utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har 

förändrat kommunikationen inom organisationerna. Nu finns andra kommunikationskanaler 

som e-mail, chatt, nätverk och möten med hjälp av telefon och video. Tidigare bestod 

kommunikationen inom organisationen av skriftliga dokument, telefon eller fysiska möten. 

Jacobsen och Thorsvik nämner att om informationen är opersonlig kan det vara en fördel att 

använda sig av skriftlig information, men det finns också en begränsning för hur mycket 

information som kan sändas samtidigt. Denna typ av informationen anses som ”ringa”.  

 

När en ledare vill ha ut information måste han/hon välja vilken kanal som ska brukas. I nuläget 

är den vanligaste formen att antigen sända ett e-mail eller att använda sig av telefonen, nämner 

Jacobsen & Thorsvik. Man måste också välja hur budskapet ska förmedlas och om det ska vara 

skriftligt eller muntligt. En fördel med att sända ett e-mail är att budskapen blir då korta och 

distinkta. En ledare nämner att när hon vill hon ha ut ett budskap snabbt och vid samma 

tidpunkt så föredrar hon att sända ett gruppmail, eftersom samtliga medarbetare då får samma 

budskap. Är det viktiga beslut som ska förankras så åker hon runt och informerar. Det är också 

av stor vikt att avsändaren av ett mail kodar budskapet så att mottagaren tolkar budskapet rätt. 

E-mail anses befinna sig i gränslandet mellan skriftlig och muntlig kommunikation. Det är en 

skriftlig form av kommunikation som kan läsas när som helst och det är också möjligt att få en 

snabb återkoppling. Ledare på distans i studien är hänvisade till olika typer av 

informationskanaler. De vanligaste kanalerna är att använda sig av telefonen eller att sända ett 

mail, men även organisationens intranät är en kanal som används. 

 

I klassiska organisationsteorier sände ledningen meddelande till sina medarbetare hur de skulle 

utföra ett visst arbete. Medarbetarna skulle sedan meddela vilket arbete som utförts och hur det 

hade gått. I dagens organisationer har flera av dem egna intranät för att ge medarbetarna 

information och för att kunna kommunicera. Det finns även möjlighet för medarbetarna att 
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kommentera de olika inläggen på intranätet, men för att läsa information måste man ha tillgång 

till en dator. En ledare betonar att antalet datorer är begränsade för medarbetarna, vilket har 

medfört att intranätet används mest av ledare och de medarbetare som arbetar administrativt. 

Dessutom kommenterar väldig få de inlägg som finns på intranätet och hon anser att 

informationen blir därför väldigt enkelriktad. Hon skulle själv vilja att kommunikationen var 

mer i dialogform, men hon har ingen lösning på problemet. Jakobsen & Thorsvik nämner att 

flödet av information från medarbetare till ledning kan bli mindre på grund av att på den högre 

nivån finns det ett mindre antal personer som kan ta emot informationen. Så den informationen 

måste därför filtreras. 

 

Informell information sker oavbrutet och har blivit allt mer vanlig i dagens organisationer. 

Innehållet baseras på att alla har något gemensamt. Idag arbetar de flesta inom tjänstesektorn 

där produktionen är en samverkan mellan anställda och kunder. På de olika arbetsplatserna 

arbetar man i olika team där de gemensamt diskuterar hur ett problem ska lösa. Makten över 

själva arbetet har därför förflyttats från ledaren till medarbetaren, där den informella 

kommunikationen är en viktig beståndsdel.  

 

Jacobsen & Thorsvik anger att kommunikationen är mycket viktig för att en organisation ska 

fungera tillfredsställande och att man uppnår de mål som förväntas. Uppstår problem i 

kommunikationen får inte ledare och medarbetare den information de behöver, vilket medför en 

osäkerhet i det dagliga arbetet. I min studie är det två olika problem som nämns. Den första är 

att det blir problem i själva kommunikationsprocessen. Den som sänder ett budskap måste alltså 

tala eller skriva på sådant sätt att det tolkas rätt. En av ledarna beskriver att under ett APT-möte 

nämnde en medarbetare att han hade språk som inte var tillgängligt och att de inte förstod hans 

budskap. Efter den feed-backen skapades en gemensam struktur med begrepp som möjliggjorde 

att alla då skulle förstå budskapet. En annan ledare betonar att tydligheten i budskapen är 

mycket viktigt. Hon nämner att medarbetarna kan uppfatta budskapet väldigt olika fast hon sagt 

exakt samma sak. Det har medfört att hon nästan är bättre på att informera de medarbetare som 

finns på distans är de medarbetare som hon har i angränsande lokaler. Ett annat problem som 

kan uppstå enligt Jacobsen & Thorsvik är att information är så riklig att många medarbetare har 

svårt att klara av att läsa all information. Det är också ett problem som en av ledarna nämner. 

Han nämner att med hjälp av IT är det lätt att sprida ett budskap fort och till många 

medarbetare, men att många medarbetare sedan får ägna en del av sin arbetstid till att 

strukturera upp informationen. Mycket information finns att tillgå, men det är svårt för varje 

medarbetare att ta till sig all information. Thorsvik & Jacobsen nämner också ett tredje problem 

med att informationen kan vara manipulerad och att inte all information förmedlas. Detta 

problem är inget jag har funnit i min studie.  

 

De flesta kommunikationskanaler idag är nu ”rumsoberoende”. När telefon används så behöver 

en medarbetare inte vara närvarande i ”rummet” utan samtalet kan mottas på olika ställen. Det 

har gjort det möjligt att anordna telefonmöten inom organisationen från flera olika arbetsplatser. 

Dessa möten har ändå en viss begränsning eftersom endast en medarbetare kan tala samtidigt. 

De kan också bli onödigt långa och det är svårt som ordförande på mötet veta när någon vill 

göra ett inlägg. IT har däremot gjort det möjligt att använda flera andra alternativ för att ha 

möten på. Två av ledarna har börjat anordna videokonferenser. De uppger att det då finns en 
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möjlighet att se alla medarbetare, deras kroppsspråk och hur de reagerar. En av ledarna uppger 

även att det bedrivits utbildning med hjälp av denna teknik.  

 

I uppgiften som ledare ingår att sammankalla till arbetsplatsträffar (APT) och det 

rekommenderas att man ska ha 10 APT per kalenderår. Genom dessa fysiska möten sker en 

formell kommunikation som också gör det möjligt att ha olika diskussioner och få medarbetarna 

delaktiga. En av ledarna uppger att det är svårt att anordna så mycket som 10 APT per år, 

eftersom många har så långa resor. I stället försöker varje arbetsplats ha ett kortare driftsmöte. 

Men hennes ambition är ändå att försöka anordna dessa 10 möten per år, eftersom de skapar en 

gemenskap. Ledarna på de högre nivåerna försöker att delta på något APT varje år. En ledare 

beskriver att när han vill förankra verksamhetsplanen så gör han det genom att närvara på ett 

APT. Medarbetarna blir mer medvetna och det ger upphov till många diskussioner. Han uppger 

själv att han blir så inspirerad av dessa möten att han får en direkt kommunikation om de 

övergripande målen. I en annan organisation har man försökt att ha separata möten för olika 

professioner. Undersköterskorna har sitt möte och även de biomedicinska analytikerna. Senare 

anordnar man ett gemensamt möte för hela personalstyrkan. 

 

APT sker ändå under en ganska begränsad tid, men det kan ändå vara en början för att diskutera 

ett ärende och samtidigt att gruppen får samma information. Som ledare har man också andra 

möten med sina medarbetare. Varje ledare på de lägre nivåerna försöker besöka sina 

arbetsplatser så ofta som möjligt. Blir mötena för sällan har medarbetarna alltför mycket frågor 

som ska behandlas när ledaren kommer på besök. En av verksamhetscheferna försöker ändå att 

vara ute i verksamheten en eftermiddag varje vecka. I uppdraget som ledare ingår också att det 

ska genomföras medarbetarsamtal med samtliga medarbetare varje år. De ledare som arbetar på 

de lägre nivåerna kan ha cirka 30 stycken mot de ledare som arbetar på de högre nivåerna som 

kan ha cirka 10 stycken. Ledarna på den lägre nivån upplever att medarbetarsamtalen tar mycket 

tid i anspråk. Han/hon måste resa till respektive arbetsplats och förhoppningsvis är alla 

medarbetare på plats så alla samtal kan genomföras vid ett tillfälle. En ledare uppger att hon 

ändå kan sprida samtalen under en längre period. Dessa fysiska anses ändå vara den rikaste 

formen av information.  

 

Det finns även andra kommunikativa utmaningar för dessa ledare. Om man har sina 

medarbetare i angränsande lokaler är det mycket enklare att känna av stämningen. Flera ledare 

betonar att det är svårt att känna av stämningen på en arbetsplats när besöken är så begränsade. 

Det blir också svårare att få de informella kontakterna. En ledare nämner också att om man har 

sina medarbetare nära så skulle det finnas en tendens att de inte löser ett problem själva, då det 

är lättare att fråga sin chef. Men hon anser ändå att det mest är en nackdel att inte ha den 

vardagliga kontakten. Många medarbetare skulle nog också vilja ha en ledare som är mer 

närvarande. 

 

Resultatet i studien visar att det finns flera kommunikativa utmaningar för dessa ledare. Det är 

en svårighet att få alla medarbetare att kunna delta i olika möten. Organisationerna har löst det 

på lite olika sätt genom att ha telefonmöten och anordna videokonferenser. Telefonmöten kräver 

en viss disciplin men är lätta att genomföra. Videokonferens är det endast en av ledarna som 

använder regelbundet och en annan anser att hon inte helt behärskar tekniken. Denna mötesform 

upplevs ändå positiv och medför också att antalet resor blir mindre. Spridningen av information 
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görs lite olika men mest används e-mail. Inom organisationerna finns också olika intranät. Men 

den sortens information blir mest enkelriktad, vilket även Jacobsen & Thorsvik beskriver. Flera 

ledare påpekar ändå att de fysiska mötena är viktigast.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

För att genomföra denna studie valde jag att göra en kvalitativ studie. Vid en sådan studie kan 

man gå tillväga på olika sätt och det finns flera olika metoder man kan använda sig av. Det kan 

antingen vara deltagande observation, intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder eller 

analys av texter.
116

 

 

Den metod som passade mitt syfte var att göra personliga intervjuer. Vid en kvalitativ intervju 

är då intresset riktat mot informanten.
117

 Intervjun kan även röra sig i olika riktningar på grund 

av vad den intervjuade upplever vara relevant och viktigt, vilket kan ge många detaljrika svar.  

För mig var det också lättare att träffa varje ledare var för sig och göra kvalitativ 

forskningsintervju och få beskrivningar av informantens livsvärld. Intervjun blev sedan en 

dialog om ett ämne som berörde oss bägge. Dialogen var verkligen givande och vi samtalade 

även om andra ämnen som inte upptogs av intervjuguiden som flera av informanterna ansåg 

vara viktigt i deras ledarskap. Svaren blev ofta fylliga. Kvantitativa data är baserade på ett stort 

urval medan kvalitativt urval är baserat på ett litet urval.
118

 Därför kan en kvalitativ studie 

bemötas av tvivel eftersom urvalet är mindre. Men urvalet av ledare i chefsposition som arbetar 

inom laboratoriemedicin är väldigt begränsat så jag tog kontakt med ett antal som jag tidigare 

träffat i andra sammanhang. Det var bara en ledare som jag inte träffat tidigare. Bryman nämner 

också att vid kvalitativa studier väljer man ut individer med hänsyn till de frågor som 

formulerats.
119

  

 

Deltagande observation uteslöt jag eftersom det hade varit svårt att följa dessa ledare i det 

dagliga arbetet för mycket av deras arbetstid åtgår till resor och möten. Visserligen kunde jag 

gjort intervjuer i fokusgrupper för att spara både tid och pengar, men att samla dessa ledare vid 

ett och samma tillfälle hade i praktiken varit omöjligt. Även analys av texter genom 

litteraturstudier är en metod som inte passade mig eftersom det inte finns så mycket litteratur 

som belyser mitt område. 

 

                                                      

116 Bryman (2011) s 344 

117 Ibid s 413 

118 Trost (2005) s 16 

119 Bryman (2011) s 350 
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Det antal informanter som intervjuats var åtta till antalet. Kvale nämner att det antal informanter 

som krävs beror på studiens syfte.
120

 Han nämner att vid kvalitativa studier kan antalet 

informanter bli antingen för stort eller för litet, vilket medför att det kan vara svårt att dra 

slutsatser. Blir det ett för litet antal kan det vara svårt att generalisera och är antalet för stort kan 

det vara svårt att göra tolkningar. Han anser ändå att det är bättre att fokusera på ett fåtal men 

intensiva intervjuer. Fritzell använder en annan modell vid representativa generaliseringar som 

han benämner rekonstruktiv giltighet.
121

 I den försöker man finna giltigheten genom att visa hur 

en viss problematik kan kontextualiseras i det enskilda fallet. Den rekonstruktiva giltigheten 

återspeglar då en kvalitativ rörelse där det vardagliga ses konstituerat som en del i ett större 

sammanhang. Mina åtta intervjuer anser jag har ändå gett mig ett brett material att arbeta med 

och som gett mig svar på mina frågeställningar som jag har i mitt syfte. Jag skulle ha kunnat 

göra fler intervjuer med då hade jag varit tvungen att göra fler resor och studien hade också tagit 

alltför lång tid i anspråk.  

 

Inför intervjuerna gjorde jag en intervjuguide med 28 frågor. Den har fungerat bra och jag 

försökte att utforma frågorna så att de inte kunde svara ja eller nej på dem och för att svaren 

skulle bli så fylliga som möjligt. Jag har inte heller följt intervjuguiden strikt utan under 

intervjuerna kunde jag ställa flera följdfrågor. De informanter jag intervjuade var alla mycket 

engagerade och de hade lätt att prata och vi fick en bra dialog. Kvale skriver också att vid en 

kvalitativ forskningsintervju kan det vara en positiv upplevelse för informanten och intervjun 

blir ett samtal om ett ämne som engagerar både informanten och den som gör studien.
122

 Jag 

fick intrycket att alla mina informanter upplevde att det var positivt att delta i studien och de 

uppskattade också att vara en av de utvalda. Intervjuerna skedde med hjälp av min mobiltelefon 

och spelades in under ”röstmemo”, vilket fungerade bra. Därefter har jag transkriberat varje 

intervju. Mina åtta intervjuer gav mig ändå ett rikt material att arbeta med på totalt 63 sidor.  

 

Eftersom många av dessa ledare är mycket upptagna var jag tvungen att boka tid för 

intervjuerna lång tid i förväg. Skulle jag ha genomfört intervjuerna i min närmiljö skulle säkert 

studien ha tagit en kortare tid, men urvalet hade då varit mycket begränsat. Därför blev jag 

tvungen att resa och göra intervjuer på en annan ort. Dessa kunde jag göra under en och samma 

vecka. 

 

Trovärdigheten kan vara ett av de största problemen vid en kvalitativ studie påpekar Trost.
123

 

För en forskare som gör en kvalitativ studie är det därför viktigt att de resultat som framkommit 

kan anses som trovärdiga. Data ska vara insamlade på ett seriöst sätt och de ska vara relevanta 

till den aktuella frågeställningen. Jag anser att jag har gjort min studie på ett trovärdigt sätt och 

utgått från de aktuella frågeställningarna som jag har haft i mitt syfte. Jag har också tagit hänsyn 

till de etiska aspekterna. 

                                                      

120 Kvale (1997) s 97-98 

121
 Fritzell, Christer. Generaliserbarhet och giltighet i pedagogisk forskning och teoribildning. Pedagogisk 

forskning i Sverige. Årg 14, Nr 3, 2009, s 191-211   

122 Kvale (1997) s 39 

123 Trost (2005) s 113 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med min studie var att undersöka vad som utmärker ledarskap på distans, vilka specifika 

egenskaper som krävs för att leda på distans och hur ledare kommunicerar med sina 

medarbetare. 

 

Det som utmärker de chefer som leder på distans är att de måste att de måste ägna stor del av sin 

arbetstid till att resa. Dessutom har de ledare som arbetar i glesbygden de flesta mötena i 

centralorten och för ett möte på en timme kan resan bli över tre stimmar. Flera av ledarna på de 

högre nivåerna har också medarbetare i flera länder och reser då med antingen bil, flyg eller tåg. 

Dessa resor gör att arbetsdagarna blir mycket långa. Även de ledare som arbetare i ett område 

med bättre kommunikationer reser mycket i tjänsten. Samtidigt har alla dessa ledare lika stor 

mängd administrativa uppgifter som traditionella ledare har. 

 

Delegering till en medarbetare förbättrar beslutsunderlaget, anser Yukl. Carlzon nämner att 

genom delegering av ansvaret kan beslut tas ute i den verksamhet som den berör. Wolterman 

som är ansvarig för 11 sjukhus i USA anser även han att man blir tvungen att delegera och det 

gör han till personer som han litar på. Genom att delegera blir arbetet mer intressant, utmanande 

och meningsfullt. Det är också nödvändigt för att behålla kompetensen bland medarbetarna. 

Flera av mina informanter delegerar flera arbetsuppgifter, vilket kan ha flera orsaker. Det kan 

avlasta arbetsbördan hos ledaren men det ökar också engagemanget hos medarbetaren anser 

flera av informanterna. En av informanterna låter arbetsgruppen ansvara för bemanningen och 

arbetsuppgifterna på några av arbetsplatserna. Vid situationsanpassat ledarskap försöker ledaren 

förskjuta makten över arbetet till medarbetarna. Genom att coacha sina medarbetare kan de efter 

en tid arbeta mer självständigt och arbetsgruppen får en större mognad. Samtliga informanter 

betonar att det är viktigt att ge feed-back till sina medarbetare, vilket de gör på lite olika sätt. 

Transformella ledare ger sina medarbetare uppmuntran och support. Resultatet blir att 

medarbetaren då visar tillit och respekt gentemot ledaren. Delegering är en förutsättning för att 

en ledare ska kunna leda på distans, för det är helt orimligt att han/hon kan närvara på alla 

arbetsplatser samtidigt.   

 

Samtidigt måste dessa ledare försöka att förutsäga de utmaningar som väntar i framtiden. Det 

kräver ett strategiskt ledarskap. Denna ledarstil var något som jag fann mer hos ledare på de 

högre nivåerna då de får sina uppdrag antingen från politiker eller från företagsledningen. 

Denna ledarform påpekar Yukl ska utveckla strategier på kort och lång sikt. Ofta är det också 

omöjligt att bara en ledare kan ta alla beslut så därför tar man hjälp av en ledningsgrupp. Flera 

av mina informanter arbetar därför tillsammans med andra ledare i olika ledningsgrupper. I den 

finns olika kompetenser och det gör det möjligt att beslutet blir bättre. En av informanterna 

nämner också att det är en förutsättning att man har en ledningsgrupp för annars skulle 

uppdraget vara omöjligt.  

 

De egenskaper som en ledare bör ha är att vara ämneskompetent, tycka om att arbeta med 

människor och kunna handleda dem. Det är också viktigt att man som ledare har 

personkännedom. Därför anser en av ledarna att man inte får glömma bort den informella 

kommunikationen. Det skapar tillit och respekt för varandra och samtidigt blir relationen bättre 
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mellan medarbetare och ledare. De flesta ledare arbetar också efter en vision som måste 

förankras hos medarbetarna. En av ledarna anser att denna förankring är så pass viktig att han 

själv åker ut till flera arbetsplatsträffar för att informera och diskutera den. Samtidigt måste 

också ledare ha en kommunikativ förmåga. Det gäller då både skriftlig och muntlig information.  

   

För att en organisation ska kunna existera krävs att kommunikationen inom den fungerar 

tillfredsställande, anser Falkheimer och Heide. Den vanligaste formen för kommunikation är i 

dagsläget antingen att använda sig av telefonen eller att sända ett e-mail. I och med att vi 

använder oss mer och mer av informations- och kommunikationsteknik (IKT) så är vi också mer 

beroende av att detta tekniksystem fungerar tillfredsställande. Jacobsen och Thorsvik nämner 

det finns flera kommunikationsproblem i en organisation. Om ett e-mail är otydligt utformat så 

misstolkas det lätt. Det är också flera av informanterna som nämner att just tydligheten är extra 

viktig när ett e-mail sänds. Det är också vid flera tillfällen då vi på min arbetsplats fått ett e-mail 

som vi har haft svårt att tolka och vi får då maila tillbaka och be om en förklaring. Dessutom 

måste man använda sig av ett språk som alla förstår. Det är också något som en av 

informanterna nämnde att en medarbetare påpekade för honom att han använde ett språk som de 

inte förstod. Han tog till sig kritiken och inom organisationen används nu ett tillgängligt språk 

så att samtliga förstår budskapet.  

 

Jacobsen och Thorsvik nämner att e-mail anses vara i gränslandet mellan muntlig och skriftlig 

information. Ofta använder man sig av talspråk när e-mail skrivs. Genom att sända ett e-mail är 

det också möjligt att skicka samma meddelande till många och vid samma tidpunkt. I e-mailen 

uttrycker man sig ofta kort och distinkt anser en av medarbetarna. Samtidigt är det möjligt att få 

snabb återkoppling. Eftersom det är så lätt att sända ett e-mail så kan informationsmängden bli 

alltför stor. Även en av informanterna nämnde att den rikliga mängden information gör att varje 

medarbetare måste ägna en stor del av sin arbetstid till att sortera, läsa och hantera 

informationen. Det är också något som Nordengren och Olsen nämner.  

 

Fysiska möten är fortfarande den mest överlägsna formen för information nämner Engestang 

och Pyörio. Mina informanter har flera olika fysiska möten med sina medarbetare. Under ett 

kalenderår ska alla medarbetare ha ett medarbetarsamtal. Då får antingen medarbetaren åka till 

sin ledares arbetsplats eller ledaren får åka ut till respektive arbetsplats. Det antal 

medarbetarsamtal som ska genomföras skiljer sig åt. Ledarna på de lägre nivåerna kan ha över 

30 samtal medan de på de högre nivåerna kan ha ett tiotal. Till detta åtgår också mycket restid 

när medarbetarna är utspridda och det kanske är nödvändigt att man som ledare måste besöka 

varje arbetsplats flera gånger.  Under ett kalenderår ska även varje organisation arrangera 10 

arbetsplatsträffar med sina medarbetare, men att samla alla medarbetare som är så geografiskt 

utspridda är inte lätt. Mötena ska också ske efter arbetstid för att inte påverka verksamheten. 

Många är då trötta vilket för det mesta inte ger några bra diskussioner. Dessutom har många 

medarbetare långt att fördas till dessa möten. En av informanterna nämner att de använder sig av 

videokonferenser i stället. Under dessa konferenser ser man också varandra och deltagarnas 

kroppsspråk. Denna teknik är kanske något man behöver bygga ut för att minska den tid som 

går åt till arbetsresor. Ett annat sätt som utnyttjas inom några av organisationerna är att 

sammankalla till telefonmöten i stället. Engestang nämner att det är en billig form att 

kommunicera samtidigt som många kan delta. En av informanterna påpekar att man vid dessa 
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möten måste vara mycket disciplinerad och endast en person kan tala samtidigt. Hon påpekade 

att det vid dessa möten inte finns någon möjlighet att se kroppsspråket och hur folk reagerar.  

 

Alla informanter som jag intervjuat arbetar i organisationer som har tillgång till ett intranät. Det 

anses som en viktig faktor i en distansorganisation och som kan vara ett stöd för både 

medarbetare och ledning, nämner Engestang. En av informanterna påpekade att för att ha 

möjlighet att läsa informationen på intranätet måste man ha tillgång till en dator. Hon påpekade 

också att informationen är väldigt enkelriktad och det för det mesta är endast chefer och 

administrativ personal som läser informationen på intranätet. Hennes önskan var att 

informationen skulle vara mer i dialogform. Även Jacobsen och Thorsvik nämner att flödet av 

information från medarbetare till ledarskap är begränsat. Den orsak de nämner är att de som 

arbetar på de högre nivåerna är färre och därför måste informationen filtreras för att begränsa 

den.  

Flera informanter anser att det skulle vara lättare att leda en verksamhet om de hade sina 

medarbetare i angränsande lokaler. En orsak som de nämner är att det är mycket svårare att 

känna av den stämning som råder på en arbetsplats. Dessa ledare måste även ägna mycket mer 

tid till kommunikation för att stämma av. Ibland räcker inte tiden till på APT för information 

utan mycket tid åtgår senare till att sända e-mail och att ringa. Flera av informanterna anser att 

det skulle vara mycket lättare att sprida ett budskap och ge feedback om de hade sina 

medarbetare i angränsande lokaler.  

Slutsatser 

Att leda på distans är ingen lätt uppgift. Ledaren ska vara duktig på att organisera och även 

motivera sina medarbetare. Samtidigt måste ledaren vara duktig på att kommunicera och följa 

upp olika uppdrag. En viktig orsak om organisationen blir framgångsrik är om 

kommunikationen fungerar, nämner Nordengren och Olsen. I min nuvarande organisation 

kommunicerar vi med ledaren oftast genom att sända e-mail eller att ringa. Det är inte ofta som 

hon har tid och möjlighet att besöka oss på arbetsplatser, eftersom hon är ansvarig för 13 olika 

primärvårdslab. Det medför att vi som grupp måste arbeta mycket självständigt och vi löser 

olika problem tillsammans.  

 

De ledare som leder på distans har samma och lika mycket uppgifter som ledare som har sina 

medarbetare i angränsande lokaler, men de får även ägna stor del av sin arbetstid till arbetsresor. 

Det är något som man kanske skulle behöva se över i dessa organisationer. Sedan är också 

villkoren inte samma i de olika organisationerna. En ledare kan ha samma mängd 

arbetsuppgifter som fem personer tillsammans har i en annan organisation. Det skulle kanske 

vara en bra ide att vid ledarskap på distans delas arbetsuppgifterna upp på flera personer, kanske 

ett delat ledarskap.  

 

För att avlasta dessa ledare och minska deras arbetstid så skulle det också vara önskvärt att 

använda sig av en annan teknik när de har möten. I och med att några har börjat genomföra 

möten med hjälp av video kan det vara en möjlighet. Samtidigt som det spar mycket restid är 

det bättre för miljön. Men vi ska inte glömma bort de fysiska möten eftersom det är den 

mötesformen som man får den rikligaste formen av information. Ledarskap på distans kommer 

ändå att bli allt vanligare eftersom vi lever i en globaliserad värld och använder oss mer och mer 
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av olika informations- och kommunikationstekniker som gör det möjligt att arbeta i virtuella 

miljöer.  

 

Anmärkningsvärt är ändå att endast tre ledare av totalt åtta har en utbildning i ledarskap på 

högskolenivå. Visserligen har övriga fått en lokal utbildning som det lokala landstinget eller 

organisationen anordnat, men för att ha ett sådant viktigt uppdrag som ledare med chefsuppdrag 

verkar det inte finnas något krav på att det inte behövs någon formell högskoleutbildning.   

 

Fortsatt forskning 

 

Eftersom jag inte har hittat någon tidigare forskning som berör hälso- och sjukvården när det 

gäller ledarskap på distans, så kan det vara ett område som det skulle kunna forskas mer om. I 

denna studie har jag endast undersökt laboratoriemedicin, men ledarskap på distans bedrivs 

även av andra professioner inom hälso- och sjukvården. Flera av mina informanter hade inte 

heller reflekterat vilka utmaningar det var att leda på distans. När de fick reflektera förstod de 

att deras ledarskap inte bedrevs på samma villkor som ett mer traditionellt ledarskap. Jag själv 

har mer kontakt med chefen på vårdcentralen där jag arbetar än min närmaste chef inom 

divisionen. Ett annat område som man också skulle kunna studera är vad medarbetarna ute i 

verksamheten upplever när de har en ledare på distans.  

 

Det har varit ett spännande område att studera och jag har haft många intressanta samtal med 

mina informanter och fått ny kunskap. Alla mina informanter har också varit mycket positiva att 

delta i denna studie. De gör alla ett fantastiskt arbete och samtliga anser att det är ett av roligaste 

jobben de haft. Jag frågade en av informanterna om hon tyckte jobbet var roligt. Hon svarade då 

att: 

 

Absolut! Det skulle inte gå annars, för det kräver så mycket insats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Referenser 

Akkirman, Ali D & Harris, Drew L. Organizational communication satisfaction 

in the virtual workplace. Journal of Management Development, Vol 24, No 

5, 2004, p 397-409. 

 

Bambacas, Mary & Patrickson, Margaret. Interpersonal communication skills 

that enhance organisational commitment. Journal of Communication 

Management, Vol 12, No 1, 2008, p 51-72. 

 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB, Upplaga 

2:2, 2011. 

 

Carlzon, Jan. Riv pyramiderna – En bok om den nya människan, chefen och 

ledaren. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, Första pocketutgåvan, 

andra tryckningen, 2008. 

                                                                                              

Cartwright, Susan. New forms of work organization: issues and challences. 

Leadership & Organization Development Journal. 24/3, 2003, p 121-122. 

 

Engestang, Mimmi. Fri eller övergiven – att leda och samverka på distans. 

Stockholm: Ekerlids förlag, 2004. 

 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats. Strategisk kommunikation. Lund: 

Studentlitteratur, 2007. 

 

Fritzell, Christer. Generaliserbarhet och giltighet i pedagogisk forskning och 

teoribildning. Pedagogisk forskning i Sverige. Årg 14, Nr 3, 2009, s 191-211   

 

Hägg, Nadja. Hur leder en frånvarande ledare? Högskolan i Borås: 

Institutionen för data- och affärsvetenskap, 2009.  

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bert Krohn. Forskningsmetodik – Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 1997. 

 

Ireland, R Duane & Hitt, Michel A. Achieving and maintaining strategic 

competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. 

Academy of Management Executive. Vol 19, No 4, 2005, p 63-77. 

 

Iwarsson, Sten. Vårdens nya ledarskap – dialog och delaktighet. Sävedalen: 

Säve Förlag, 2001. 

 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan. Hur moderna organisationer 

fungerar. Lund: Studentlitteratur, 2008 



 52 

 

Kayworth, Timothy R & Leidner Dorothy E. Leadership Effectiviveness in 

Global Virtual Teams. Journal of Management Information Systems. Vol 18, 

No 3, 2002, p 7-40. 

 

Kojo Sakyi, Emmanuel. Implementing decentralised management in Ghana 

– The experience of the Sekyere West District health admininistration. 

Leadership in Health Service. Vol 21, No 4, 2008, p 307-319. 

 

Kojo Sakyi, Emanmanuel. Communication challenges in implentering health 

sector decentralisation at district level in Ghana. Leadership in Health 

Services. Vol 23, No 2, 2010, p 156-171. 

 

Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 

1997. 

 

Maltén, Arne. Kommunikation och konflikthantering – en introduction. Lund: 

Studentlitteratur, 1998. 

 

McCallum, Shelly & O´Conell, David, Social capital and leadership 

development. Leadership & organization Development Journal, Vol 30, No 2, 

2009, p 152-166. 

 

Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin. Kommunikation – Samspel 

mellan människor. Lund: Studentlitteratur, Upplaga 3:9, 2007. 

 

Nordengren, Maria & Olsen, Bengt. Att leda på distans i tid och rum. Malmö: 

Liber, 2006.  

 

O´Connor, Interview with Daniel J Wolterman. Journal of Healthcare 

Management, Vol 53. Issue 2 - march/april, 2010, p 73-76.  

 

Osborne Kilpatrick, Anne. The Health Care Leader as Humanist. Journal of 

Health & Human Services Administration. Vol 31, No 4, 2009, p 451-465 

 

Pauleen, David J. Leadership in a global virtual team: an action learning 

approach. Leadership & Organization Development Journal. 24/3, 2003, p 

153-162. 

 

Pyöriä, Pasi. Virtual collaboration in knowledge work: from vision to reality. 

Team Performance Management. Vol 15, No 7/8, 2009, p 366-381. 

 

Stefl, Mary E. Common Competencies for All Healthcare Managers: The 

Healthcare Leadership Alliance Model, Journal of Healthcare Management, 

Vol 53, Issue 6 - nov/dec, 2008, p 360-374. 

 



 53 

Svedberg, Lars. Gruppsykologi – Om grupper, organisationer och ledarskap. 

Lund: Studentlitteratur, Femte upplagan, 2012. 

 

Townsend, Anthony M et al. Virtual teams: Technology and the workplace of 

the future. Academy of Management Executive. Vol 12, No 3, 1998, p 17-

29.                               

 

Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, upplaga 3:4, 

2005. 

 

Vetenskapsrådet 1:2011. God forskningssed. Stockholm: CM-gruppen. 

 

Yukl, Gary. Leadership in Organizations. New Jersey: Pearson Education, 

Seventh Edition, 2010. 

 

Xu, Jessica & Cooper Thomas, Helena. How can leaders achieve high 

employee engagement? Leadership & Organization Development Journal, 

Vol 32, No 4, 2011, p 399-416. 

 

Zigurs, Ilze. Leadership in Virtual Teams: Oxymoron or Opportunity. 

Organizational Dynamics, Vol 31, No 4, 2003, p 339-351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Bilaga 1 

Till deltagare i intervjustudien 

 
Jag heter Inger Kolseth och studerar på Stockholms universitet. I studierna i pedagogik 

med inriktning mot vård ingår ett examensarbete (D-uppsats). 

 

Inom ramen för detta genomför jag en intervjustudie. Syftet med min studie är att 

studera hur en organisation kan ledas på distans. 

 

Intervjun, som beräknas ta cirka en timme, kommer att bandas för att sedan kunna 

skrivas ut och tillsammans med övriga intervjutexter ligga till grund för studien. All 

information som delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 

framkomna data kommer att presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas 

till enskilda personer. De bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin helhet 

enbart att vara tillgängliga för mig och min handledare. Ditt deltagande är frivilligt, 

vilket innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur, även mitt under pågående 

intervju. 

 

Tack för ditt deltagande i studien! 

 

Vi träffas den ………… 

 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får 

du gärna kontakta mig eller min handledare. 

 

Ansvarig för studien:    Handledare: 

 

Inger Kolseth    Helena Rehn 

Helena Rehn 

Fil.dr, universitetslektor 

Stockholms universitet 

Inst. för pedagogik och 

didaktik 

Tel. 08-12 07 65 42 

helena.rehn@edu.su.se 

 

Tel nr 070 604 19 54      
       

e-post: inger.kolseth@telia.com      

inger.kolseth@liv.se      

  

Jag har tagit del av ovanstående information: 

 

Ort och datum:  Namn: 

 

………………………..                  ………………………….. 

mailto:helena.rehn@edu.su.se
mailto:inger.kolseth@telia.com
mailto:inger.kolseth@liv.se


 55 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

1. Vilken grundutbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

3. Vilka tidigare arbeten har du haft? 

4. Hur länge har du lett verksamheten på distans? 

5. Vilken utbildning har du för uppdraget? Högskoleutbildning? 

6. Hur många anställda är du ansvarig för nu? 

7. Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

8. Hur många resdagar har du? 

9. Berätta om dina arbetsuppgifter. 

 

Egenskaper 

 

10. Vilka speciella egenskaper behövs för att vara ledare? 

11. Vad kännetecknar ett ledarskap på distans? 

12. Är det någon skillnad mot att leda på distans mot ett ”normalt” 

ledande? 

13. Hur kan du som ledare motivera dina medarbetar att arbeta mot 

samma mål? 

14. Hur får du dina medarbetare delaktiga? 

15. Hur ger du feed-back?  

16. Hur arbetar du med delegering och ansvar? 

17. Hur sker uppföljning? 

 

Kommunikation 

 

18. Hur kommunicerar du med dina anställda? 

19. Vilka verktyg finns? 

20. Upplever du några svårigheter med att kommunicera när 

organisationen leds på distans? 

21. Hur tror du dina medarbetare upplever din frånvaro? 

22. Vilka mötesformer har ni och hur ofta? Obligatoriska möten? 

23. Hur sker rapporteringen från mötena? 

24. Hur ofta träffas ni fysiskt? 

25. Hur sker informationen inom organisationen? Vilket ansvar har 

medarbetarna att ta till sig informationen? 

26. Har du medarbetarsamtal? Antal? 

27. Tycker du jobbet är roligt? 

28.  Är det något du vill tillägga? 


