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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar med att 

förebygga och hantera psykosocial ohälsa vid Trafikverket. För att uppnå syftet har ett 

kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod där 

intervjuer skett med både chefer och medarbetare. Studien bidrar till att lyfta fram viktiga 

faktorer som kan vara avgörande för att chefer ska kunna upptäcka och hantera psykosocial 

ohälsa. Resultatet visar att relationer, kommunikation och en hög interaktionsfrekvens är 

avgörande för chefens förebyggande arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön. Resultatet 

visar även att fysisk närvaro inte är avgörande för huruvida chefen upplevs som närvarande, 

istället handlar det om att chefen i sina interaktioner är psykosocialt närvarande. 

 

Nyckelord: Distansledarskap, psykosocial närvaro, psykosocial ohälsa, psykosocial 

arbetsmiljö, kommunikation 

  



 

 

 

Summary 
The purpose of this study was to deepen the understanding of the challenges of distance 

leadership in preventing and managing psychosocial illness at the Swedish Transport 

Administration. In order to achieve the purpose, a qualitative choice of method with semi-

structured interviews has been used as a data collection method where interviews have been 

conducted with both managers and employees. The study contributes to highlighting important 

factors that can be crucial for managers in order to detect and manage psychosocial illness. The 

result shows that relationships, communication and a high frequency of interaction are crucial 

for the manager's preventive work regarding the psychosocial work environment. The result 

also shows that physical presence is not necessary for whether the manager is perceived as 

present, instead, it becomes important that the managers are psychosocially present in their 

interactions. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till Trafikverket som med ett gott bemötande och stort engagemang 
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Vi vill även tacka vår handledare Alexis Rydell som genom konstruktiv feedback hjälpt oss på 

vägen. Sist men inte minst vill vi tacka våra fantastiska klasskamrater som med ett kritiskt öga 

fått uppsatsen och dess innehåll att bli ännu bättre.  

Tack! 

Högskolan Dalarna, maj 2019 

Petra Grönoset och Emma Hampgård 
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet beskrivs bakgrunden för studien. Därefter redogörs för studiens syfte, 

frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis presenteras en beskrivning 

av den studerade organisationen samt uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Den arbetsrelaterade ohälsan har under många år varit ett växande problem och har kunnat 

relateras till psykisk ohälsa och ökad stress i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007; Hultberg, 

2007; Glise, 2007; Sanandaji, 2018). Försäkringskassan (2017) redogör för att den psykiska 

ohälsan i oktober 2017 stod för 46% av sjukskrivningstalen och att dessa sjukskrivningar ökat 

med 129% sedan 2011. Den största ökningen av sjukskrivningar till följd av psykosocial 

arbetsrelaterad ohälsa beror till stor del på att individer upplever en ohälsosam arbetsbelastning 

till följd av att arbetskraven ökar medan kontrollen, stödet, resurserna och 

påverkansmöjligheten är liten (Bakker & Demerouti, 2007; Engestang, 2014; Hultberg, 2007; 

Gillberg, 2018; Glise, 2007; Stressforskningsinstitutet, 2015). Detta är ett stort problem då 

sjukskrivningar innebär höga kostnader för arbetsgivare, arbetstagare och samhället (Sanandaji, 

2018; Försäkringskassan, 2017; Gillberg, 2018). 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är tydligt redovisat i Arbetsmiljölagen (AML, SFS 

1977:1160) och under 2016 inträdde en ny och kompletterande föreskrift om organisatorisk och 

social arbetsmiljö (OSA) som enligt Gunnarsson, Johansson och Stoetzer (2016) syftar till att 

tydliggöra arbetsgivarens ansvar gällande den psykosociala arbetsmiljön. Till följd av 

teknologisk och samhällelig utveckling blir det i dagens organisationer allt vanligare att chefer 

och medarbetare är lokaliserade på olika orter (Gillberg, 2018; Leka, Jain, Widerszal-Bazyl, 

Zolnierczyk-Zreda, Zwetsloot, 2011; Poulsen & Ipsen, 2017). Att chefer och medarbetare är 

distanserade från varandra kan innebära svårigheter i att bedriva ett framgångsrikt 

arbetsmiljöarbete vilket således kan leda till svårigheter i att upptäcka tidiga signaler på 

psykosocial ohälsa (Poulsen & Ipsen, 2017; Hultberg, 2007). Utifrån detta är det angeläget att 

undersöka vilka utmaningar chefer kan möta i arbetet med att säkerställa den psykosociala 

arbetsmiljön samt upptäcka riskerna relaterade till psykosocial ohälsa, då ledarskapet bedrivs 

på distans, antingen geografiskt eller i tid. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar vid 

arbetet med att förebygga och hantera psykosocial ohälsa.  

1.3 Frågeställningar 
• Vilka förutsättningar krävs för att upptäcka och hantera psykosocial ohälsa?  

• Vilka utmaningar finns gällande att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön vid 

distansledarskap? 

• Hur kan psykosocial ohälsa förebyggas vid distansledarskap?  

1.4 Avgränsningar  
Distansledarskap kan ha många olika definitioner och kan därmed även vara av varierande 

karaktär. I studien har en avgränsning till fysisk distans gjorts, där chefer och medarbetare är 

distanserade från varandra större delen av sin arbetstid. Det innebär dock inte att cheferna aldrig 

träffar sina medarbetare, men det sker i varierande utsträckning. Antonakis och Atwater (2002) 

samt Nordengren och Olsen (2006) definierar fysisk distans som geografiskt eller rumsligt 

avstånd och menar att det är när chefen eller medarbetaren befinner sig distanserad från den 

ordinarie arbetsplatsen. I studien förekommer även en tidsmässig aspekt till följd av skiftarbete 

där medarbetare varken träffar chef eller kollegor fysiskt under en viss tid vilket skulle kunna 

innebära utmaningar i att upptäcka och förebygga psykosocial ohälsa.  

Enligt Vingård (2015) finns ingen tydlig definition av vad psykosocial ohälsa egentligen 

betyder, psykisk ohälsa kan innebära allt från nedsatt psykiskt välbefinnande till allvarligare 

psykiska sjukdomar såsom schizofreni. I denna studie används begreppet psykosocial ohälsa 

för att övergripande beskriva ett nedsatt välmående till följd av brister i den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön (OSA). Dessa brister kan således bero på organisation och ledning, arbetets 

utformning, kränkande särbehandling, för hög arbetsbelastning, brister i kommunikationen eller 

att för höga krav ställs gentemot individens förmåga och tillgängliga resurser 

(Arbetsmiljöverket, 2019; Bakker & Demerouti, 2007; Gillberg, 2018; Glise, 2007; Gunnarsson 

et al., 2016; Vingård, 2015). I syfte att skapa kontinuitet i begreppsanvändningen kommer OSA 

fortsättningsvis att benämnas som psykosocial arbetsmiljö då detta är ett allmänt vedertaget 

begrepp. Undantaget för begreppsanvändningen är kapitel 2.1.2 där OSA enligt AFS 2015:4 

redogörs för. 
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1.5 Trafikverket 
Den undersökta organisationen har flera gånger bytt namn samt gjort många olika 

omorganisationer. Den senaste ägde rum 2010 då Banverket slogs ihop med Vägverket och 

därmed skapades Trafikverket. Trafikverket är en statlig myndighet och deras huvudsakliga 

uppdrag är att sörja för den långsiktiga planeringen av infrastrukturen för trafiken på väg, 

järnväg, sjöfart och luftfart. Utöver detta ansvarar de även för driften samt byggandet av alla 

statliga vägar och järnvägar. Deras primära syfte är att alla dessa transportsystem ska fungera 

för alla, både för näringsliv och för medborgarna på ett så miljövänligt, smidigt och tryggt sätt 

som möjligt. Trafikverket finansieras med skattemedel och har därmed som uppdrag att förvalta 

dessa pengar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för både samhälle och medborgare. 

Trafikverket finns på olika orter runt om i Sverige och arbetet är därmed nationellt. Den 

geografiska spridningen innebär att medarbetare och chefer inte alltid är placerade på samma 

ort varpå distansarbete förekommer. Trafikverkets huvudkontor ligger i Borlänge men kontor 

finns i ytterligare sex regioner med kontor i orterna Kristianstad (Syd), Göteborg (Väst), 

Eskilstuna (Öst), Stockholm (Stockholm), Gävle (Mitt) och Luleå (Nord). Trafikverkets 

organisation består av cirka 7000 tillsvidareanställda medarbetare samt 1000 konsulter och 

visstidsanställda fördelat på 150 olika yrken (Trafikverket, 2018). 

Syftet med denna studie var att undersöka en organisation där distansledarskap förekommer. 

Då Trafikverkets organisering bygger på en geografisk spridning är det angeläget att i denna 

verksamhet undersöka hur chefer hanterar den psykosociala arbetsmiljön samt förebygger 

psykosocial ohälsa.  

1.6 Disposition 
I det följande kapitlet presenteras teoretisk referensram, vald utifrån studiens syfte. Sedan följer 

en genomgång av metodval samt en diskussion gällande de val som gjorts. Därefter beskrivs 

studiens resultat, vilket löpande tolkats och analyserats utifrån vald teoriram. Avslutningsvis 

följer en diskussion med slutsatser och förslag på vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de lagar och föreskrifter som arbetsgivare ska följa i sitt 

arbetsmiljöarbete. Därtill presenteras för ämnet relevanta teorier och forskning gällande 

psykosocial arbetsmiljö, kommunikation och distansledarskap. 

2.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) är en ramlag som anger de minimikrav som ställs på 

arbetsmiljöns utformning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och ska 

säkerställa samt vidta nödvändiga åtgärder genom förebyggande insatser i syfte att minimera 

risken för att arbetstagare utsätts för olycksfall eller ohälsa. Det innebär att arbetsgivaren ska 

sörja för att arbetsmiljön är tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska 

utvecklingen i samhället samt arbetets natur (AML 2 kap. 1§). Det innebär även att 

förhållandena i arbetets natur ska anpassas till arbetstagarnas olika förutsättningar, både i 

fysiskt och psykiskt avseende, för att inte vara belastande. Det åligger därmed arbetsgivaren att 

kontinuerligt undersöka, utreda och åtgärda de risker som uppmärksammas genom ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete (AML, SFS 1977:1160). 

2.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är en ständig process som handlar om kontinuerliga 

undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och kontroller. Dessa steg innefattar alla delar av 

verksamheten och ska bedömas utifrån den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön (AFS 

2001:1). SAM syftar enligt AFS 2001:1 till att upptäcka risker och åtgärda dem innan någonting 

händer. För att detta ska bli ett så bra och givande arbete som möjligt är det viktigt att alla parter 

följer de regler och riktlinjer som finns samt har de kunskaper, resurser och befogenheter som 

krävs för att bedriva ett arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagarna ska 

samverka genom hela arbetet samt att det finns rutiner som tydligt beskriver vad som ska göras, 

hur det ska göras, varför och av vem (Arbetsmiljöverket, 2019). SAM innefattar inte bara den 

fysiska arbetsmiljön utan handlar till lika stor del om den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön, AFS 2015:4 (Arbetsmiljöverket, 2018; Sanandaji, 2018). 

2.1.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
Det är viktigt att klargöra att även om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA, AFS 

2015:4) beskrivs åtskilt från den fysiska arbetsmiljön så är dessa tätt sammanlänkade då de 

påverkar varandra. Den organisatoriska arbetsmiljön innebär enligt Gunnarsson et al. (2016) 
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hur arbetet organiseras, hur det kommuniceras samt hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön 

handlar istället om relationen mellan medarbetare och chefer samt hur individer interagerar och 

påverkas av varandra (Arbetsmiljöverket, 2019; Bakker & Demerouti, 2007). Även digitala 

forum såsom intranät, mejl, chatt och liknande ingår i den sociala arbetsmiljön. I den sociala 

arbetsmiljön ingår likaledes kränkande särbehandling vilket avser handlingar som kan upplevas 

som kränkande av de eller den som utsätts för dem och som kan leda till att den som utsätts 

hamnar utanför gemenskapen. På sikt kan kränkande särbehandling leda till mobbning vilket 

definieras som återkommande negativa handlingar (Arbetsmiljöverket, 2019; Gunnarsson et al., 

2016).  

Vad som kännetecknar en god OSA kan sammanfattas som kontroll över det egna arbetet, 

rimliga krav, personliga resurser, socialt stöd och förutsägbarhet, men det handlar även om att 

arbetet ska kännas hanterbart, begripligt och meningsfullt samt att individen får erkänsla och 

belöning för arbete som utförs (Bakker & Demerouti, 2007; Glise, 2007; Hultberg, 2007; 

Karasek & Theorell, 1990; Thylefors, 2015). Detta säkerställs framförallt genom att chefer 

tillsammans med medarbetare går igenom arbetets utformning, vilka krav som ställs, 

förväntningar från båda parter samt vilka förutsättningar och resurser som finns men även krävs 

(Theorell, 2003; Thylefors, 2015). För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön krävs 

därmed kunskap hos chefen för hur denne ska upptäcka tidiga indikationer på att risker eller 

problem förekommer samt hur dessa kan förebyggas och åtgärdas (Gunnarsson et al., 2016). 

2.1.3 Indikationer på psykosocial ohälsa 
Genom en återkommande dialog och kontinuerliga medarbetarsamtal kan arbetsgivaren 

tillsammans med medarbetaren undersöka och gå igenom vilka förutsättningar och resurser som 

krävs för att leva upp till kraven samt om arbetsbelastningen är hanterbar (Arbetsmiljöverket, 

2019; Thylefors, 2015). Sjukskrivningar till följd av arbetsrelaterad ohälsa beror idag till stor 

del på att individer upplever en ohälsosam arbetsbelastning till följd av att arbetskraven ökar 

medan kontrollen, resurserna samt möjligheten till inflytande är liten (Bakker & Demerouti, 

2007; Hultberg, 2007; Glise, 2007; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003; 

Stressforskningsinstitutet, 2015; Vingård, 2015). Hultberg (2007) likt Poulsen och Ipsen (2017) 

betonar vikten av att chefen besitter gedigen kompetens gällande arbetet med psykosocial 

arbetsmiljö samt har både kunskap och förmåga att uppfatta tidiga indikationer på ohälsa. 

Tidiga signaler på ohälsa på individnivå kan vara huvudvärk, koncentrations- och 

sömnsvårigheter, minskad flexibilitet, irritation, att personen drar sig undan samt får ett ändrat 
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beteendemönster (Hultberg, 2007; Poulsen & Ipsen, 2017). När det kommer till mobbning eller 

kränkande särbehandling är indikationerna liknande men handlar även om 

samarbetssvårigheter, personkonflikter, en tryckt stämning, hög sjukfrånvaro eller en jargong 

som inte alla är bekväm med (Arbetsmiljöverket, 2019). På gruppnivå kan indikationer på 

psykisk ohälsa handla om ett ökat antal klagomål på närmiljön, minskat intresse hos 

arbetstagarna, irriterad stämning samt konflikter (Gunnarsson et al., 2016; Hultberg, 2007; 

Vingård, 2015). På organisationsnivå handlar det istället om att medarbetarnas prestationer eller 

arbetets kvalité kraftigt försämras, antalet arbetsskador ökar liksom sjukfrånvaro, men det kan 

även röra sig om hög personalomsättning (Hultberg, 2007). En förklaring till psykosocial ohälsa 

skulle kunna vara att kraven i arbetet ökar i snabbare takt än möjligheten till kontroll, alternativt 

att det stöd och de resurser som krävs för att hantera arbetsbelastningen saknas 

(Arbetsmiljöverket, 2018; Bakker & Demerouti, 2007; Hultberg, 2007; Hultberg, Skagert, 

Ekbom Johansson, & Ahlborg, 2010). 

2.2 Krav, kontroll och resurser 
En av de mest välanvända metoderna för att mäta arbetets krav i förhållande till individens 

kontroll och inflytande är Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stödmodell. 

Modellen syftar likt Bakker och Demeroutis (2007) krav och resursmodell till att påvisa hur 

individer genom kontroll och resurser hanterar ökade krav samt konsekvenserna av bristande 

kontroll, resurser och stöd. Bakker och Demerouti (2007) menar dock att det finns en svaghet 

med Karasek och Theorells modell då den förenklar ett komplext fenomen genom att bara 

beskriva hur kraven hanteras genom kontroll och stöd, de menar å andra sidan att det därmed 

även ger den en viss styrka då den blir enkel att använda. 

Vid krav i arbetet relaterade till individens kontroll och resurser kan begreppen egenkontroll 

samt psykologiska arbetskrav användas. Egenkontroll handlar om vilket utrymme individen har 

för att fatta egna beslut kopplat till uppgiften, att denne besitter rätt sorts kompetens och 

färdigheter samt att individen har de resurser och befogenheter som krävs (Bakker & Demerouti 

2007; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003; Thylefors, 2015). Psykologiska arbetskrav 

handlar om arbetets mängd, svårighetsgrad, hur hårt individen arbetar och om det finns 

motstridiga krav samt rollkonflikter (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990; 

Theorell 2003; Thylefors, 2015). 



 

7 

 

En annan aspekt i modellerna består av socialt stöd och syftar till att tydliggöra individens 

behov av relationer och hur denne interagerar på arbetsplatsen. Det sociala stödet handlar till 

stor del om att tillgodogöra det grundläggande mänskliga behovet av interaktion och fungerar 

även som en resurs och motivator vid hantering av hög arbetsbelastning (Bakker & Demerouti, 

2007; Hultberg, 2007; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). I arbetet med att förebygga 

arbetsrelaterad ohälsa med sjukfrånvaro som följd är kommunikation, stöd, coachning och 

feedback från chefer och medarbetare en starkt bidragande framgångsfaktor (Bakker & 

Demerouti, 2007; Hultberg et al., 2010; Karasek & Theorell, 1990). 

2.2.1 Styrkor och begränsningar med höga krav 
Med hjälp och stöd från ovan nämnda modeller synliggörs den subjektiva tolkningen av 

huruvida arbetet ställer höga krav, vilket innebär att om upplevelsen av kontroll eller inflytande 

är liten riskerar individen att påverkas negativt genom att stressmekanismer aktiveras (Hultberg, 

2007; Karasek & Theorell, 1990; Stressforskningsinstitutet, 2015). Saknas även resurser och 

socialt stöd från chef eller kollegor kan arbetsprestationen påverkas och stressen öka ytterligare 

(Engestang, 2014; Eklöf, 2017; Hultberg, 2007; Karasek & Theorell, 1990). När ett stressat 

tillstånd pågår för länge ökar risken för hälsoproblematik av både fysisk och psykisk karaktär i 

form av utmattning, utbrändhet samt hjärt- och kärlsjukdomar (Eklöf, 2017; 

Stressforskningsinstitutet, 2015). Dock innebär höga krav inte i sig att en arbetssituation är dålig 

eller att en individ riskerar ohälsa (Bakker & Demerouti, 2007; Hultberg, 2007; Karasek & 

Theorell, 1990). 

Kombineras höga krav med högt kontrollutrymme, god kommunikation samt stöd från chefer 

och kollegor anses kraven istället kunna vara utvecklande, motiverande och gynnsamma 

(Bakker & Demerouti, 2007; Eklöf, 2017; Hultberg, 2007; Karasek & Theorell, 1990). Eklöf 

(2017) poängterar dock att det finns en viss osäkerhet huruvida det är ökad kontroll som bidrar 

till att individen kan möta högre krav. Istället menar Eklöf (2017) i likhet med Bakker och 

Demerouti (2007) samt Karasek och Theorell (1990) att beroende på personliga och 

yrkesrelaterade egenskaper att kraven kan bli till utmaningar och bidra till motivation och 

lärande samt en känsla av egenkontroll beroende på vilka resurser individen besitter samt har 

till förfogande genom exempelvis rätt sorts stöd. Ett distansledarskap skulle därmed kunna 

innebära möjligheter, men även begränsningar, gällande arbetstagarnas psykosociala 

arbetsmiljö, beroende på individens subjektiva upplevelse av kraven gentemot tillgängliga 
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resurser och huruvida medarbetaren aviserar sin chef när ohälsa uppstår (Antonakis & Atwater, 

2002; Bakker & Demerouti, 2007: Hultberg, 2007; Karasek & Theorell, 1990). 

2.2.2 Individens ansvar 
Poulsen och Ipsen (2017) menar att medarbetaren själv måste ta ansvar för sitt mående och det 

är den anställdes skyldighet att avisera sin chef om ohälsosam arbetsbelastning eller annan 

psykosocial ohälsa uppstår. Som en främjande åtgärd behöver därför större ansvar gällande 

individens arbetssituation och mående läggas på medarbetaren och tydliggöras, framförallt när 

ledarskapet bedrivs på distans (Nordengren & Olsen, 2006). En förutsättning är att chefen har 

den kompetens samt de befogenheter och resurser som krävs för att kunna stödja den anställde 

(Elmholdt, Keller & Tanggaard, 2015). En annan förutsättning för att medarbetaren ska avisera 

om psykosocial ohälsa är att medarbetaren har en god relation samt förtroende för sin chef vilket 

främst gynnas av en god kommunikation (Antonakis & Atwater, 2002; Engestang, 2014; 

Thylefors, 2015). 

2.3 Kommunikation 
Begreppet kommunikation kan enligt Stegâroiu och Talal (2014) brytas ner i två delar, officiell 

och inofficiell kommunikation, där de menar att kommunikation är mer än bara det som uttrycks 

verbalt. Budskapet i kommunikationen förmedlas inte bara officiellt med ord, utan även 

inofficiellt och ickeverbalt genom kroppsspråk, ansiktsuttryck, röstläge och betoning 

(Granberg, 2011; Stegâroiu & Talal, 2014). Den inofficiella kommunikationen beskrivs som 

implicit, där den ickeverbala kommunikationen i samspel med den verbala kan bidra till att 

förstärka och tydliggöra det vi menar. När motsatsen sker i form av att den ickeverbala 

kommunikationen inte överensstämmer med det vi faktiskt säger tenderar mottagaren att tolka 

det ickeverbala som det mest trovärdiga, vilket kan leda till missförstånd (Granberg, 2011; 

Kaufmann & Kaufmann, 2010; Stegâroiu & Talal, 2014). Enligt Engestang (2014) består 

människans kommunikation av 10% verbalt innehåll och 90% kroppsspråk och röstläge, vilket 

innebär att missförstånd vid skriftlig kommunikation är oundvikligt. Vidare menar författaren 

att fysiska möten är av vikt då den ickeverbala kommunikationen har stor betydelse vid 

byggande av relationer och förtroende. Därför är det nödvändigt att chefen anpassar 

kommunikationen efter mottagarens situation och behov, framförallt i de 

kommunikationskanaler där ickeverbal kommunikation inte är möjlig (Engestang, 2014).  

För att möjliggöra att alla individer gemensamt arbetar mot samma mål är en god 

kommunikation nödvändigt. För att fånga mottagarens intresse krävs kunskap och förståelse 
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för att människor är olika individer och därmed tenderar att vilja ha samt motta information på 

olika sätt genom olika kommunikationskanaler. Det är avgörande att budskapet som förmedlas 

både är korrekt och koncist formulerat oavsett huruvida det kommuniceras verbalt eller 

skriftligt (Granberg, 2011; Men, 2014; Stegâroiu & Talal, 2014). 

I samband med den ökade globaliseringen och den tekniska utvecklingen har den 

grundläggande kommunikationen förändrats samt effektiviserats (Men, 2014). Individer och 

organisationer har gått från att kommunicera ansikte mot ansikte vid fysiska möten eller via 

telefon till att ha fler alternativa kommunikationskanaler i form av mejl, Skype, intranät och 

chattforum (Granberg, 2011; Men, 2014). Vilken form av kommunikationskanal som föredras 

kan vara högst individuellt, men kommunikation ansikte mot ansikte vid fysiska möten 

möjliggör att den som förmedlar ett budskap enklare kan se huruvida det uppfattats korrekt, hur 

mottagaren reagerar samt få en omedelbar återkoppling (Granberg, 2011; Men, 2014; Stegâroiu 

& Talal, 2014). Stegâroiu och Talal (2014) anser likt Men (2014) att chefen har det 

huvudsakliga ansvaret för den interna kommunikationen och på vilket sätt den ska ske. Chefen 

kan genom sin ledarskapsstil och en välplanerad kommunikation skapa förutsättningar för hur 

information kommuniceras och därmed minska risken för missförstånd. 

2.4 Distansledarskap 
Antonakis och Atwaters (2002) litteraturöversikt över distansledarskap visar att det finns olika 

tolkningar och definitioner av begreppet distans i relation till ledarskap. Författarna har därför 

valt att kategorisera tolkningarna i tre dimensioner; upplevd interaktionsfrekvens, psykosocial 

distans och fysisk distans. 

2.4.1 Upplevd interaktionsfrekvens 
Den första dimensionen, upplevd interaktionsfrekvens, handlar om interaktionen mellan chef 

och medarbetare samt hur ofta de kommunicerar med varandra. Chefer som är tillgängliga och 

har tätare kontakt med sina medarbetare kan skapa upplevd närhet och ömsesidigt förtroende 

vilket kan leda till närmare relationer till sina anställda (Antonakis & Atwater, 2002; Engestang, 

2014). När kommunikationen istället är sporadisk kan den påverka medarbetarnas motivation 

samt trivsel på arbetsplatsen negativt, vilket i förlängningen även påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön (Poulsen & Ipsen, 2017). 

Antonakis och Atwater (2002) poängterar att kommunikationens kvantitet inte ska förknippas 

med kvalitet men att en tät interaktion har betydelse för huruvida medarbetarna uppfattar chefen 
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som närvarande eller distanserad. Därtill betonar författarna, i likhet med Nordengren och Olsen 

(2006) samt Vingestråhle (2014), att interaktionsfrekvensen inte är beroende av vare sig 

psykosocial eller fysisk närvaro, framförallt inte med modern teknologi som tillåter chefer och 

medarbetare att kommunicera genom exempelvis intranät, mejl samt virtuella möten och 

samarbetsrum. Däremot anser Nordengren och Olsen (2006) att val av kommunikationskanal 

bör anpassas efter individens behov och frågans karaktär, framförallt för att skapa utrymme för 

chefen att vara psykosocialt närvarande. 

2.4.2 Psykosocial distans 
Den andra dimensionen, psykosocial distans, har flera innebörder. I denna studie omfattar 

begreppet framförallt Antonakis och Atwaters (2002) samt Nordengren och Olsens (2006) 

beskrivning gällande chefens mentala närvaro eller frånvaro i interaktionen med sina 

medarbetare, vilket även Vingestråhle (2014) beskriver som att chefen skapar en upplevelse av 

tillgänglighet samt ser och bekräftar sina medarbetare. Psykosocial distans kan enligt Antonakis 

och Atwater (2002) likaledes innebära upplevda skillnader i status, rang, auktoritet, social 

ställning och makt (jmf. mental distans, Nordengren & Olsen, 2006). Dimensionen innefattar 

även differenser i personliga egenskaper, resurser, värderingar, förväntningar och 

förhållningssätt (Nordengren & Olsen, 2006).  

De ovanstående faktorerna påverkar graden av upplevd närhet och kontakt mellan chef och 

medarbetare. Den psykosociala dimensionen är enligt Antonakis och Atwater (2002) den 

dimension som till störst grad påverkar medarbetarnas förtroende för, samt relation till, chef 

och organisation. Tidigare forskning visar att psykosocialt närvarande chefer har större förmåga 

att vara hänsynstagande och visa empati för sina medarbetare, vilket kan leda till ökat 

förtroende samt förbättrade relationer (Antonakis & Atwater 2002; Vingestråhle, 2014). Även 

psykosocialt distanserade chefer kan skapa förtroende men då genom värderingar, etiska 

överväganden, osjälviskt agerande samt fysisk närvaro (Antonakis & Atwater, 2002). 

2.4.3 Fysisk distans 
Den tredje dimensionen som Antonakis och Atwater (2002) tar upp är fysisk distans vilket 

författarna i likhet med Nordengren och Olsen (2006) definierar som det geografiska eller 

tidsmässiga avståndet mellan chef och medarbetare. Engestang (2014) menar att fysiskt 

distansledarskap kan medföra flertalet fördelar för medarbetare, däribland ökad flexibilitet och 

påverkansmöjlighet i utförandet av arbetsuppgifterna. Antonakis och Atwater (2002) menar 

däremot att fysisk distans mellan chef och medarbetare kan generera i att chefens inflytande 
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över arbetsgruppen minskar, detta främst på grund av bristen på social interaktion samt 

svårigheter vid informationsutbyte. Författarna anser, i likhet med Engestang (2014) och 

Vingestråhle (2014), att det således är av vikt för chefer som är fysiskt distanserade att avsätta 

tid för virtuella samtal och möten med medarbetarna. En hög interaktionsfrekvens i 

kombination med psykosocial närvaro kan enligt Antonakis och Atwater (2002) generera i att 

chefen upplevs som närvarande trots det fysiska avståndet. 

I sin studie fann Antonakis och Atwater (2002) att ett icke-fungerande fysiskt distansledarskap 

kan resultera i svårigheter vid prestationsbedömning, vilket kan leda till att medarbetare 

upplever chefen som orättvis och därmed kan förtroende och relationer skadas. Försämrade 

relationer kan enligt Poulsen och Ipsen (2017) i sin tur resultera i att medarbetaren inte söker 

stöd hos sin chef om denne upplever psykosocial ohälsa. Vid fysiskt distansledarskap menar 

Antonakis och Atwater (2002) att en medarbetares stöd från chef till stor del kan ersättas av 

stöd från kollegor och ett gott kollegialt samarbete, vilket då anses viktigare än chefens fysiska 

närvaro. Även Engestang (2014) betonar vikten av kollegialt stöd och samarbete vid 

distansledarskap, framförallt för att människan av sin natur har ett grundläggande behov av att 

bli sedd och bekräftad. När behovet av stöd och bekräftelse inte tillgodoses ökar risken för att 

individen drabbas av psykosocial ohälsa. Poängteras bör, att alla medarbetare är olika och därav 

behöver olika sorters stöd och vägledning för att känna trivsel och välmående samt få sina 

behov tillgodosedda (Engestang, 2014). Därför behöver chefens sätt att leda och stödja sina 

anställda anpassas efter medarbetarnas individuella behov, vilket kan göras genom en 

transformativ och situationsanpassad ledarstil (Antonakis & Atwater, 2002; Nordengren & 

Olsen, 2006; Poulsen & Ipsen, 2017). 

2.4.4 Ledarstil 
Transformativt ledarskap beskrivs som att chefen hjälper sina medarbetare att växa och 

utvecklas i sina roller genom att möta medarbetarnas behov samt anpassa mål efter de anställdas 

förutsättningar (Bass & Riggio, 2006; Elmholdt et al., 2015). Likt transformativt ledarskap 

innebär situationsanpassat ledarskap att chefen ska vara flexibel i sin roll genom att anpassa sitt 

beteende och sin ledarstil utifrån vilket stöd medarbetaren behöver. Detta kan ske genom ett 

uppgiftsorienterat eller relationsorienterat beteende. Uppgiftsorienterat beteende fokuserar på 

graden av praktiskt stöd och vägledning, medan relationsorienterat beteende handlar om 

uppmuntran och emotionellt stöd (Bass & Riggio, 2006; Elmholdt et al., 2015; Hersey, 

Blanchard & Johnson, 2000; Hultberg et al., 2010; Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
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Genom att engagera medarbetarna, växla mellan uppgifts- och relationsorienterat beteende samt 

föregå med gott exempel kan chefen motivera och inspirera sina medarbetare till att utföra sina 

arbetsuppgifter för att de själva vill och för att uppgifterna upplevs som meningsfulla för både 

individ och organisation (jmf. Transformativt ledarskap, Bass & Riggio, 2006). Det centrala i 

såväl den transformativa som den situationsanpassade ledarstilen är att det finns skillnader i 

medarbetarnas motivation och attityder till att utföra sina arbetsuppgifter och att alla 

medarbetare har olika behov, resurser samt förutsättningar gällande hur dessa ska utföras 

(Elmholdt et al., 2015; Hersey et al., 2000; Hultberg et al., 2010; Kaufmann & Kaufmann, 

2010). I sin litteraturöversikt fann Antonakis och Atwater (2002) att de transformativa och 

situationsanpassade ledarstilarna visat sig vara effektiva och välfungerande vid 

distansledarskap samt i virtuella miljöer.  
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3. Metodkapitel 

I detta avsnitt presenteras och motiveras val av metod, urval och avgränsningar. Därefter 

beskrivs genomförande, analys och databearbetning, studiens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet samt forskningsetiska aspekter för att sedan avslutas med en diskussion kring 

eventuella utmaningar med valt tillvägagångssätt. 

3.1 Val av metod 
Intentionen med denna studie är att undersöka respondenternas uppfattning av chefernas arbete 

med att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön samt skapa en ökad förståelse kring vilka 

förutsättningar såväl medarbetare som chefer anser sig ha gällande arbetsmiljön. Studien bygger 

på en hermeneutisk ansats varpå ett kvalitativt metodval har gjorts. Forskare har vanligtvis två 

vetenskapliga huvudinriktningar, hermeneutik och positivism, att förhålla sig till. Hermeneutik 

innebär att det inte finns en absolut sanning, enbart tolkningar av sanningen. Ett studerat 

fenomen kan tolkas på olika sätt beroende på forskarens identitet, bakgrund, värderingar och 

övertygelser. De olika tolkningarna kan i sin tur skapa en helhetssyn samt djupare förståelse av 

fenomenet. Positivism innebär å andra sidan att forskaren objektivt analyserar, strukturerar och 

mäter det som studeras, oftast i kvantifierbara mått, i syfte att finna en absolut sanning (Bryman, 

2011; Denscombe, 2016; Patel & Davidson, 2008). En kvalitativ metod med hermeneutiskt 

synsätt grundar sig som tidigare nämnts i forskarens uppfattningar och tolkningar av den 

empiriska informationen till skillnad från en kvantitativ metod med positivistiskt synsätt som 

bygger på statistiska analyser av någonting mätbart (Hadi & Closs, 2016; Denscombe, 2016). 

3.1.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden lämpade sig väl inom det valda området då den används för att på 

djupet förstå problematiken och syftar till att skapa förståelse för värderingar, åsikter och 

beteenden (Bryman, 2011; Hadi & Closs, 2016; Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014; 

Yin, 2013). Vårt val av metod baserades på att vi ville få en djupare förståelse för 

distansledarskapets förutsättningar och utmaningar vid arbetet med att förebygga och hantera 

arbetsrelaterad ohälsa genom att få fram specifika ställningstaganden, erfarenheter och 

upplevelser utifrån respondenternas svar. Vår avsikt var att använda oss av ett induktivt synsätt 

då detta synsätt lämpar sig väl när forskaren vill undersöka vilka likheter som framträder genom 

respondenternas upplevelser och tolkningar för att kunna generalisera resultatet (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Då vi anser att frågan gällande distansledarskapets utmaningar 
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att hantera och förebygga psykosocial ohälsa är relevant för fler organisationer än den 

undersökta har vi även förhållit oss abduktivt. Ett abduktivt förhållningssätt innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Trost (2010) att forskaren pendlar mellan empiri, teori och 

praktik i syfte att generera en generell uppfattning av det undersökta fenomenet. Det abduktiva 

förhållningssättet innebär därmed att det som förekommer i ett fall kan ligga till grund för 

antagandet om hur det skulle kunna fungera och se ut i andra situationer. 

3.1.2 Fallstudie 
Syftet med att använda fallstudier är att undersöka det generella genom att beskriva, förklara 

eller undersöka det specifika (Andersen, 2012; Yin, 2013; Denscombe, 2016). Utifrån detta 

valdes fallstudie som metod då studien syftar till att undersöka ett fenomen utifrån en specifik 

kontext. Genom ett riktat fokus skapades därmed möjlighet för djupdykning i frågan gällande 

hur arbetsgivare säkerställer den psykosociala arbetsmiljön vid distansledarskap samt hur de 

förebygger psykosocial ohälsa. Genom en fallstudie har vi undersökt det specifika gällande 

upplevelser, tolkningar och erfarenheter av vald frågeställning i organisationen och därmed 

funnit förklaringar med koppling till komplexiteten som baseras på verkliga situationer. Detta 

har underlättats med respondenter som innehar de kunskaper, erfarenheter och den relevans 

som var nödvändiga för att besvara studiens syfte. 

3.2 Urval och avgränsningar 
Det finns ett flertal urvalsbenämningar som beskriver det respondenturval som gjorts inför 

studien. Denscombe (2016) tar upp icke-sannolikhetsurval samt subjektivt urval medan Bryman 

(2011) använder begreppen målinriktat och målstyrt urval. Den gemensamma nämnaren för 

dessa urvalsmetoder är att nå deltagare utifrån deras kunskap, erfarenhet och relevans för ämnet. 

Då syftet var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön vid distansledarskap var kriteriet att 

respondenterna skulle vara distanserade från sin chef eller sina medarbetare, antingen 

geografiskt eller i tid. Önskvärt var att studien skulle innehålla åtta intervjuer, varav fyra med 

chefer och de återstående fyra med medarbetare, detta för att få olika perspektiv på det upplevda 

arbetsmiljöarbetet. Vi valde att inte sätta upp kriterier utifrån vare sig kön eller ålder då vi inte 

fann det som relevant för denna studie. Utifrån dessa önskemål blev vi tilldelade respondenter 

genom vår kontaktperson i organisationen, en person i rollen som HR-strateg inom arbetsmiljö. 

3.2.1 Respondenter 
Vi tilldelades totalt åtta respondenter varpå alla uppfyllt det grundläggande kriteriet gällande 

den fysiska distansen. Fyra av våra respondenter var medarbetare och de återstående fyra var 
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chefer. Samtliga chefer har arbetsgrupper placerade på flera olika orter. Två av medarbetarna 

och två av cheferna har inte enbart den geografiska distansen att ta hänsyn till utan även en 

tidsmässig distans till följd av skiftarbete. Våra respondenter var i varierande ålder och med 

olika lång bakgrund inom organisationen. Könsfördelningen bestod av tre kvinnor och fem 

män. 

3.3 Genomförande 
Utifrån de respondenter vi tilldelats av vår kontaktperson har datainsamlingen skett genom 

semistrukturerade intervjuer där ett informationsbrev (bilaga 1) skickats via mejl till 

respondenterna inför deras medverkan. Syftet med detta informationsbrev var att bjuda in dem 

till intervjun samt informera respondenterna om studien och dess syfte. I ett tidigt skede av 

denna studie var vår intention att delge respondenterna de olika frågeområdena innan 

intervjuerna, då Kvale och Brinkmann (2014) anser att detta kan bidra till och gynna djupare 

reflektioner kring de områden vi har för avsikt att undersöka. Detta valde vi i ett senare skede 

att inte göra då vi inte ville att respondenterna skulle kunna påverka eller förbereda sina svar. 

Vi genomförde sedan intervjuerna med två olika intervjuguider, varav en var anpassad för 

chefer (bilaga 2) och en för medarbetare (bilaga 3). Frågorna var utformade för att belysa 

respondenternas subjektiva uppfattningar och direkta erfarenheter gällande distansarbete och 

den psykosociala arbetsmiljön. Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman (2011) 

samt Denscombe (2016) att vi som intervjuare utformar en intervjuguide med öppna frågor där 

ordningsföljden kan komma att variera. Att använda öppna frågor gav oss möjlighet att anpassa 

intervjun utifrån var respondenternas berättelser ledde oss samt att respondenterna genom 

följdfrågor fick utveckla sina resonemang i syfte att generera ett rikare innehåll och en fylligare 

helhetsbild (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). Avgörande var dock att vi förhöll oss till de 

frågeområden vi valt för att säkerställa trovärdigheten och tillförlitligheten av det vi hade för 

avsikt att undersöka. Intervjuer kan antingen genomföras i grupp eller vara personliga. Att 

genomföra gruppintervjuer kan enligt Trost (2010) innebära en risk för att respondenterna 

påverkar varandra, vilket leder till att viktig information i form av ställningstaganden, 

värderingar och erfarenhetsbeskrivningar kan gå förlorad. I syfte att skapa en 

förtroendeingivande situation samt minimera risken att respondenterna skulle påverkas av 

varandras närvaro valde vi att genomföra personliga intervjuer som fortgick i cirka 60-90 

minuter vardera. Personliga intervjuer har till skillnad från gruppintervjuer en större förmåga 

att leda till djupare resonemang och därmed generera en större förståelse och kunskap gällande 

komplexa fenomen (Denscombe, 2016; Trost, 2010).  
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Denscombe (2016) menar att personliga intervjuer gör det lättare för forskaren att kontrollera 

att den intervjuguide som upprättats för att besvara syftet efterföljs. Därtill kan personliga 

intervjuer som sker avskilt underlätta tolkning och transkribering av materialet då det kommer 

från en enskild person. Bryman (2011) anser likt Denscombe (2016) att ett avskilt läge skapar 

större möjlighet för en öppen dialog, därav har intervjuerna i så stor utsträckning som möjligt 

skett i en för respondenterna avskild och neutral miljö som de själva valt. Att de respondenter 

vi tilldelats av vår kontaktperson är utspridda på olika orter har medfört att flera 

internetintervjuer har genomförts via Skype av logistiska skäl. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att det är av vikt att forskaren är fysiskt närvarande under intervjutillfället, dels för att 

forskaren ska kunna se respondentens minspel och kroppsspråk, dels för att undvika 

missförstånd och felaktiga uppfattningar. Sullivan (2012) och Denscombe (2016) menar 

däremot att fysisk närvaro inte är ett krav vid intervjutillfället då internetbaserade intervjuer 

med webbkamera möjliggör visuell kontakt samt tillåter intervjun att genomföras på samma 

sätt som en fysisk intervju. Av denna anledning valde vi att använda internetbaserade intervjuer 

med visuell kontakt i de fall där fysiska intervjuer inte varit genomförbara. Vi fann Skype som 

ett lämpligt alternativ, framförallt då chefer och medarbetare i den studerade organisationen 

använder Skype som primär kommunikationskanal. Vid varje intervjutillfälle har båda 

författarna av denna studie närvarat. I syfte att öka validiteten samt skapa likvärdiga 

förutsättningar för respondenterna har en av oss vid samtliga intervjutillfällen haft rollen som 

intervjuare och den andra som antecknare. Att vi inte växlat i våra roller beror på att vi anser 

att likvärdigheten ökar gällande hur frågorna ställs, hur respondenternas kroppsspråk 

observeras samt hur anteckningarna förs. 

Intervjuerna har inletts med att respondenterna informerats om bakgrunden till undersökningen 

samt dess syfte. Vidare fick respondenterna ta del av de forskningsetiska principerna samt ge 

sitt muntliga samtycke till att delta i studien. Under intervjuerna har vi med respondenternas 

godkännande tagit ljudupptagningar samt kompletterat med anteckningar. Ljudupptagningarna 

gjorde det möjligt att fokusera på respondenterna och deras berättelser samt minskade risken 

att missa något viktigt (Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Hansen & Hermansson, 2013; Trost, 

2010). Efter intervjuerna har inspelningarna transkriberats då det möjliggjort att ordagrant 

kunna läsa vad respondenterna sagt samt plocka ut värdefulla citat. Transkribering förenklar 

även för forskaren att bearbeta materialet och tematiskt analysera det som framkommit vilket 

därmed bidrar till genererandet av en helhetsbild (Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Hansen & 

Hermansson, 2013; Trost, 2010).  
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3.3.1 Styrkor och begränsningar med ett kvalitativt metodval 
Som tidigare nämnts lämpar sig ett kvalitativt metodval väl i denna studie då den typen av 

forskning ger en djupare förståelse och tydligare beskrivningar av det undersökta fenomenet 

(Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014; Yin, 2013). En styrka med ett 

kvalitativt metodval är att forskaren vid intervjuerna har möjlighet att vara flexibel och fånga 

djupet samt komplexiteten av respondentens svar vilket skapar trovärdighet (Denscombe, 2016; 

Trost, 2011; Yin, 2013). Intervjuerna var i denna studie avtalade och inbokade på förhand vilket 

gav studien en hög svarsfrekvens och därmed kan ses som ytterligare en styrka.  

Ett kvalitativt metodval med intervjuer som datainsamlingsmetod kan dock innebära vissa 

begränsningar. Det kvalitativa metodvalet kan enligt Bryman (2011) samt Yin (2013) leda till 

en viss subjektivitet då det är forskarens tolkningar och uppfattningar som ligger till grund för 

hur materialet analyseras. Enligt Denscombe (2016) påverkas data av individ och kontext, vilket 

innebär svårigheter i att replikera studien vid ett annat tillfälle samt generalisera och överföra 

resultatet till andra miljöer. Därtill anser Denscombe (2016) att respondentens uttalanden kan 

påverkas av hur påläst intervjuaren är i ämnet, vem intervjuaren är gällande kön, ålder, etnicitet 

samt hur denne för sig under intervjun när det kommer till reaktioner och kroppsspråk. 

Huruvida forskaren använder sig av internetbaserade eller fysiska intervjuer spelar enligt 

Sullivan (2012) och Denscombe (2016) ingen roll då de uppges ha samma styrkor och 

begränsningar, medan Deakin och Wakefield (2014) menar att det finns utmaningar med 

internetbaserade intervjuer, varpå författarna beskriver att forskaren kan missa subtila 

ickeverbala signaler samt att forskaren inte kan säkerställa den miljö som respondenten vistas i 

under intervjutillfället. Andra utmaningar med kvalitativa metoder är att det insamlade 

materialet baseras på respondenternas subjektiva perspektiv och uppfattningar vilka kan skilja 

sig från verkligheten, samt att analysarbetet av intervjumaterialet är mycket tidskrävande 

(Denscombe, 2016). 

3.4 Analys och databearbetning 
Analysprocessen består av flera steg, vilka kan beskrivas som iordningställande, inledande 

utforskning, dataanalys, framställning samt validering (Bryman, 2011; Denscombe, 2016; 

Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Dessa steg har fungerat som en guide vid analys av 

den data vi tillägnat oss i studien. I det första steget, iordningställande, har transkriberingen 

skett i syfte att omvandla ljudupptagningarna till skriftligt format för att underlätta analys. Vid 

transkriberingen noterades betoningar, ironi och gestikuleringar för att undvika felaktiga 
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uppfattningar och missförstånd. Allt insamlat material lagrades på en lösenordsskyddad 

hårddisk. I det andra steget, inledande utforskning, har vi först enskilt läst utskrifterna och 

tematiserat samtalsämnena utifrån studiens frågeställning, därefter tematiserades 

samtalsämnena utifrån vår gemensamma uppfattning av materialet. I det tredje steget, 

dataanalys, har tematiseringen brutits ned i underkategorier bestående av ord, meningar eller 

stycken. Dessa kategorier jämfördes sedan i förhållande till varandra för att utröna likheter och 

skillnader, därefter ställdes den insamlade empirin mot vald teoretisk referensram. I det fjärde 

steget, framställning, har en skriftlig tolkning gjorts av såväl empiri som analys. Det femte 

steget, validering, innebar att material i form av intervjusammanställningar lämnades ut till 

respondenterna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns risk för att forskare kan tolka 

samma intervjumaterial på olika sätt, därav blev objektivitet en utmaning i denna studie. 

Objektiviteten kan därmed öka om respondenterna genom respondentvalidering får möjlighet 

att bedöma huruvida forskarnas tolkning av materialet överensstämmer med respondenternas 

uppfattning (Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). 

Respondentvalideringen gjordes i syfte att öka studiens objektivitet, trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Vid kvantitativa studier används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Dessa begrepp kan 

vid kvalitativa studier med fördel översättas till tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman, 2011; 

Denscombe, 2016). Trovärdighet handlar om att studien undersöker det forskaren faktiskt har 

för avsikt att undersöka medan tillförlitlighet handlar om att forskaren ska redogöra för hur 

denne gått tillväga (Denscombe, 2016). I syfte att öka trovärdigheten och tillförlitligheten läste 

vi in oss på området genom litteratur. Vi har även genomfört en provintervju med en likvärdig 

respondent utifrån urvalskriterierna för att säkerställa att de områden vi hade för avsikt att 

undersöka framträder genom frågorna. Vi har därtill förhållit oss till de forskningsetiska 

principerna samt genomfört en respondentvalidering. Avsikten med tillvägagångssättet var 

även att säkerställa att vi agerat i god tro vilket enligt Bryman (2011) samt Hadi och Closs 

(2016) innebär att vi som forskare genomgående ger tydliga och fylliga beskrivningar av 

processen samt att hänsyn tagits till påverkan av personliga värderingar i genererandet av 

resultat och genomförande (Bryman, 2011). 
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3.6 Forskningsetiska aspekter 
Inför studien har Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer beaktats. Principerna delas 

in i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskarna ska informera 

undersökningsdeltagarna om studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

forskarna ska inhämta deltagarnas samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska 

avidentifiera deltagarna samt hantera personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att insamlade data enbart får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, u.å.; Bryman, 2011; Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vid inbjudan till att delta i studien har ett informationsbrev utgått. I brevet redogjordes för 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Vidare informerades om att deltagandet var frivilligt och 

att deltagarna när som helst har möjlighet avbryta sin medverkan utan att uppge orsak till det. 

Därtill framgick att deltagarna skulle komma att avidentifieras och att det färdigställda resultatet 

kunde skickas till deltagarna om de så önskade. Intervjutillfället inleddes med information där 

de forskningsetiska principerna samt forskarnas hantering gällande dessa återgavs ytterligare. 

Vid intervjun har även ett muntligt samtycke inhämtats. 

Ljudupptagningar, anteckningar och transkriberingar har sedan förvarats på en 

lösenordsskyddad hårddisk för att säkerställa att inga obehöriga personer kan ta del av 

materialet. Anledningen till att ljudupptagningarna lagrats till dess att studien ansågs 

färdigställd var för att kunna lyssna på ljudupptagningarna flera gånger i syfte att undvika 

missförstånd. När studien avslutats raderades materialet. 

3.7 Metoddiskussion 
Till grund för genomförandet av studien ligger en fallstudie med ett kvalitativt metodval vilket 

vi bedömt som ändamålsenligt då vi hade för avsikt att undersöka ett visst fenomen 

innehållande erfarenheter, upplevelser och tolkningar. Dock hade ett kvantitativt metodval med 

exempelvis enkätundersökning och fler undersökningsdeltagare enligt Bryman (2011) samt 

Kvale och Brinkmann (2014) kunnat generera ett mer omfattande datamaterial som därmed 

hade ökat både trovärdigheten och möjligheten att generalisera resultatet. Trots detta anser vi 

att en kvalitativ metod med personliga intervjuer var bäst lämpad som datainsamlingsmetod då 

studiens karaktär innebar att fokus låg på personliga erfarenheter, tolkningar och upplevelser 
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av den specifika kontexten. Enligt Bryman (2011) samt Denscombe (2016) finns dock en risk 

att vår personliga förståelse av samt syn på området kan ha påverkat analysen av materialet. 

Detta kan därmed innebära att studiens utfall hade kunnat se annorlunda ut om någon annan 

tolkat datamaterialet. I syfte att öka trovärdigheten på studien utfördes en respondentvalidering 

där respondenterna fick möjlighet att svara på huruvida vi i intervjuerna uppfattat dem korrekt. 

Vi har sedan analyserat och tematiserat datamaterialet var för sig för att finna en gemensam 

tolkning som kunde ställas mot teorin. Detta gjordes i syfte att öka vår objektivitet för att i 

utgångsläget inte påverkas av varandras tolkningar. 

Vi är införstådda med att vi efter litteraturläsning hade viss förståelse för ämnet och även gått 

in med egna erfarenheter gällande distansledarskap ur såväl chefs- som medarbetarperspektiv. 

För oss blev det i intervjuerna därför avgörande för trovärdigheten att vi förhöll oss så objektiva 

som möjligt för att inte genom bekräftade eller dementerande minspel samt uttalanden leda 

respondenternas svar (Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Avsikten var att förbereda respondenterna med att delge frågeområdena några dagar innan 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar att förberedelse och introduktion i ämnet kan 

generera i mer djupgående svar och reflektioner vilket vi såg som en fördel. Dock valde vi 

senare att inte delge respondenterna frågeområdena då en potentiell nackdel med detta kunde 

vara att respondenterna förberett svar som de antingen tror att organisationen vill att de ska 

svara, alternativt att svaren skulle ha präglats av beskrivningar för hur det borde vara istället för 

de spontana resonemang som kan framkomma när de får frågan för första gången. Detta ansåg 

vi undveks genom att vi i förväg endast delgav studiens syfte för att under själva intervjun ställa 

öppna frågor och sedan uppmuntra respondenterna till att utveckla sina resonemang. 

Trots att kvalitativa intervjuer är den metod som för denna studie lämpat sig bäst, kunde vi även 

konstatera att bearbetandet av materialet skulle bli tidskrävande vilket sågs som en utmaning. 

Detta valdes dock att bortses från då undersökningens syfte var att fånga erfarenheter och 

upplevelser av det specifika fenomenet, vilket vi ansåg krävde djupgående intervjuer. Då vi i 

studien blev tilldelade respondenter från vår kontaktperson på organisationen fanns ytterligare 

en utmaning. Denna utmaning låg i att ett sådant urval kan innebära en risk för att 

respondenterna blivit utvalda för att generera en viss förskönande bild av organisationen. Dock 

ansåg vi att sannolikheten för detta var mycket liten då även organisationen hade ett intresse av 

att studien skulle generera ett resultat som de i fortsättningen kan arbeta med. Frågan vi ändå 
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ställer oss är hur representativt och objektivt urvalet kan anses vara utifrån populationen, då vi 

blivit tilldelade respondenter av vår kontaktperson. 

Syftet med den studien var att undersöka, genom erfarenheter och upplevelser, vilka utmaningar 

Trafikverkets distanserade chefer möter när de arbetar med att förebygga och hantera 

psykosocial ohälsa. Detta har undersökts i en specifik kontext vilket gör att studien enligt 

Bryman (2011) inte är representativ för en population då den inte motsvarar ett stickprov, vilket 

därmed gör den problematisk att generalisera. Bryman (2011) menar å andra sidan i likhet med 

Denscombe (2016) att fallstudier kan generaliseras inom teorier eller kontexter som är 

jämförbara med det undersökta om hänsyn tas till vissa kriterier. För det krävs enligt 

Denscombe (2016) detaljerade fakta om tillvägagångssätt, organisationen samt en redogörelse 

för hur resultatet skulle kunna användas. Detta innebär att skulle liknande organisationer ha 

samma utmaningar och förutsättningar gällande distansarbete, skulle våra resultat eventuellt 

kunna överföras på deras verksamhet i syfte att verka som utgångspunkt i ett förbättringsarbete. 
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4. Empiri och analys 

I det följande avsnittet presenteras en empirianalys av det bearbetade empiriska materialet 

utifrån den teoretiska referensramen. Rubrikerna baseras på de områden som framträtt som 

essentiella påverkansfaktorer för distansledarskapet och hur distanserade chefer kan arbeta 

för att förebygga psykosocial ohälsa. I empirianalysen särskiljs respondenterna utifrån deras 

befattningar, “cheferna” syftar till de respondenter som intervjuats i rollen som chef och 

“medarbetarna” syftar till de respondenter som intervjuats i rollen som medarbetare. I de fall 

då respondenterna refereras som respondenter innebär detta åsikter uttryckta av såväl chefer 

som medarbetare. I de fall vi syftar till alla medarbetare i organisationen, benämns dessa som 

anställda. Vid citat refereras chefer som C1-4 och medarbetare som M1-4. 

4.1 Arbetsmiljö 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna anser sig ha en generellt god arbetsmiljö. Det 

förekommer regelbundna skyddsronder enligt AML (SFS 1977:1160) som ser till den fysiska 

arbetsmiljön och medarbetarna anser sig få gehör från sin chef när de i det dagliga arbetet 

rapporterar om att något brister eller saknas. Medarbetarna beskriver tydligt att de vet vilka 

rutiner som finns, vem som ska göra vad, hur och när det ska göras, samt hur de rapporterar de 

fel och brister som upptäcks. De anser att det finns en god samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare genom hela arbetsmiljöarbetet gällande den fysiska arbetsmiljön vilket är i linje 

med hur Arbetsmiljöverket (2018) beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. Gällande hur 

arbetsgivaren systematiskt undersöker den psykosociala arbetsmiljön framkommer av flertalet 

respondenter att detta är en stående punkt på deras arbetsplatsträffar, vilka sker fyra gånger per 

år. 

4.1.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Den psykosociala arbetsmiljön kan säkerställas genom att chefer och anställda tillsammans vid 

exempelvis arbetsplatsträffar går igenom arbetets utformning, vilka krav som ställs, 

förväntningar samt vilka resurser och vilket stöd som krävs för att utföra och hantera arbetet 

(Arbetsmiljöverket, 2019; Bakker & Demerouti, 2007; Gunnarsson et al., 2016; Karasek & 

Theorell, 1990; Thylefors, 2015). Respondenterna redovisar för att den psykosociala 

arbetsmiljön avhandlas vid arbetsplatsträffarna och en chef menar att denne vid dessa träffar 

även har möjlighet att se hur gruppdynamiken ter sig, då samarbetet och relationerna mellan de 

anställda synliggörs (Bakker & Demerouti, 2007; Gunnarsson et al., 2016; Theorell, 2003; 
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Thylefors, 2015). Att chefen ser till gruppdynamiken skulle kunna innebära att denne tidigt 

upptäcker om det förekommer en infekterad stämning eller en jargong som på arbetsplatsen kan 

leda till psykosocial ohälsa vilket skapar förutsättningar för chefen att inleda ett förebyggande 

arbete (Bakker & Demerouti, 2007; Gunnarsson et al., 2016; Hultberg, 2007; Vingård, 2015). 

Majoriteten av respondenterna menar att den psykosociala arbetsmiljön avhandlas vid deras 

arbetsplatsträffar och de anser sig ha en generellt god psykosocial arbetsmiljö. En medarbetare 

beskriver dock avsaknaden av dessa punkter vid deras arbetsplatsträffar men menar att 

psykosocial arbetsmiljö i stort avhandlas på de medarbetarsamtal som hålls årligen. Flera av 

våra respondenter, både chefer och medarbetare, anser dock att medarbetarsamtalen kan bli allt 

för fyrkantiga och strukturerade vilket leder till att en dialog kring vad som inte fungerar eller 

huruvida det förekommer psykosocial ohälsa inte blir så givande. En chef berättar:  

”Medarbetarsamtalen som vi har med de här mallarna ger mig mycket mindre än 

när jag träffar dem och pratar med dem utan papper. Jag får reda på mer om en 

medarbetare och hur han mår under exempelvis en kafferast, för det blir mycket 

mer avslappnat än att ställa frågor utifrån de där mallarna”. (C1) 

Resultatet visar därmed i likhet med tidigare forskning hur viktigt det är att chefer genom ett 

situationsanpassat ledarskap är psykosocialt närvarande i interaktionen med de anställda då det 

leder till ett ökat förtroende samt förbättrade relationer (Antonakis & Atwater, 2002; Kaufmann 

& Kaufmann, 2010; Nordengren & Olsen, 2006; Vingestråhle, 2014). Genom ett 

situationsanpassat ledarskap kan även chefer anpassa sitt beteende, sitt bemötande och sin 

ledarstil utifrån de anställdas individuella behov av stöd, kommunikation och feedback 

(Antonakis & Atwater, 2002; Bass & Riggio, 2006; Elmholdt et al., 2015; Kaufmann & 

Kaufmann, 2010; Nordengren & Olsen, 2006; Poulsen & Ipsen, 2017). Som komplement till 

medarbetarsamtalet sker även årliga uppföljningssamtal. Dessa samtal beskrivs som mer 

informella men följer samma mall som vid medarbetarsamtalet. Syftet med 

uppföljningssamtalen är att chefer stämmer av med de anställda hur de uppsatta målen står sig 

i förhållande till verkligheten, hur arbetsbelastningen upplevs samt hur de anställda mår. Utöver 

dessa samtal beskriver några av de chefer som intervjuats att de även har såväl spontana som 

inbokade avstämningssamtal, vilket sker regelbundet med varje anställd. Att chefer och 

anställda genom en ständig dialog går igenom vilka förutsättningar och resurser som krävs för 

att hantera kraven i arbetet skapar goda möjligheter till att förebygga en psykosocial ohälsa. 

(Arbetsmiljöverket, 2019; Bakker & Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 
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2003; Thylefors, 2015). De kontinuerliga samtalen innebär även att sjukskrivningar till följd av 

en psykosocial ohälsa skulle kunna förebyggas då chefer regelbundet stämmer av hur de 

anställda upplever kraven i förhållande till resurserna samt att tidiga signaler på ohälsa lättare 

synliggörs. Detta skulle även kunna skapa förutsättningar för chefer att arbeta förebyggande på 

både individ-, grupp- och organisationsnivå (Arbetsmiljöverket, 2018; Bakker & Demerouti, 

2007; Hultberg, 2007; Hultberg et al, 2010; Karasek & Theorell, 1990). 

4.1.2 Bristande interaktion 
Att förebygga psykosocial ohälsa blir enligt Poulsen och Ipsen (2017) samt Antonakis och 

Atwater (2002) svårare om kontakten mellan chef och anställda är sporadisk. Författarna menar 

att en bristfällig interaktionsfrekvens kan påverka den anställdes motivation, trivsel samt 

förtroende för dennes chef vilket då kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Under två av 

intervjuerna med cheferna framkommer att kontakt endast sker sporadiskt vid behov, och att de 

anställda har ett eget ansvar i att kontakta sin chef när behovet uppstår. En av cheferna uttrycker: 

“Det kan vara allt från flera gånger dagligen då jag har något speciellt med någon 

av dem, som jag vill stämma av [...] annars kommunicerar jag bara med mina 

medarbetare på förekommen anledning.” (C2) 

Chefen beskriver att de anställda anses vara specialister inom sitt område och därmed förväntas 

vara självständiga, ta eget ansvar och vid behov söka stöd. Chefen berättar att de i dagsläget har 

en hög arbetsbelastning och därmed inte stör varandra i onödan, men att det är en självklarhet 

att de hör av sig till varandra när de behöver lyfta något, alternativt att de tar upp frågor vid 

något av de individuella samtalen. Detta visar på att chefen anser att de anställda innehar en 

stor egenkontroll, vilket i kombination med en god kommunikation och ett bra socialt stöd 

skulle kunna innebära att arbetet upplevs som motiverande och utvecklande (Bakker & 

Demerouti, 2007; Eklöf, 2017; Hultberg, 2007; Karasek & Theorell, 1990). Dock skulle arbetet 

i brist på interaktion och socialt stöd samt en låg känsla av kontroll och inflytande hos den 

anställde kunna leda till att stressmekanismer aktiveras, vilket ökar risken för hälsoproblem 

både i form av psykisk och fysisk karaktär (Engestang, 2014; Eklöf, 2017; Hultberg, 2007; 

Karasek & Theorell, 1990; Stressforskningsinstitutet, 2015). I syfte att arbeta förebyggande blir 

det därför viktigt att chefer genom ett situationsanpassat ledarskap kan bemöta varje individ 

utifrån vad denne behöver och därmed anpassa sitt interaktionsmönster. Medarbetarna 

beskriver att interaktionsfrekvensen med sin chef kan variera och att intentionen med de 
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inbokade samtalen är god. De menar å andra sidan att innehållet i samtalet till mångt och mycket 

beror på hur relationen till sin chef ser ut samt hur ledarskapet bedrivs. 

4.2 Ledarskap 
Hur relationen till sin chef ser ut beror enligt medarbetarna på hur närvarande chefen anses 

vara. Det kan handla om allt från hur tillgänglig chefen är rent tidsmässigt, hur engagerad denne 

är i de arbetsuppgifter som de anställda har, hur ofta de träffas fysiskt och hur ofta chef och 

anställda kommunicerar med varandra. Detta har en stark förankring i tidigare forskning då 

Antonakis och Atwater (2002) i likhet med Nordengren och Olsen (2006) menar att även om 

ledarskapet sker på distans såsom i den undersökta organisationen, kan chefer upplevas som 

närvarande trots att dessa är fysiskt frånvarande. 

4.2.1 Närvarande distansledarskap 
Denna studie behandlar två typer av fysisk distans, de som Nordengren och Olsen (2006) 

benämner som geografisk och tidsmässig distans. Under intervjuerna framkommer att samtliga 

medarbetare upplever ledarskapet som närvarande trots en fysisk distans. Det framkommer 

även att den geografiska distansen skiljer sig mycket mellan enheter och att avståndet för 

cheferna kan innebära bilresor till de anställda i allt från 30 minuter till 6 timmar, enkel väg. 

Flertalet chefer redogör för att de har anställda på flertalet olika orter vilket således även innebär 

att dessa har kollegor som befinner sig på distans. Två av medarbetarna och två av cheferna har 

inte enbart den geografiska distansen att ta hänsyn till, utan det finns även ett tidsmässigt 

avstånd då cheferna arbetar dagtid medan de anställda arbetar skift under dagar, kvällar och 

helger. Dessa chefer och medarbetare upplever den tidsmässiga distansen som mer 

svårhanterlig än den geografiska, av den anledningen att tid för interaktion mellan chef och 

anställd begränsas. Att interaktionen begränsas bör dock inte vara av betydelse då Antonakis 

och Atwater (2002) menar att kvantiteten av interaktioner inte är av betydelse utan att det 

handlar om kvaliteten av samtalen för huruvida en chef upplevs som närvarande eller 

distanserad. De två cheferna försöker hantera den tidsmässiga distansen genom att vara fysiskt 

närvarande i den mån det går genom att besöka arbetsplatsen så ofta möjligheten finns. 

Dessutom anger dessa chefer att de är tillgängliga via telefon och mejl även utanför ordinarie 

arbetstid, vilket ingen av dem ser som ett problem. En chef berättar om en utmaning med 

tidsmässig distans: 
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”Händer det något på fredag kväll så får ju jag inte reda på det förrän måndag 

morgon. De kan ju ringa även kvällar och helger, men bara om det är något 

allvarligt. [...] Vi försöker att inte störa varandra på ledig tid.” (C3) 

De två chefer som enbart har anställda som arbetar dagtid hanterar den fysiska distansen genom 

att ha regelbundna avstämningsmöten med de anställda, både individuellt och i grupp. Därtill 

försöker cheferna vara tillgängliga via mejl och telefon samt se till att de interagerar med de 

anställda minst en gång i veckan. Enligt Antonakis och Atwater (2002) kan en hög 

interaktionsfrekvens i kombination med psykosocial närvaro motverka de negativa följderna av 

fysiskt distansledarskap, vilka av författarna beskrivs som minskat inflytande, svårigheter vid 

informationsutbyte och prestationsbedömning samt brist på förtroende och relation mellan chef 

och anställd. Vidare menar Antonakis och Atwater (2002) samt Nordengren och Olsen (2006) 

att en fysiskt distanserad chef kan skapa en upplevelse av närvaro genom att vara psykosocialt 

närvarande i interaktionen med de anställda. 

De intervjuade medarbetarna anser att en distanserad chef kan vara närvarande trots fysiskt 

avstånd. De förutsättningar som medarbetarna lyfter fram liknar de insatser som cheferna 

beskrev gällande hur fysiskt distansledarskap kan hanteras. Medarbetarna menar att en 

närvarande chef för en kontinuerlig dialog med sina anställda, dessutom anser medarbetarna i 

likhet med Antonakis och Atwater (2002) att en närvarande chef är tillgänglig samt arbetar 

proaktivt för att skapa goda relationer på arbetsplatsen (jmf. psykosocial närvaro, Nordengren 

& Olsen, 2006). 

4.2.2 Skillnader, styrkor och begränsningar 
Flera respondenter beskriver att de största skillnaderna mellan fysiskt närvarande kontra fysiskt 

distanserat ledarskap är frekvensen i de fysiska mötena samt förtroendet och relationen mellan 

chef och anställd. Respondenterna menar i likhet med Nordengren och Olsen (2006), Engestang 

(2014) samt Poulsen och Ipsen (2017) att en fysiskt distanserad chef har svårare att skapa 

förtroende och bygga goda relationer med sina anställda eftersom många spontana och 

informella möten uteblir. Flera av respondenterna betonar att avsaknaden på informella möten 

vid kaffemaskinen eller i fikarummet innebär att de inte bygger relationer med chef eller 

distanserade kollegor i samma utsträckning som de gör med de kollegor som är lokaliserade på 

samma ort, vilket respondenterna ser som en begränsning. 
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Samtliga respondenter anser att distansledarskapet innebär flertalet begränsningar. 

Medarbetarna menar i likhet med Antonakis och Atwater (2002) samt Engestang (2014) att 

dessa begränsningar handlar om bristfällig kommunikation och avsaknad av stöd vid mindre 

frågor. Dessutom betonar respondenterna, i linje med Engestang (2014) och Hultberg (2007), 

att det blir svårare för chefer att upptäcka indikationer på ohälsa eller annan problematik, både 

på individ- och gruppnivå, när de inte finns på plats. Majoriteten av respondenterna nämner 

därmed bristen på fysiska möten som den största utmaningen vid fysiskt distansledarskap. En 

av medarbetarna skämtar däremot om att bristen på fysiska möten kan vara en av 

distansledarskapets fördelar. För att citera medarbetaren: 

“Om man inte gillar sin chef är det skönt att han är långt borta. [skrattar]” (M4) 

Respondenterna uppger att de uppskattar de fördelar som det fysiska distansledarskapet för med 

sig, varpå dessa fördelar beskrivs som stor egenkontroll, påverkansmöjlighet, 

självbestämmanderätt och utrymme i att planera sin egen tid. Detta kan utifrån en analys av 

resultatet kopplas till de positiva aspekterna av individens resurser och kontroll gentemot 

upplevda krav (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). De 

ovan nämnda faktorerna beskrivs även av Engestang (2014) som fördelar med fysiskt 

distansledarskap. Andra fördelar som flertalet respondenter vittnar om är större ansvarstagande 

för arbetsuppgifterna, högre beslutsutrymme och dessutom högre kvalitet på 

kommunikationens innehåll. En medarbetare beskriver: 

“Chefen frågar man bara i de yttersta fallen, om jag inte kan ta reda på 

informationen själv […] eller om jag inte har befogenheter att ta egna beslut.” 

(M2) 

Med detta menar medarbetaren att hen enbart hör av sig till sin chef om medarbetaren inte kan 

lösa ett uppkommet problem på egen hand eller med hjälp av sina kollegor, alternativt att 

medarbetaren behöver information hen inte kan tillskansa sig själv. Medarbetaren berättar att 

hen i högre grad hade ställt frågor till sin chef, som hen egentligen kunnat besvara själv, om 

chefen hade varit fysiskt närvarande. Även andra respondenter, såväl chefer som medarbetare, 

menar att kommunikationen dem emellan är av en mer kvalitativ karaktär, vilket enligt cheferna 

innebär att stödet till de anställda blir av högre kvalitet. 
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4.2.3 Stöd, feedback och resurser 
Samtliga intervjurespondenter anser, i likhet med Elmholdt et al. (2015) samt Poulsen och Ipsen 

(2017), att stöd från chef är viktig aspekt för den arbetsrelaterade psykosociala hälsan. 

Medarbetarna uppger att de får gott gensvar av sina chefer när de söker stöd i sina 

arbetsuppgifter, en av medarbetarna upplever även att dennes chef stöttar sina anställda på ett 

proaktivt sätt. Å andra sidan berättar en medarbetare att hen tagit åt sig ett uppdrag utöver de 

ordinarie arbetsuppgifterna och att stöd och resurser för detta saknas trots att medarbetaren bett 

om det, vilket resulterat i att hen utför delar av uppdraget på sin fritid. En analys av detta kan 

göras med hjälp av såväl krav, kontroll och stödmodellen som krav och resursmodellen, där 

egenkontroll, resurser, psykologiska arbetskrav samt socialt stöd är viktiga aspekter (Bakker & 

Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990). Utifrån dessa aspekter kan konstateras att 

medarbetarens psykologiska arbetskrav är höga i förhållande till medarbetarens upplevelse av 

egenkontroll och socialt stöd. Det sociala stödet syftar till att tillgodogöra det mänskliga 

behovet av interaktion samt fungera som en resurs och motivator vid utförandet av 

arbetsuppgifter, vilket kan ges genom kontinuerlig dialog, coachning och feedback (Bakker & 

Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990). 

Den ovan nämnda medarbetaren saknar till viss del både resurser och positiv samt konstruktiv 

feedback för det extra uppdraget, likväl som medarbetaren saknar feedback för de ordinarie 

arbetsuppgifterna. Detta skulle enligt krav, kontroll och stödmodellen (Karasek & Theorell, 

1990) samt krav och resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007) innebära att om 

medarbetaren inte får det stöd hen behöver, kan medarbetaren hamna i en situation där 

resurserna inte motsvarar kraven vilket i sin tur kan leda till en psykosocial ohälsa. Ytterligare 

en av medarbetarna upplever feedback från sin närmaste chef som bristfällig, medan de 

resterande två medarbetarna upplever att de får spontan feedback av respektive chef löpande 

under året. Samtliga medarbetare anser däremot att de löpande ger sina chefer feedback på deras 

arbetsutförande. Medarbetarnas upplevelser stämmer överens med chefernas syn på feedback. 

Två av cheferna upplever att de kontinuerligt ger de anställda feedback gällande arbetsinsatser 

medan två chefer upplever svårigheter i att ge positiv feedback. En chef förklarar: 

”När man är på distans så ser man ju inte hur de jobbar eller när de gör nåt bra. 

Det blir väl mer när de gör något dåligt, för det märks direkt i våra system. Men 

om någon gör ett bra jobb kan det ibland ta flera veckor innan man får reda på det 

- om man får reda på det överhuvudtaget.” (C1) 
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Både chefer och medarbetare uppger att de anställda får feedback på sina arbetsinsatser under 

det årliga medarbetarsamtalet. Under detta samtal diskuteras även vilket stöd de anställda anser 

sig behöva i det dagliga arbetet samt vilka resurser och förutsättningar som krävs för att de ska 

kunna utföra ett gott arbete. Detta menar Bakker och Demerouti (2007), Thylefors (2015) samt 

Theorell (2003) är avgörande för att individen ska kunna hantera de psykologiska arbetskraven. 

Cheferna menar att de försöker bemöta de anställdas behov, vilket kan tolkas som att de 

anammat de transformativa och situationsanpassade ledarstilarna genom att vara flexibla i sina 

roller och anpassa sitt beteende och sin ledarstil utifrån vilket stöd den anställde behöver (Bass 

& Riggio, 2006; Elmholdt et al., 2015; Hersey et al., 2000; Hultberg et al., 2010; Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Därtill anser samtliga chefer att de ger de anställda ett proaktivt stöd genom 

att vara tillgängliga, ha ett coachande förhållningssätt samt föra en kontinuerlig dialog. För att 

citera en av cheferna:  

“Jag stöttar genom att bara finnas. Vara tillgänglig på telefon och mejl och försöka 

åka ut till dem så ofta det går. När jag åker ut försöker jag att inte vara fullbokad, 

utan åka dit och bara hänga lite.” (C3) 

Cheferna anser att de stöttar sina anställda i direkta frågor gällande arbetsuppgifter när de 

anställda ber om stöd. Hur ofta de anställda söker stöd menar cheferna beror på individen, vissa 

anställda söker stöd från sin chef ofta medan andra anställda är mer självgående vilket innebär 

att chefen i sin tur behöver ägna sig åt mer uppsökande kontakt. Samtliga chefer anser att de 

därmed anpassar sitt sätt att stödja de anställda utifrån de individuella behoven, vilket kan 

relateras till ett situationsanpassat ledarskap med ett relationsorienterat beteende (Bass & 

Riggio, 2006; Elmholdt et al., 2015; Hersey et al., 2000; Hultberg et al., 2010). Chefernas sätt 

att stödja sina anställda kan även jämföras med det sociala stödet i modellerna kring krav, 

resurser och stöd, där innebörden av socialt stöd kan tolkas som det individuella behovet av 

kommunikation, stöd och feedback från såväl chefer som kollegor (Bakker & Demerouti, 2007; 

Karasek & Theorell, 1990). Majoriteten av respondenterna menar dock, i likhet med Antonakis 

och Atwater (2002) samt Engestang (2014), att stöd från kollegor ofta är viktigare än stöd från 

sin chef vid distansledarskap, av den anledning att kollegorna ofta är fysiskt närvarande och en 

kommunikation dem emellan därmed förenklas. 

4.3 Kommunikation 
Kommunikationen i den undersökta organisationen ter sig på många olika sätt vilket till stor 

del beror på arbetsgruppen, ledarskapet, antalet anställda, det tidsmässiga avståndet men 
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framförallt den geografiska distansen. Den geografiska distansen underlättas tack vare den 

tekniska utvecklingen som enligt Men (2014) tillåter och möjliggör en hög interaktionsfrekvens 

mellan chefer och anställda genom olika former av kommunikationskanaler. Respondenterna 

uppger att de kommunikationskanaler som framförallt används är Skype, telefon och mejl, 

vilket som föredras beror på individen. 

4.3.1 Interaktionsfrekvens 
Flera av respondenterna menar att chefer och anställda enbart hörs på förekommen anledning, 

när det finns någonting att informera, fråga eller klargöra. Medarbetarna menar att de 

framförallt kontaktar sin chef när något blivit fel, alternativt när de behöver hjälp eller stöd i en 

arbetsuppgift. Vid en låg eller begränsad interaktionsfrekvens kan det uppstå svårigheter för 

chefer gällande att skapa förtroende och bygga relationer med sina anställda (Antonakis & 

Atwater, 2002; Engestang, 2014; Nordengren & Olsen, 2006). Flera chefer menar å andra sidan 

att de har rutiner för hur ofta de hör av sig till sina anställda men att det påverkas av vad den 

anställde som individ vill och behöver (jmf. situationsanpassat ledarskap, Hersey et al., 2000). 

Respondenterna uppger att kontakten kan förekomma allt från flera gånger dagligen till några 

gånger per månad, där kommunikationskanalen är varierande men framförallt baseras på 

Skypekonversationer. 

4.3.2 Kommunikationskanaler 
Trots att stor del av kommunikationen sker via Skype framgår under intervjuerna att såväl 

chefer som medarbetare föredrar kommunikation ansikte mot ansikte vid fysiska möten, 

framförallt för att undvika missförstånd i den information som kommuniceras. Detta bekräftar 

även tidigare forskning som menar att kommunikation ansikte mot ansikte möjliggör en 

omedelbar återkoppling på huruvida mottagaren uppfattat budskapet korrekt (Granberg, 2011; 

Men, 2014; Stegâroiu & Talal, 2014). Flera av cheferna uppger att en stor del av den 

information som delges samtliga anställda sker i skrift via mejl och att informationen ibland 

upplevs som svår att tyda av de anställda. En av cheferna uttrycker:  

”Det skrivna ordet lämnar stort tolkningsutrymme, jag kan skriva en sak jag 

tycker är glasklar, och så tolkar andra in saker jag aldrig ens tänkt på. Om vi ses 

fysiskt kan de ju direkt ställa en motfråga, vad menar du med detta? Och då kan 

ju jag svara på en gång, och utreda sådana missförstånd.” (C1) 
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Att kommunikationen mellan chefer och anställda framförallt sker via mejl, telefon och Skype 

ska inte ha betydelse för huruvida chefer upplevs som närvarande eller distanserade, då modern 

teknologi möjliggör visuell kontakt trots fysiskt avstånd (Antonakis & Atwater, 2002; 

Nordengren & Olsen, 2006; Vingestråhle, 2014). Flera respondenter uppger dock att kameran 

sällan är påslagen vid Skypesamtal, vilket enligt Stegâriou och Talal (2014) innebär att stor del 

av den ickeverbala kommunikationen, i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck, försvinner. 

Två respondenter menar att avsaknad av ickeverbal kommunikation kan medföra osäkerhet, 

varvid de förklarar: 

”När man har Skypemöten vet man ju att motparterna också sitter vid datorn, men 

har man inte kameran på ser man ju inte vad de gör. Man vet ju att cheferna ibland 

försöker jobba med annat samtidigt, under möten och så. Så då sitter man där och 

tänker: pratar jag bara för mig själv nu? Eller är det någon som lyssnar?” (M1) 

”Jag hör ju vad den andra personen säger, men jag kan också tolka in att den 

egentligen menar något annat - fast det ser jag ju inte, så det kan liksom tänkas att 

jag skulle förstått innebörden eller den bakomliggande meningen bättre om jag 

sett på personen hur den reagerar.” (C4) 

Samtliga respondenter menar att kommunikationen skulle kunna förbättras. Respondenterna 

önskar fler tillfällen med kommunikation ansikte mot ansikte vid fysiska möten, framförallt då 

de i likhet med Engestang (2014) menar att denna typ av kommunikation underlättar diskussion, 

motverkar missförstånd och främjar relationsbyggandet. Då avstånden är långa beskriver 

samtliga respondenter att de förstår den praktiska problematiken kring detta men menar 

samtidigt att kommunikation ansikte mot ansikte kan vara avgörande, inte bara för att förmedla 

ett budskap utan även för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa. Vidare har resultatet från denna 

studie i likhet med tidigare forskning visat att en bra kommunikation ansikte mot ansikte, goda 

relationer och ömsesidig tillit skapar förutsättningar för chefer att upptäcka tidiga signaler på 

ohälsa och därmed arbeta proaktivt (Antonakis & Atwater, 2002; Men, 2014, Nordengren & 

Olsen, 2006; Stegâriou & Talal, 2014). 

4.4 Arbetsrelaterad ohälsa 
Utifrån resultatet framkommer att majoriteten av respondenterna anser sig ha en rimlig 

arbetsbelastning. Majoriteten anser även att de har rätt befogenheter, förutsättningar och 

resurser för att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter och därtill får det stöd de behöver. Detta 
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kan enligt Karasek och Theorell (1990) samt Bakker och Demerouti (2007) innebära att arbetets 

krav överensstämmer med individens resurser och att arbetsuppgifternas karaktär inte bidrar till 

en direkt ohälsa. Det som dock framkommer vid några intervjuer med cheferna är att de anser 

att det är för många möten som gör att de inte kan vara så tillgängliga för de anställda som de 

önskar. Distansen mellan chef och de anställda är även något som cheferna till viss del 

framhäver som problematisk då cheferna finner det svårt att upprätthålla goda relationer med 

de anställda, vilket i kombination med många och långa resor till arbetsplatserna bidrar till en 

stress på grund av otillräcklighet. Detta skulle kunna innebära att de krav cheferna har på sig 

själva och sin yrkesroll är högre än vad som egentligen förväntas från organisationen (Bakker 

& Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). 

4.4.1 Kränkande särbehandling 
Vid några av intervjuerna med medarbetarna framkommer att det råder viss ohälsa relaterad till 

den psykosociala arbetsmiljön. I den psykosociala arbetsmiljön ingår enligt Arbetsmiljöverket 

(2019) kränkande särbehandling vilket kan leda till att den som utsätts hamnar utanför 

gemenskapen och därigenom kan uppleva psykosocial ohälsa. En av de medarbetare som 

intervjuats vittnar om kränkande särbehandlingar och mobbning på arbetsplatsen vilket 

förekommit under många år. Hen berättar om en specifik händelse vilken upplevdes som utöver 

det vanliga då utsättaren under en arbetsplatsträff uttryckte sig mycket kränkande inför kollegor 

och chef. Medarbetaren berättar: 

“Chefen sa ingenting, jag förväntade mig att chefen efteråt skulle höra av sig till 

mig men det gjorde han inte, så efter en vecka ringde jag chefens chef, och hon 

tog tag i det på en gång.”  (M4) 

Händelsen hanterades enligt medarbetaren korrekt av chefens chef och medarbetaren fick 

därigenom det stöd som denne behövde. Att den chef som närvarade vid arbetsplatsträffen inte 

hanterade den kränkande handlingen direkt tyder inte bara på bristande kunskap och oförmåga, 

utan även på att chefen enligt AML, SFS 1977:1160 inte fullföljt sitt arbetsmiljöansvar. Den 

chef som närvarade vid den inträffade händelsen är inte kvar i tjänst och det finns numera en 

ny chef som medarbetaren känner större förtroende för. Dock vet medarbetaren inte om chefen 

har kännedom om hur situationen i arbetsgruppen ser ut, men menar att den nya chefen infört 

en stående punkt gällande den psykosociala arbetsmiljön vid arbetsplatsträffarna, vilket 

medarbetaren tror kan bero på att chefen sett indikationer på ohälsa i arbetsgruppen. Resultatet 

indikerar därför på att det förebyggande arbetet kring den sociala arbetsmiljön kräver viss fysisk 
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närvaro från chef för att denne ska kunna se och uppfatta hur relationerna mellan de anställda 

ser ut, samt hur individerna interagerar med varandra. Chefer bör även vara medvetna om samt 

besitta kunskap gällande att de tidiga signalerna för kränkande särbehandlingar och mobbning 

kan upptäckas genom att se samarbetssvårigheter, personkonflikter, tryckt stämning eller hög 

sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2019; Hultberg, 2007). Genom kunskap, kommunikation, 

goda relationer och ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan chefer därmed upptäcka och hantera 

tidiga signaler på psykosocial ohälsa, och även arbeta förebyggande (Arbetsmiljöverket, 2018; 

Gunnarsson et al., 2016). 

4.4.2 Upptäcka tidiga signaler på ohälsa 
En annan medarbetare vittnar om en för tillfället hög arbetsbelastning i kombination med en 

instabil situation i privatlivet bidragit till att hen har svårt att dra gränsen mellan arbete och 

privatliv. Detta har resulterat i att medarbetaren dragit sig undan gruppen, glömmer och tappar 

bort saker, fått sämre koncentrationsförmåga samt sover dåligt. Detta skulle enligt Hultberg 

(2007) samt Poulsen och Ipsen (2017) kunna vara tidiga signaler för ohälsa på individnivå, 

vilket skulle kunna leda till sjukfrånvaro om den inte uppmärksammas och hanteras i tid med 

rätt stöd och resurser. 

Majoriteten av respondenterna beskriver svårigheter med att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, 

framförallt vid fysiskt distansledarskap. Medarbetarna anser likt Poulsen och Ipsen (2017) att 

när chefen är fysiskt distanserad krävs ett stort individuellt ansvar i att rapportera ohälsa till sin 

chef, men att det kan vara svårt i de fall de anställda inte känner chefen särskilt bra. Återigen 

visar en analys av resultatet hur viktigt det är med ett situationsanpassat ledarskap med ett 

relationsorienterad beteende (Elmholdt et al., 2015; Hersey et al., 2000). De flesta av 

respondenterna anser även att det finns ett kollegialt ansvar som innebär att de anställda ska 

ingripa om de ser att en kollega riskerar ohälsa. Ingripandet innebär att den anställde pratar med 

sin kollega alternativt uppmärksammar sin chef om signalerna. Även om en av medarbetarna 

anser att det finns ett kollegialt ansvar tillägger hen att det kan vara både svårt och känsligt att 

ta upp detta med en kollega, varvid medarbetaren uttrycker: 

“Man vill inte heller fråga för mycket när man försöker prata med någon som inte 

mår bra, man vill liksom inte snoka. Det är inte det man gör, men det kan ju 

uppfattas så.” (M2) 
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Citatet indikerar på att en ömsesidig omtanke till varandra bygger på öppet klimat och goda 

relationer. Det tydliggör även hur viktigt det sociala stödet är och hur goda relationer kollegor 

emellan skulle kunna bidra till att säkerställa den sociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 

2019; Bakker & Demerouti, 2007; Karasek & Theorell, 1990). Cheferna menar å andra sidan 

att de vid de individuella samtalen lyssnar in huruvida tidiga signaler på ohälsa förekommer i 

syfte att förebygga, men att det krävs en god relation och ett ömsesidigt förtroende för att kunna 

diskutera ämnet. Flertalet chefer anser dock att det är svårt att utläsa hur de anställda mår då de 

inte ser de anställda i det dagliga arbetet, att det individuella ansvaret för den egna hälsan är 

stort samt att en förutsättning är att de anställda faktiskt kontaktar sin chef. En av cheferna 

nämner: 

”Hör jag inget så förväntar jag mig att allt är som det ska.” (C4) 

Människan har enligt Engestang (2014) ett grundläggande behov av att bli sedd och bekräftad. 

Vid ett fysiskt och psykosocialt frånvarande ledarskap skulle det enligt Antonakis och Atwater 

(2002) kunna leda till att relationer mellan chef och anställda skadas. En dålig relation till sin 

chef skulle enligt Poulsen och Ipsen (2017) kunna innebära att en anställd inte söker upp sin 

chef för att få stöd eller för att avisera om ohälsa. Flertalet av cheferna arbetar proaktivt med 

att bygga relationer, framförallt genom att besöka sina anställda så ofta de kan. I intervjuerna 

framkommer att det kan variera i allt från en gång per vecka till fyra gånger per år beroende på 

chefens tillgänglighet samt var de anställda är placerade. Respondenterna antyder även att det 

är i de vardagliga samtalen som relationen dem emellan byggs upp och där förtroende kan 

skapas och som sedan ligger till grund för vad och om något rapporteras. Vid brist på 

kontinuerlig interaktion hämmas uppbyggandet av förtroende vilket leder till att det 

förebyggande arbetet kan försvåras (Antonakis & Atwater, 2002; Nordengren & Olsen, 2006; 

Vingestråhle, 2014).  

Att chefer inte befinner sig på plats kan enligt respondenterna i likhet med Arbetsmiljöverket 

(2019), Hultberg (2007) samt Poulsen och Ipsen (2017) innebära att chefer missar tidiga 

signaler på ohälsa som framförallt syns i det dagliga arbetet i form av att en person drar sig 

undan, får ett förändrat beteendemönster, koncentrationssvårigheter och minskad flexibilitet. 

Resultatet visar i likhet med tidigare forskning att chefer får svårt att uppmärksamma huruvida 

det förekommer samarbetssvårigheter, en tryckt stämning eller en jargong som inte alla är 

bekväma med när chefer är fysiskt eller psykosocialt distanserade (Antonakis & Atwater, 2002; 

Gunnarsson et al., 2016; Hultberg, 2007; Poulsen & Ipsen, 2017). Flertalet av respondenterna 
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anser att det är chefen som har det yttersta ansvaret för de anställdas psykosociala hälsa, men 

menar likt Nordengren och Olsen (2006) samt Poulsen och Ipsen (2017) att större ansvar måste 

läggas på individen. 

4.4.3 Individens ansvar 
För att tydliggöra individens ansvar är det enligt respondenterna viktigt att chefen tidigt i 

anställningen tillsammans med den anställde går igenom roller, mål samt hur arbetet på distans 

ska bedrivas. Nordengren och Olsen (2006) samt Poulsen och Ipsen (2017) betonar att det även 

bör klargöras ytterligare vid distansarbete att individen har ett eget ansvar för sin hälsa samt att 

denne har en skyldighet i att avisera sin chef om ohälsa förekommer eller uppstår. En 

medarbetare beskriver individens ansvar genom att berätta: 

”Det är helt upp till individen, är man inte en sån som pratar, hur ska chefen då 

upptäcka? Då krävs det att någon ser och eftersom chefen inte är här så kan hon 

inte se, då vill det ju till att antingen jag som individ pratar eller om det är så att 

jag ser att någon av mina kollegor inte mår bra vågar lyfta inför min chef att 

situationen inte är hållbar.” (M3) 

Respondenterna anser, som tidigare nämnt, att det finns ett stort ansvar anställda emellan 

gällande att främja goda relationer och en god arbetsmiljö samt att avisera sin chef om en 

kollega uppfattas må dåligt. De betonar dock att det största ansvaret ligger på individen själv 

men att det beroende på relationen till sin chef kan vara svårt, varpå en medarbetare uttrycker: 

“Eftersom man har chefen på distans är väl chefen den siste man pratar med, man 

känner ju inte honom.” (M2)  

Flera av de intervjuade medarbetarna menar att de stöttar varandra och genom ett kollegialt 

ansvar håller koll på hur kollegorna mår och då tar upp frågan när de märker att något inte 

verkar stå rätt till. En av cheferna menar att mycket beror på arbetsplatskulturen medan 

medarbetarna belyser att det är viktigt att se efter varandra, framförallt då chefen inte är fysiskt 

närvarande och själv kan se hur de anställda mår. Samtliga respondenter är dock överens om 

att det finns ett eget, individuellt, ansvar.  

4.4.4 Förebygga och hantera psykosocial ohälsa 
Resultatet från intervjuerna visar framförallt att arbetsrelaterad ohälsa främst kan upptäckas och 

förebyggas genom god interaktionsfrekvens, goda relationer och ömsesidigt förtroende. 
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Sammanfattningsvis framkommer att distansledarskapet enligt respondenterna fungerar bra 

men att den stora förbättringspotentialen ligger i hur ofta, var och när kommunikationen sker 

men framförallt på vilket sätt. Något som framkommer tydligt är att goda relationer är 

avgörande för vad de anställda rapporterar till sin chef, gällande den psykosociala arbetsmiljön, 

men även för att chefen ska kunna upptäcka tidiga signaler på ohälsa. Den undersökta 

organisationen har rutinmässiga samtal som alla chefer ska genomföra i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i syfte att arbeta förebyggande. En del chefer har även avtalat med de 

anställda om kontinuerliga avstämningssamtal, avsatta för den anställde individuellt via Skype 

eller telefon.  

Dessa samtal anses vara relationsbyggande och cheferna ser en stor fördel i att de har tid avsatt 

för de anställda individuellt även om frekvensen för samtalen skiftar från anställd till anställd. 

Samtliga anser ändock att det är genom fysiska träffar och kontinuerlig interaktion som goda 

relationer skapas, en interaktion som genom ett situationsanpassat ledarskap måste anpassas 

utifrån individens behov. Flertalet medarbetare upplever att de fysiska träffarna skulle kunna 

vara betydligt fler till antalet. Cheferna anser att de försöker besöka arbetsplatserna så ofta de 

kan i syfte att lära känna och interagera med de anställda vilket i många fall kan vara svårt då 

avstånden är långa, vilket hämmar den fysiska interaktionen, som så många efterfrågar. I 

resultaten framkommer att en god interaktionsfrekvens är avgörande för att den anställde ska 

kunna skapa en bra relation till sin chef. En relation som bygger på ett ömsesidigt förtroende 

och tillit att våga lyfta problem med sin chef men även att chefen genom att vara psykosocialt 

närvarande kan upptäcka, förstå och se när något inte stämmer även om det inte finns uttalat. 

En medarbetare beskriver:   

”Många chefer misstolkar tystnad som att allting fungerar. Allt fungerar, allt är 

perfekt. Man kanske istället ska tänka, varför är det så tyst? Varför är det ingen 

som ringer eller klagar eller säger att de inte har det bra? [...] Jag tänker att det är 

som med småbarn, är det tyst i rummet så ska man nog reagera.” (M4) 

Med detta citat menar medarbetaren att det är relationen till sin chef som är avgörande för vad 

de anställda berättar. En analys som utifrån resultatet därmed visar att de anställdas förtroende 

för sin chef kan påverkas negativt vid en bristfällig interaktion och som därmed kan resultera i 

att de anställda inte söker stöd hos sin chef (Antonakis & Atwater, 2002; Poulsen & Ipsen, 

2017). Avgörande blir därför ett situationsanpassat ledarskap med ett relationsorienterat 

beteende och ett ömsesidigt förtroende. Ett förtroende som enligt denna studie enklare kan 
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byggas upp genom god kommunikation med en hög interaktionsfrekvens, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för distansledaren att få vetskap om, och därmed upptäcka och hantera, 

psykosocial ohälsa.  
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5. Diskussion 

I det kommande avsnittet följer en diskussion av den empiriska analysen. Utifrån den analys 

som gjorts ovan har specifika områden kopplat till syftet trätt fram. De resonemang som förs 

fram återfinns därmed under rubrikerna förtroende, tillit och närvaro, relationer samt 

kommunikation. 

5.1 Förtroende, tillit och närvaro 
Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar i arbetet 

med att förebygga och hantera psykosocial ohälsa. För att kunna förebygga, upptäcka och 

hantera psykosocial ohälsa vid distansledarskap framkommer utifrån denna studie, i likhet med 

tidigare forskning, att ett situationsanpassat och psykosocialt närvarande ledarskap krävs 

(Antonakis & Atwater, 2002: Nordengren & Olsen, 2006). Resultatet visar även att goda 

relationer som bygger på förtroende och tillit till varandra är avgörande i det förebyggande 

arbetet. Det handlar framförallt om förtroende och tillit från anställd till chef, att den anställde 

vet att chefen har både kunskap och förmåga att hantera det som framkommer och med rätt stöd 

samt resurser kan skapa förutsättningar för den enskilde. Vi kan se att respondenterna 

framförallt anser att goda relationer byggs genom att chefen är närvarande.  

Huruvida chefen är närvarande fysiskt verkar inte vara det som anses avgörande för att bygga 

relationer. Istället indikerar resultatet, i likhet med tidigare forskning, att chefen ska vara 

psykosocialt närvarande i sin kommunikation, ha en god interaktionsfrekvens, visa att denne 

bryr sig om sina anställda och deras arbete samt visa sig tillgänglig (Antonakis & Atwater, 

2002; Nordengren & Olsen, 2006; Poulsen & Ipsen, 2017). Vi hade för avsikt att fördjupa 

förståelsen för utmaningarna med att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön när ett ledarskap 

bedrivs på distans, men frågan blir om inte dessa utmaningar även gäller ett fysiskt närvarande 

ledarskap? Utifrån denna studie framkommer att ett distansledarskap kräver att chefen är 

psykosocialt närvarande i sina interaktioner med de anställda för att kunna upptäcka och 

förebygga psykosociala hälsorisker. Men är detta verkligen enklare för en fysiskt närvarande 

chef? Är psykosocial närvaro något chefer får lära sig i och med att man bedriver ett ledarskap, 

kan chefer med tiden lära sig att vara närvarande i sina interaktioner, eller handlar det om 

chefernas personliga egenskaper och förmågor som av organisationen måste säkerställas redan 

vid en chefsrekrytering? 
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Det blir genom denna studie tydligt att relationen mellan chef och anställd är avgörande för 

huruvida chefen ska kunna upptäcka, hantera och förebygga en psykosocial ohälsa. Den 

psykosociala ohälsan är inte bara svår att tydligt definiera, upplevelsen av den kan även variera 

från person till person. Att yttra sig om att något i den psykosociala arbetsmiljön inte fungerar 

upplevs som svårt, inte bara för att det kan vara svårt att ta på, att kunskapen ibland brister eller 

att chefen upplevs som frånvarande, utan även för att samtalsämnet kräver att den anställde har 

en god relation till personen hen berättar om sina eventuella problem för. För vad är egentligen 

psykosocial ohälsa? Och vad kan klassas som arbetsrelaterad ohälsa kontra en privat ohälsa? 

När påverkar dessa varandra, och när hamnar de anställdas mående på chefens ansvar? Detta 

tror vi kan vara avgörande frågor för varför sjukskrivningar till följd av den psykiska ohälsan 

ökar, för när blir vårt mående egentligen arbetsgivarens ansvar? 

5.2 Relationer 
I ett försök att rama in de utmaningar cheferna står inför i den undersökta organisationen har vi 

syftat till att undersöka vilka faktorer respondenterna tror påverkar chefens möjlighet att 

upptäcka, hantera och förebygga psykosocial ohälsa. Alla våra respondenter är enhälligt 

överens om att det är relationerna, såväl mellan chef och anställd som kollegor emellan. 

Goda relationer krävs enligt respondenterna för att de ska våga yttra sig om sitt mående eller 

om något inte fungerar i gruppen eller på arbetsplatsen. Det krävs även för att de anställda ska 

söka stöd hos sin chef (Antonakis & Atwater, 2002; Poulsen & Ipsen, 2017). Relationer kan 

således antas vara viktiga i alla typer av ledarskap för att kunna upptäcka eventuell psykosocial 

ohälsa, men framförallt när ledarskapet sker på distans. När ledarskapet sker på distans blir det 

inte bara svårare att upptäcka tidiga signaler på ohälsa då chefer inte är närvarande fysiskt, det 

kräver även att chefer genom olika kommunikationskanaler kontinuerligt interagerar med de 

anställda och då även är psykosocialt närvarande (Antonakis & Atwater, 2002; Engestang, 

2014; Hultberg, 2007; Nordengren & Olsen, 2006; Poulsen & Ipsen, 2017). I studien 

framkommer inte bara en upplevelse av brist på fysiska informella möten, den visar även att 

chefer inte alltid uppfattas som närvarande i de samtal som sker via Skype. En respondent menar 

att denne inte vet om dennes chef arbetar med annat samtidigt som de har ett möte och att denne 

ibland kan upplevas som frånvarande. När chefer i sina interaktioner med de anställda uppfattas 

som frånvarande skulle det enligt Antonakis och Atwater (2002), Engestang (2014) samt 

Nordengren och Olsen (2006) kunna innebära att de anställda inte får förtroende för sin chef 
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samt att relationen skadas, vilket till viss del synliggörs i denna studie. Ett närvarande ledarskap 

är således avgörande i arbetet med att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön. 

Resultatet från denna studie visar även tydligt att när ledarskapet sker på distans ställer 

relationsbyggandet stora krav på att chefer är psykosocialt närvarande i sina interaktioner med 

de anställda och således visar det tydligt. Kan chefer vara psykosocialt närvarande i sina 

interaktioner kan de enligt Antonakis och Atwater (2002) samt Nordengren och Olsen (2006) 

skapa en upplevelse hos de anställda av att vara närvarande trots att de är fysiskt distanserade. 

Det övergripande resultatet gällande chefernas närvaro i den undersökta organisationen är ändå 

att flertalet respondenter upplever närvaron som god, men att den skulle kunna förbättras, 

framförallt genom tätare fysiska träffar som tillåter en spontan och informell interaktion. De 

informella interaktionerna skulle i sin tur kunna leda till att relationerna stärks och att det 

svårdiskuterade ämnet kring individens hälsa därmed lättare avhandlas, vilket i sin tur skulle 

kunna skapa förutsättningar för cheferna i arbetet med att förebygga en psykosocial ohälsa. 

Trots att det finns många utmaningar med att bedriva ett ledarskap på distans framkommer att 

flertalet av respondenterna anser att ledarskapet fungerar bra, samt att de anser sig ha goda 

relationer sinsemellan. Några av de chefer som intervjuats beskriver att de försöker hantera den 

fysiska distanseringen genom att besöka arbetsplatsen så ofta de kan då de, i likhet med 

medarbetarna, ser de fysiska mötena som avgörande för relationsbyggandet. Samtliga 

respondenter uppfattar de informella samtalen som sker när respektive chef väl är på 

arbetsplatsen som mer givande då dessa lämnar ett större utrymme för att prata om den 

psykosociala arbetsmiljön utanför de formella mallarna som vid ett medarbetarsamtal. Att vissa 

chefer avsätter tid för att bara umgås med sina anställda tror vi är en givande strategi då dessa 

möten enligt respondenterna verkar relationsbyggande. Dock framkommer att chefernas 

avstånd till de anställdas arbetsplatser kan variera och att avstånden ibland kan vara mycket 

långa, vilket komplicerar för cheferna att fysiskt interagera med de anställda. Bristen på fysisk 

interaktion och informella möten är även det som flertalet respondenter betonar som den största 

begränsningen med ett distansledarskap kopplat till psykosocial ohälsa.  

För att motverka bristen på interaktion anser vi att Trafikverket skulle kunna se över sin 

organisering av de områden som cheferna ansvarar över. Kanske är detta redan gjort, men då 

studien inte undersökt detta så är det en fråga vi ställer oss. Är det till exempel rimligt att en 

arbetsgrupp i Göteborg ska ha sin chef i Borlänge och att denna chef i och med det ska behöva 
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resa sex timmar enkel väg för att kunna träffa sina medarbetare? Skulle den fysiska 

distanseringen kunna underlättas genom att det finns en chef på plats som ansvarar för flera 

olika arbetsgrupper? Eller är det nödvändigt att chefen besitter spetskompetens inom 

medarbetarnas yrkesområde för att kunna bedriva ett bra ledarskap? Något som dock 

framkommer genom denna studie, i likhet med tidigare forskning, är att när ledarskapet sker på 

distans och de fysiska träffarna är få, kan den upplevda distansen avhjälpas genom att modern 

teknologi möjliggör visuell kontakt, trots ett fysiskt avstånd och därmed skapar förutsättningar 

för en god kommunikation (Antonakis & Atwater, 2002; Nordengren & Olsen, 2006; 

Vingestråhle, 2014) 

5.3 Kommunikation 
En stor del av den interna kommunikationen sker via mejl eller Skype. Respondenterna vittnar 

om att den övergripande informationen förmedlas via mejl men att det i det skrivna ordet finns 

ett visst tolkningsutrymme. En chef menar att information som för denne kan vara en 

självklarhet kan uppfattas på ett helt annat sätt av de anställda och att bristen på fysisk 

interaktion därmed skapar svårigheter gällande att utreda eventuella missförstånd. Att 

kommunicera via mejl är i den undersökta organisationen oundvikligt, dock kan det betonas att 

det skrivna ordet lämnar stort tolkningsutrymme varpå kommunikation ansikte mot ansikte 

borde premieras. 

Flera av cheferna försöker som tidigare nämnt besöka arbetsplatsen så ofta de kan. Dels vid 

arbetsplatsträffar där hela gruppen träffas, dels för att bara umgås och således bygga relationer. 

Då de fysiska träffarna inte är en självklarhet på grund av långa avstånd används många gånger 

Skype, både för individuella samtal och för gruppmöten. Dessa samtal via Skype kan vara såväl 

spontana som inbokade avstämningsmöten och är den kommunikationskanal som främst 

används. Den moderna teknologin, som Skype ändå får anses vara, skulle kunna medföra att en 

chef upplevs som närvarande trots att denne är fysiskt distanserad. Detta då den typen av teknik 

tillåter en hög interaktionsfrekvens och därmed skapar förutsättningar för relationsbyggandet 

(Antonakis & Atwater, 2002; Nordengren & Olsen, 2006; Vingestråhle, 2014). Något som dock 

framkommit är att den videofunktion som Skype erbjuder sällan används, utan istället sker 

konversationen likt ett vanligt telefonsamtal. 

Respondenterna vittnar om att de fysiska träffarna ansikte mot ansikte är de som väger tyngst 

och frågan vi då ställer oss är varför de inte använder videosamtal som standard? Skulle Skype 
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användas med sin fulla funktion skulle även interaktionen och upplevelsen av en fysisk närvaro 

kunna öka och därmed skulle även missförstånd i kommunikationen kunna undvikas. En stor 

del av det vi kommunicerar till varandra består av icke-verbal kommunikation, sådant vi visar 

med kroppsspråk, miner och gester (Stegâriou & Talal, 2014). Sådant som även i 

kommunikationen skapar trygghet för hur vi uppfattar och tolkar motparten i samtalet. Den 

visuella kontakten som ett videosamtal ger skulle kunna skapa känslan av ett fysiskt möte samt 

bidra till relationsbyggandet och därmed även till arbetet med att förebygga psykosocial ohälsa. 

Användandet av videofunktionen är därmed något som vi anser behöver uppmuntras i 

organisationen och som vi menar kommer stärka upplevelsen av den fysiska närvaron, som så 

många av våra respondenter anser bristfällig. 

I likhet med tidigare forskning bekräftar även denna studie att det för cheferna blir avgörande 

att de genom ett situationsanpassat ledarskap med ett relationsorienterat beteende kan anpassa 

sin interaktion till vad de anställda behöver (Bass & Riggio, 2006; Elmholdt et al., 2015; 

Hultberg et al., 2010; Hersey et al., 2000). Flertalet chefer vittnar om anställda som ofta hör av 

sig och där kommunikationen faller sig naturligt. Dock menar de att många av de anställda är 

självgående och därmed verkar i det tysta, vilket då ställer krav på att chefen bedriver en 

uppsökande kontakt. Detta betonar även en medarbetare då denne menar att chefen inte ska 

tolka tysthet som att allt fungerar. Medarbetaren menar att bara för att de anställda inte kommer 

till sin chef med problem eller upplevd ohälsa så betyder det inte att det inte förekommer. Det 

kan istället handla om att de anställda inte känner förtroende för sin chef eller att relationen är 

dålig och att konsekvensen av det blir att de anställda enligt Poulsen och Ipsen (2017) inte 

vänder sig till sin chef. Det kan även handla om att de anställda, på grund av att chefen är 

psykosocialt distanserad i sin kommunikation eller har en låg interaktionsfrekvens, inte känner 

sin chef och därför inte vänder sig till denne (Antonakis & Atwater, 2002; Engestang, 2014; 

Vingestråhle, 2014). Avgörande blir därför att chefer är medvetna om att alla anställda vill och 

behöver bli sedda, men att vilket stöd och vilken relation de vill ha beror på individen. Resultatet 

från denna studie visar därmed att ett förebyggande arbete ställer krav på att chefer kan anpassa 

både sitt beteende och sitt ledarskap utifrån individernas behov (jmf. situationsanpassat 

ledarskap och relationsorienterat beteende) samt att denne i sina interaktioner med de anställda 

kan vara psykosocialt närvarande. Genom en kontinuerlig individanpassad interaktion kan 

därmed chefer arbeta proaktivt för att skapa kommunikationsmönster anpassade för de enskilda 

individerna i syfte att upptäcka, hantera och förebygga psykosocial ohälsa.   
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för distansledarskapets utmaningar vid 

arbetet med att förebygga och hantera psykosocial ohälsa. Att distansledarskapet medför en del 

utmaningar gällande den psykosociala arbetsmiljön råder inga tvivel om. Denna studie har inte 

bara visat att den psykosociala ohälsan kan vara svår att definiera, den har även visat att goda 

relationer krävs för att ämnet på djupet ska behandlas. En fråga som dock uppkommit är 

huruvida detta enbart gäller ett ledarskap på distans? 

Sammanfattningsvis kan vi se att även om ett ledarskap sker på distans så kan chefer upplevas 

som närvarande trots att de är fysiskt frånvarande. För det krävs ett situationsanpassat ledarskap 

med ett relationellt beteende, en hög interaktionsfrekvens samt att chefer i sina interaktioner 

med de anställda är psykosocialt närvarande. Studien har även visat att chefer bör bedriva en 

uppsökande kontakt och inte tolka tysthet som att allt fungerar. Upplevelsen av brist på fysiska 

träffar menar vi kan avhjälpas genom Skype, varpå vi uppmuntrar Trafikverkets chefer att i 

större utsträckning använda kamerafunktionen vid kommunikation med de anställda. 

Studiens resultat visar på ett för cheferna omfattande arbete som i sin tur ställer krav på 

organisationen. Organisationen är den som i grunden kan skapa förutsättningar för cheferna att 

bedriva ett förebyggande arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön och då framförallt 

genom tid. Tid för kommunikation och interaktion som i sin tur bidrar till att skapa goda 

relationer. Goda relationer som i arbetet underlättar hanteringen av de utmaningar som kommer 

med att säkerställa den psykosociala arbetsmiljön, framförallt när ledarskapet bedrivs på 

distans. 

6.1 Vidare forskning 
En av begränsningarna med denna studie är dess omfattning. Detta menar vi då antalet 

respondenter och variationen av deras befattningar resulterade i en vid, men ändock elementär 

beskrivning av distanserade chefers arbete gällande den psykosociala arbetsmiljön samt hur 

cheferna förebygger och hanterar psykosocial ohälsa. Då studien är småskalig föreslås därför 

en replikering men med större omfattning, både genom fler intervjurespondenter och genom att 

komplettera med kvantitativa enkäter.  

Genom att använda en kombination av kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter skulle 

resultatet kunna ge en såväl djupare som bredare bild då fler av organisationens medarbetare 
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ges utrymme att bidra med värdefull information. Ett annat förslag för fortsatta studier är att 

undersöka hur liknande organisationer, som bedriver ett distansledarskap, arbetar för att 

förebygga psykosocial ohälsa och därigenom jämföra resultatet. Ytterligare ett förslag är att 

undersöka om de utmaningar och förutsättningar som berör distansledarskapet gällande den 

psykosociala arbetsmiljön enbart gäller distansledarskap, eller om dessa även kan härledas till 

ett fysiskt närvarande ledarskap.  

Under intervjuerna framkom även att cheferna upplevde en känsla av otillräcklighet samt att 

den tidsmässiga distansen kräver att de är tillgängliga även utanför arbetstid. Då denna studie 

inte behandlade det området, föreslås för vidare forskning därför en studie gällande chefers 

gränslösa arbete och dess påverkan på deras psykosociala hälsa.   
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev  

Psykosocial arbetsmiljö vid distansledarskap 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter från 

Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet och som sista 

moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om psykosocial arbetsmiljö vid 

distansledarskap. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur Din arbetsgivare arbetar med psykosocial arbetsmiljö, 

vilka förutsättningar som krävs samt vilka svårigheter som kan uppkomma i arbetsmiljöarbetet när 

chefer är distanserade från sina medarbetare. Vår förhoppning är att resultatet av vår studie ska 

bidra med ökad förståelse för hur distanserade chefer kan arbeta för att förebygga arbetsrelaterad 

psykosocial ohälsa.  

Hur går undersökningen till? 

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt och att du 

när som helst kan avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. Intervjun 

kommer att ta ca 60–90 minuter och om vi får din tillåtelse vill vi gärna ta en ljudupptagning av 

intervjun. Ljudupptagningen kommer sedan transkriberas vilket innebär att intervjuns innehåll 

skrivs ut som en text. Intervjuerna kommer att avidentifieras och obehöriga personer har inte 

tillgång till intervjumaterialet.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete, vilket vi kan mejla till 

Dig när det är klart. 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. Vi hoppas att Du har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa Dig!  

Med vänliga hälsningar,  

Petra Grönoset   Emma Hampgård 

e-post: xxx@xxx.com                          e-post: xxx@xxx.com  

telefon: 07x-xxx xx xx    telefon: 07x-xxx xx xx  

Handledare 

Alexis Rydell 

Ekonomie Doktor/PhD 

Universitetslektor och ämnesföreträdare Arbetsvetenskap 

e-post: xxx@du.se  

telefon: 023-xx xx xx

mailto:xxx@xxx.com
mailto:xxx@xxx.com
mailto:xxx@du.se


 

 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide, chefer. 

Grundfrågor  

• Befattning 

• Hur många år har du varit anställd på befattningen? 

o Hos Trafikverket (tidigare Banverket/Vägverket)? 

• Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

o Hur många medarbetare har du ansvar över? 

Ledarskap 

• Är alla dina medarbetare distanserade eller är du placerad på samma ort som 

någon/några? 

o Hur gör du för att behandla dina medarbetare likvärdigt? 

• Hur upplever du distansledarskapet? 

o Hur skulle det kunna förbättras? 

o Hur ser du på din egen distansering? 

o Hur gör du för att bemästra distansledarskapet? (d.v.s. finns små “knep” som 

underlättar?) 

o Vilka för- och nackdelar finns med distansledarskap? 

• På vilka sätt skiljer sig distansledarskap gentemot ledarskap där chefer och 

medarbetare är placerade i samma lokaler? 

Stöd 

• Hur upplever du kommunikationen mellan dig och dina medarbetare? 

o Hur ofta kommunicerar ni? 

o På vilket sätt? (mejl, telefon, Skype, fysiska möten) 

o Vilken typ av kommunikation föredrar du/dina medarbetare? 

o Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 

• Hur stöttar du dina medarbetare?  

o Upplever du att stödet du ger är tillräckligt?  

• Får dina medarbetare någon form av feedback/återkoppling på sina arbetsinsatser? 

• Vilken form av feedback upplever du att du får från dina medarbetare? 

• Hur får du stöd från din egen chef och dina kollegor? 

o Hur ofta? 

o Vad krävs för att du ska söka stöd hos chef och kollegor? 

• Hur upplever du det stöd som HR erbjuder? 

o Skulle detta kunna förbättras? 

o Finns det något du saknar? 

o Vad krävs för att du ska söka stöd av HR? 

Arbetsmiljö  

• Hur upplever du din arbetsbelastning? 

o Har du möjlighet till återhämtning? 

• Vilka resurser och befogenheter krävs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter? 

o Saknas någon? 

• Hur upplever du medarbetarnas arbetsbelastning? 

• Har medarbetarna möjlighet till återhämtning under sin arbetstid? 



 

 

 

• Vilka resurser och befogenheter krävs för att medarbetarna ska kunna utföra sitt 

arbete? 

o Vad saknas? 

• Hur rapporterar medarbetarna för hög arbetsbelastning eller annan psykosocial ohälsa? 

o Finns rutiner om hur detta ska hanteras? 

• Vad är ohälsa för dig? 

• På vilket sätt upptäcker du tidiga signaler på arbetsrelaterad ohälsa? 

• Är det skillnad gällande medarbetare på plats och de som befinner sig på distans? 

o Upptäcks dessa signaler tillräckligt tidigt? 

o Hur hanteras dessa? 

o Vilken hjälp eller stöd skulle du önska gällande detta? 

o Vilket ansvar anser du att medarbetaren själv har? 

• Hur mäts arbetsprestationer på distans? 

• Har du möjlighet till återhämtning? 

• Vilka kompetenser anser dig behöva för att utföra ditt arbete gällande den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

o Saknar du kunskap eller utbildning i något särskilt?  

• På vilket sätt kan du påverka ditt arbete? 

o Finns något område där du önskar mer påverkansmöjlighet? 

• Har du under de senaste 12 månaderna varit långtidssjukskriven? (d.v.s. längre än 14 

dagar) 

o Om ja, varför? 

Avslutning 

• Finns det något du tycker att vi inte tagit upp och som du vill tillägga? 

• Hur upplevde du intervjun?  

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 
Intervjuguide, medarbetare. 

Grundfrågor 

• Befattning 

• Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

• Hur många år har du varit anställd på befattningen? 

o Hos Trafikverket (tidigare Banverket/Vägverket)? 

• Hur många kollegor är ni i din arbetsgrupp? 

Arbetsmiljö  

• Hur upplever du din arbetsbelastning? 

o Har du möjlighet att ta pauser under din arbetstid? 

• Vilka resurser och befogenheter krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete? 

o Saknas något? 

• Var vänder du dig om du upplever för hög arbetsbelastning? 

o Var vänder du dig om du upplever annan arbetsrelaterad ohälsa? 

• Vilket ansvar anser du att chefen har gällande arbetsrelaterad ohälsa? 

o Vilket ansvar har du som medarbetare? 

o Vad är ohälsa för dig? 

o Vad ser du som tidiga signaler på ohälsa? 

• Hur mäts dina arbetsprestationer? 

• Hur upplever du möjligheten till återhämtning? 

• Vilken kompetens behöver du för att utföra ditt arbete? 

o Saknar du kunskap eller utbildning i något särskilt?  

• På vilket sätt har du möjlighet att påverka ditt arbete? 

• Har du under de senaste 12 månaderna varit långtidssjukskriven? (d.v.s. mer än 14 

dagar) 

o Om ja, varför? 

Stöd 

• Hur upplever du kommunikationen mellan dig och din chef? 

o Hur ofta kommunicerar ni? 

o På vilket sätt? (mejl, telefon, Skype) 

o Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 

• På vilket sätt får du stöd från din chef?  

o Upplever du att det stöd du får är tillräckligt?  

o Vad krävs för att du ska söka stöd hos din chef? 

• På vilket sätt får du feedback/återkoppling på dina arbetsinsatser från din chef? 

• På vilket sätt ger du din chef feedback? 

• Hur upplever du samarbetet med dina kollegor? 

Ledarskap 

• Hur upplever du distansledarskapet gentemot en fysiskt närvarande chef? 

o Hur skulle det kunna förbättras? 

o Vilka för- och nackdelar ser du med distansledarskap? 

• Hur ser din arbetsgrupp ut, är alla medarbetare placerade på andra orter än sin chef? 



 

 

 

o Upplever du skillnader i hur din chef kommunicerar och hanterar problem med 

medarbetare på distans jämfört med medarbetare placerade på samma ort? 

o Om ja, på vilket sätt? 

• Kan en chef vara närvarande trots geografiskt avstånd? 

o Hur? 

o Hur gör du för att förhålla dig till distansledarskapet? (d.v.s. finns små “knep” 

som underlättar?) 

Avslutning 

• Finns det något du tycker att vi inte tagit upp och som du vill tillägga? 

• Hur upplevde du intervjun?  


