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Sammanfattning:
Syftet med studien är att visa en ökad förståelse för enhetschefers upplevelser av ett ledarskap
utifrån den geografiska placeringen. Denna förståelse har vi huvudsakligen erhållit genom
intervjuer med nio enhetschefer inom äldreomsorgen, varav fyra som arbetar i direkt
anslutning till sina medarbetare, fyra på distans och en som både arbetar i närhet och på
distans till sina medarbetare. Intervjuerna utfördes i en mellanstor kommun i södra Sverige.
Studien utgår från en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats där intervjuerna grundas
på ett semistrukturerat tillvägagångssätt, vilket innebär att enhetschefernas svar medför en
djupare förståelse för deras åsikter kring den geografiska placeringen. Studiens resultat visar
både för- och nackdelar med att styra ett ledarskap i närhet samt på distans. Studiens resultat
visar att kommunikationen är mer begränsad i ett ledarskap på distans än vad den är i ett
ledarskap i närhet, men att grupper som leds på distans är mer självgående. Majoriteten av
enhetschefernas svar tyder på att ett ledarskap i närhet ger medarbetarna möjligheten till att
lättare nå chefen, vilket ger en ökad interaktion mellan ledare och medarbetare. Studiens
resultat utifrån enhetschefernas svar visar dock att chefen blir mer besvärad av medarbetarna
på ett ledarskap i närhet.
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Summary:
The purpose of the study is to demonstrate a greater understanding of unit manager within the
geriatric care' experiences of leadership based on the geographic location. We obtained this
understanding mainly through interviews with nine business/unit manager within the geriatric
care. Four work physically together with their employees, four work from a remote location
and on mix between proximity and distance. The interviews were conducted in a mediumsized municipality in southern Sweden. This is qualitative study with a hermeneutic approach
containing semi-structured interviews, which means that the respondents’ answers provide a
deeper understanding of their views on the geographic location. Our results demonstrate both
the pros and cons of controlling a leadership in proximity and remotely. Study results show
that communication is more limited in leadership at a distance than it is in a leadership in the
vicinity, but that groups led from a distance are more self-sustaining. The majority of
respondents' answers suggest that leadership in proximity gives employees the ability to easily
reach a manager, hence, resulting in an increased interaction between managers and
employees. However, the results of the study derived from the respondents' answers, which
show that the unit manager will be more disturbed by the employees in a leadership in
proximity.
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1. Introduktion
I det första kapitlet kommer vi att ge en bakgrund till valt ämnesområde – ledarskap på
närhet och distans inom äldreomsorgen. Kapitlet kommer att inledas med en presentation av
det valda ämnesområdet samt problemformulering. Avslutningsvis presenteras studiens syfte,
frågeställning och avgränsningar.

1.1 Inledning & problemformulering
Tillväxten av informationsomvälvningen samt globaliseringen har medfört att vår omvärld har
förändrats. Påföljden av de radikala förändringarna av det ekonomiska tillståndet, lagar och
organisationsteorier, har medfört att organisationer blivit tvungna att göra stora
omorganiseringar. Organisationer har underkastat hierarkin och övergått till självstyrda
enheter där fasta kontorstider remplacerats till distansarbete (Berseús, 2004 & Bakka,
Fivelsdal & Lindkvist, 2006).
I och med de stora organisationsförändringarna som globaliseringen gett anspråk på i
samhället, har teknologin även blivit tvungen att förändrats med tiden inom verksamheter. De
har blivit mer flexibla samt rörliga (Bolman & Deal, 2005 & Maltzén, 2000).
Under 1990-talet, för mer än 10 år sedan inleddes förändringar som innefattade krav på den
ekonomiska effektiviteten inom äldreomsorgen och hela den sociala omsorgen i sig
(Hjalmarsson, Norman & Trydegård, 2004 & Nordström, 1998). Innebörden av
decentraliseringen medförde att enheter blev allt mer självständiga, flexibla och mindre.
Tidigare chefer som arbetat med utförandet av olika ärenden minskade i samband med att
enheter slagits samman och bildat områden med ett större antal underanställda. Anledning till
minskningen berodde på att mellanchefernas ansvarområden skulle bli större än tidigare och
närmas den operativa kärnan, det vill säga, politikerna och förvaltningsledningen. I och med
decentraliseringen förändrades rollen som ledare och det uppkom ytterligare arbetsuppgifter,
såsom ansvaret för ekonomin, utvecklings- och handlingsfrågor samt att de underanställda i
verksamheten blev fler. På grund av detta prioriterades personalorienterade arbetsuppgifter
bort. Nackdelen med dessa förändringar var att cheferna även fick ökat avstånd till sina
medarbetare, vilket inte var avsikten med den platta organisationen från början. Från början
hade man i avsikt att förändringen skulle medföra en större närhet mellan ledare och
medarbetare (Hagström, 2003, Thylefors, 2007, Socialstyrelsen, 1994).
Maltzén (2000) hävdar att utvecklingen av organisationsteorier under 1900-talet skapade en
övergång av organisationer, som gick från att vara centraliserade till decentraliserade, där
kommunikationen i de decentraliserade organisationerna blir viktigare. Författaren menar att,
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på grund av de organisationsförändringar som begåtts, mellan organisationer som gått från
centralisering till decentralisering även har skapat ett krav på ledarskapsförändring (Meltzén,
2000).
Med kommunikation avses att ledaren förmedlar mål, information, idéer och tankar till sina
medarbetare. Kommunikation är en viktig beståndsdel inom ledarskap, men den är dock
betydligt viktigare i ledarskap på distans i jämförelse med vanligt ledarskap (Hall, 1977).
Jacobsen & Thorsvik (1998) hävdar att kommunikation är en av de viktigaste och svåraste
uppgifterna en ledare har. Författarna menar att för att medarbetarna skall uppnå utsatta mål
måste ledaren kunna motivera dem genom kommunikation, vilket kan ses som en svår
uppgift. Författarna belyser vikten av att ha regelbundna möten där ledarna kan ta upp viktig
information. På dessa möten kan även ledarna och medarbetarna diskutera problem som
uppstått samt byta ut information.
I dagens nuläge, med all förändring organisationer vistas i, utnyttjas teknologiska hjälpmedel,
i form av datorer och mejl, för att utföra ett så effektivt arbete som möjligt inom
organisationer (Nordengren & Olsen, 2006).
Genom den teknologiska utvecklingen som uppkommit har det blivit lättare att upprätthålla
kontakt genom kommunikation oberoende av avståndet mellan parterna som kommunicerar.
Oavsett om en ledare sitter på närhet eller på distans till sina medarbetare, behövs samma
egenskaper. Beroende på vart en ledare sitter i förhållande till sina medarbetare kan det
behövas olika strategier för hur man skall arbeta med olika frågor. Ledare på distans kan
behöva utgå från en annan, särskild strategi för att lösa vissa frågor, som ledare i närhet till
sina medarbetare inte behöver använda sig av (Nordengren & Olsen, 2006).
I regerings hemsida står det förtydligat att äldreomsorg måste, enligt socialtjänstlagen, finnas i
varje kommun samt att det är socialtjänsten i varje kommun som ansvarar för att detta skall
uppnås. Då vår studie berör äldreomsorgen berör den även det sociala arbetet, med andra ord
berör vår studie ledarskapet inom det sociala arbetet. Vår studie vill belysa ledarskapet inom
äldreomsorgen och vi är även medvetna om att det finns ledarskap inom äldreomsorgen som
är bristande. Vi anser att ett bristande ledarskap kan leda till ett socialt problem på så sätt att
det leder till att medarbetarna påverkas, exempelvis deras prestation, som i sin tur även kan
leda till att brukarna påverkas, vilket vi anser är ett socialt problem. Därför finner vi det
intressant att i denna studie framhäva vad som är ett bra ledarskap (Socialdepartementet,
2013).

1.2 Syfte & frågeställning
Syftet med vår kandidatuppsats är att utföra en kvalitativ studie där vi belyser enhetschefers
upplevelser av att leda på distans, respektive närhet, till ens medarbetare. Med tanke på
decentraliseringen som skett inom äldreomsorgen har det medfört större arbetsuppgifter för
enhetschefen där även ökad krav på kommunikation och tillgänglighet är en del av
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förändringarna. Enhetschefens geografiska placering till sina medarbetare finner vi intressant
att studera för att se konsekvenserna av det. Området vi har valt att utföra den kvalitativa
studien inom är äldreomsorgen i en mellanstor kommun i södra Sverige. Arbetets
frågeställning är:
 Vilken betydelse har den geografiska placeringen för upplevelsen av ett ledarskap och
arbete inom äldreomsorgen?
 Vilka för- samt nackdelar finns genom att leda och kommunicera i närhet och distans
till sina medarbetare, utifrån enhetschefernas upplevelse?

1.3 Avgränsningar
I vår studie har vi valt att beröra ledarskapet inom äldreomsorgen utifrån enhetschefens
upplevelse, ingen tonvikt har lagts på medarbetarens upplevelse. I våra intervjuer med
enhetscheferna benämnde de sin formella position som antigen enhetschef, chef eller ledare.
Vi har valt benämningen enhetschef av den anledningen att deras yrkestitel har den
befattningen. Chef och ledare blir i detta fall en synonym för enhetschef i texten. Vi vill även
poängtera att några av enhetscheferna använde sig av personalgrupp och personal som
benämning till sina underanställda, men vi har i vår studie valt begreppet medarbetare som är
synonym till benämningarna.
När vi nämner distans i studien så menar vi till den fysiska distansen. Med det avser vi chefer
som leder sina medarbetare från en annan placering rent geografiskt, än den medarbetaren
arbetar på. Studien har inte i avseende att belysa andra betydelser av distans, som till exempel,
kulturell eller språklig distans mellan enhetschef och medarbetare. Med kulturell distans avses
enligt Antonkis & Atwaters (2002) den kulturella krocken som kan uppstå mellan chef och
medarbetare, medan den språkliga distansen handlar om språkliga hinder. Med närhet så
menar vi att chefen har sitt kontor i anslutning till medarbetarnas arbetsplats.
Vi kommer inte att göra en jämförelse mellan ledarskap på närhet och distans. Däremot vill vi
lyfta fram samt belysa för- och nackdelarna i ledarskapet, respektive dess konsekvenser.
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2. Verksamhetens begrepp & mål
I detta kapitel behandlar vi begrepp som förekommer och är väsentliga för studiens innehåll.
Syftet med begreppsförklaringen är att ge dig som läsaren en uppfattning om vad begreppen
innebär.

2.1 Äldreomsorg
Äldreomsorgen finns för äldre individers skull. Omsorgen omfattas av en verksamhet vars
samhälle har i skyldighet att erbjuda bostad med inkluderad omsorgsservice, exempelvis,
förhyrda lägenheter eller hemtjänst (Berg, 2011).
Socialtjänsten uppdrag är att i varje kommun tillgodose att möjligheten till äldreomsorg finns.
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att ansvara för detta. Socialtjänstlagen
innefattar bestämmelser om att äldre skall ha möjlighet att leva under trygga och självständiga
förhållanden. De äldre skall även tillhandhållas en godtagbar levnadsnivå där dem får umgås i
gemenskap (Socialdepartementet, 2013).
För att förbättra äldreomsorgen arbetar Socialstyrelsen med följande mål:
 Förbättring av läkemedelsanvändning för de äldre
 Ökad delaktighet och inflytande för de äldre samt anhöriga
 Erbjuda vägledning för enskilda verksamheter samt kommuner i syfte av att genomgå
en förbättring inom äldreomsorgen
 För att de äldre skall känna välbefinnande samt ett värdigt liv skall den nationella
värdegrunden tillämpas

2.2 Enhetschef
Hjalmarsson, Norman & Trygdegård (2004) menar att enhetschefens förhållningssätt och hur
arbetsuppgifter
utförs
inom
ansvarsområden,
exempelvis,
riktlinjer,
lagar,
delegationsordningar, avtal och politiska beslut, styrs utifrån satta styrdokument. För att en
enhetschef skall kunna leda sitt arbete så har han eller hon till sitt förfogande olika resurser,
till exempel, stödfunktioner, personal samt lokaler. Arbetsuppgifterna en enhetschef har är
bland annat:
 Budget
 Verksamhetsplanering
 Arbetsmiljö
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3. Metod
Vi kommer i detta kapitel att framföra en överskådlig presentation av hur vi gått tillväga för
att finna empiri. Presentationen av forskningsprocessen kommer att innefatta vårt val av
metod, urval vi gjort samt vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av.

3.1 Tillvägagångssätt
3.1.1 Litteratursökning

Vid sökning av tidigare forskning har vi funnit relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och
avhandlingar som berör ledarens upplevelser av att leda i närhet samt på distans till ens
medarbetare inom äldreomsorgen. Vi har även funnit väsentlig litteratur och forskning som
endast berör ledarskap på distans eller i närhet. Med hjälp av sökord och
sökordskombinationer har vi i vår sökning av lämplig litteratur till studien, bland annat utgått
från följande databaser:





ABI/INFORM Global (ämnesspecifik databas)
Emerald Insigt (ämnesspecifik)
Science Direct (generell)
Summon (generell)

För att underlätta sökningen av tidigare forskning inom vårt område, sökte vi även i
ämnesspecifika databaser. Genom att söka i ämnesspecifika databaser fann vi flera relevanta
vetenskapliga artiklar samt avhandlingar. Vi upptäckte att det fanns tidigare forskning inom
ledarskap på närhet och distans, dock inte i lika stor utsträckning inom äldreomsorgen. Vi ser
inte begränsning av tidigare forskning inom äldreomsorgen som en negativ aspekt, utan som
en positiv fördel att lyfta fram något som det tidigare inte forskats mycket kring. Det positiva
med att ha funnit liknande forskning inom vårt område är att vi kan dra paralleller till eller
jämföra vår forskning till en annan.

3.1.2 Kvalitativ metod

I vår studie så har vi utgått från en kvalitativ intervjustudie med en hermeneutisk
forskningsansats. I studier som utgår från en kvalitativ metod är bredden av att få stora
varierande uppfattningar betydelsefullt (Trost, 2010). Den enskilde forskaren i en kvalitativ
metod är en del av socialiseringen i området som studeras. Tolkningen och datainsamlingen
görs i samspel i ett utförande (Aspers, 2011). Den kvalitativa metoden kan både vara induktiv
och deduktiv (Thurén, 2007). Induktion och deduktion är två ansatser som beskriver hur teori
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och empiri förhåller sig till varandra. Med induktion ansats avses att forskaren först genomför
en undersökning för att sedan finna studiens utgångsläge i den avsatta teorin. Den deduktiva
ansatsen utgår däremot först från teorin för att sedan göra en undersökning (Bryman & Bell,
2007). I vår insamling av den empiriska datainsamlingen har vi använt oss av den induktiva
ansatsen på så sätt att vi har intervjuat cheferna förutsättningslöst, utan någon teoretisk ansats.
Hermeneutikens utgångspunkt är att förstå samt tolka (Forsmark, 2009). I vårt fall kommer
tolkningen att utgöras från det empiriska materialet genom intervjuer, där vi tolkar förförandet
av hur samt varför det fungerar som det gör. Då vårt syfte med studien är att undersöka
ledarskap utifrån att leda på distans samt i närhet till ens medarbetare, är den hermeneutiska
ansatsen lämplig i vårt fall på så sätt, att vi genom empiri har skapat en förståelse och tolkning
för studiens sammanhang.

3.3 Datainsamling
3.3.1 Urval

I vår sökning för att finna enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgen i närhet, respektive
på distans, använde vi oss av kommunens hemsida. För att inte erhålla allt för mycket
datainsamling begränsande vi oss till 10 enhetschefer, med en intervjutid på cirka 30 minuter
lång. I studier som utgår från kvalitativ metod är användandet av tillvägagångssättet att se till
studiens syfte (Trost, 2010). Trost (2010) menar även att det är bättre att begränsa sig till ett
fåtal intervjuer än att ha med avsevärt många intervjuer i en studie, då det kan medföra
svårigheter med att få en överskådlig blick av materialet samt att det finns risk för att ens
datamaterial blir svårhanterligt. Även Denscombe (2009) betonar vikten av att
samhällsforskare i sina studier begränsar sig samt gör ett urval av datamaterial av den
anledningen att han/hon inte kan samla in datamaterial från alla som hör till ens relevanta
område.
Under sökningen hittade vi fyra enhetschefer i närhet och fyra på distans, men även en som
utövade ledarskap på vardera sidan. Detta resulterade i att vi begränsade oss till nio
enhetschefer istället för 10, eftersom vi anser att det inte är nödvändigt att hitta en till när vi
har en enhetschef som leder ett ledarskap både i närhet och på distans. Vi ville även utgå från
att det blir lika många intervjuer med chefer på närhet som i distans, vilket det blir genom de
nio enhetscheferna vi intervjuat. Vid förfrågan av att utföra intervju med cheferna valde vi att
genom telefon ringa till dem direkt, istället för att exempelvis mejla. Anledningen till varför
vi valde att ringa istället för att mejla är för att det blir mer personligt att ringa, möjligheten
till att presentera sig ges på ett annat sätt och varje samtal blir unik på sitt sätt. Andra
anledningar som kan ses som smidigare via telefon är att begäran om intervju ges direkt och
är det några frågor som vill ställas, så kan det ske direkt, både från vår sida men även från
enhetschefernas sida. Alla enhetschefer som deltog i intervjuerna har en god insyn om hur ett
arbete inom äldreomsorgen skall utföras och kunde besvara våra frågor på ett skickligt och
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gynnsamt sätt. I och med chefernas kunskap om studiens område anser vi att det besvarar
syftet och frågeställningarna vi har.
Utav de nio som deltog var åtta kvinnor och en man, med åldrar mellan 38 till 59 år och en
arbetstid som enhetschef från 6 till 20 år. Samtliga enhetschefer är inom kommunal
äldreomsorg med bakgrund och erfarenhet från olika utbildningar i psykologi, ledarskap,
beteendevetenskap, pedagogik, sociologi, arbetsvetenskap, ekonomi och social omsorg.
Stukar (2011) beskriver i sin text om begreppet relaterbarhet som innebär en mild form av
generalisering, då studien jämförs samt relateras med snarlika situationer. Med tanke på att
vår studie utgår från en kvalitativ metod samt att skaran som vi har intervjuat har varit liten så
är inte heller vårt urval representativt. Våra slutsatser i studien kan ej ses som en sanning då
de endast berör den gruppen som vi har undersökt.

3.3.2 Intervjuer

Vi har i vår studie utgått från semistrukturerade intervjuer. Med semistrukturerad intervju
avses att enhetschefen har öppna svarsmöjligheter till de frågor som ställs samtidigt som
specificerade teman berörs. I intervjun använder man sig av en intervjuguide där de centrala
temana berörs. Det specifika med semistrukturerade intervjuer är att de används i kvalitativa
metoder (Bryman, 2002 & Patel & Davidson, 2011). Genom kvalitativa intervjuer som varit
semistrukturerade har vi fått in datamaterialet som vi använt oss av i vår studie. Våra
intervjuer utfördes med enhetschefer inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i södra
Sverige. Med tanke på enhetschefernas olika geografiska placeringar till sina medarbetare
samt olika erfarenheter ställdes frågorna på ett sätt som gav öppna svarsmöjligheter för
beskrivandet av deras syn på ledarskap i närhet och på distans. Intervjuguidens frågor var
kopplade till studiens syfte samt frågeställningar (Bilaga I).

3.3.3 Genomförandet av intervjuer

I Trost (2010) belyses vikten av att en intervju skall genomföras i en ostörd miljö där den som
blir intervjuad känner trygghet, utan att någon som inte är avsedd för intervjun kommer in och
stör. I vårt fall genomfördes alla intervjuer på enhetschefens kontor och vi lämnades ostörda
under hela intervjun. Någon gång kunde det knacka på dörren, men inga större moment som
ledde till att vi var tvungna att avbryta hela intervjun begicks.
Genomförandet av intervjuerna med enhetscheferna har vi skrivit för hand samt använt oss av
bärbar dator för att få in det empiriska materialet. I första hand tänkte vi utgå från att spela in
intervjuerna, men vid tillfrågandet av att göra det ville vissa av enhetschefer helst inte
genomföra det genom inspelning. På grund av det valde vi att avstå från att spela in
intervjuerna då vi ville utföra dem på samma villkor för alla chefer. Vi ser inte uteslutandet av
inspelningen som något märkbart hinder då vi anser att det kan finns fördelar med att inte
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utföra det. I vårt fall ser vi en fördel att inte spela in intervjuerna då vi anser att
enhetscheferna blir mer ärliga i sina svar. Nackdelen med att inte spela in är att vi inte kan gå
tillbaka i intervjun och upprepa texten ifall vi uppfattat något fel.
Vi är medvetna om att avslöjandet av enhetschefernas identitet ökar validitet, det vill säga,
trovärdigheten. Vi har dock valt att inte avslöja identiteten på grund av att vi anser att det kan
påverka svaret. Med det menar vi att identitet ger trovärdighet i svaren, men kanske begränsas
genom att enhetscheferna inte vågar uttrycka sin åsikt på grund av identiteten. Vi är även väl
medvetna om att vår intervjuguide kan uppfattas som känslig och att medarbetarna till
enhetscheferna kan läsa uppsatsen, därför avser vi fördelen med att inte använda oss av
transkribering i vår studie. En annan aspekt för att behålla anonymiteten är att vi inte
benämner den ursprungliga kommunen intervjuerna ägt rum i, utan istället valt att tillkalla
kommunen som en mellanstor kommun i södra Sverige.

3.4 Analysmetod
I Denscombe (2009) belyses vikten av att, vid kvalitativ datainsamling, identifiera samband
samt teman, vilket har tagits hänsyn till i genomförandet av processen. För att lyckas med
detta utformade vi vår intervjuguide med frågor som handlar just om för- och nackdelar med
ett ledarskap i närhet och på distans. Genom att ha frågor som specifikt berör för- och
nackdelar stämmer det även överens med syftet. De intervjufrågorna vi ställt utifrån vårt syfte
och det som framförs i den tidigare forskningen visar på att kommunikation är en viktig
aspekt i ett ledarskap. I våra intervjuer med enhetscheferna har vi frågat om möjligheter,
begränsningar, för- och nackdelar samt kommunikation. Genom att ha analyserat
enhetschefernas intervjusvar om för- och nackdelar kunde vi hitta centrala teman om
kommunikation samt ledarskap. Dessa teman framställdes sedan i underrubriker i resultatet.
Vi valde att markera de mest centrala teman i olika färger i enhetschefernas svar för att få ett
övergripande mönster av det som undersöks i studien, men även för att utifrån mönstret finna
likheter samt avvikelser. Vi har även läst igenom texterna från intervjuerna flera gånger för att
få en helhetsbild och större förståelse.
I genomförandet av studiens intervjuer använde vi oss av anteckningar i form av block samt
bärbar dator som hjälpmedel. Anledningen till varför vi båda valde att utgå från att anteckna
var för att genom sammanställning av varderas anteckningar se likheter i resultatet, vilket vi
anser ökar trovärdigheten av empirin. På grund av att vi var två som utförde intervjuerna
kunde vi med hjälp av anteckningar jämföra vad vi skrivit om enhetschefernas svar. För att
underlätta identifierandet av centrala teman i intervjumaterialet läste vi det empiriska
materialet flera gånger och följande teman anser vi vara de mest centrala eftersom både våra
intervjufrågor, samt enhetschefernas svar till stor del kretsade kring dessa:
 Kommunikation
 Ledarskap i närhet
 Ledarskap på distans
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3.5 Validitet och reliabilitet
Med begreppet validitet, utifrån kvantitativa studier, avses att man endast väljer att studera det
man vill studera och inte något annat utöver det (Thurén, 2007). I kvalitativa studier har
begreppet en annan betydelse enligt Davidsson & Patel (2011). Författarna menar att validitet
är att försöka förstå betydelsen av livsvärlden, finna företeelser samt hitta kunskap om kultur.
Vi anser att studiens validitet är uppnådd eftersom vi undersökt det vi avsåg att undersöka.
Temat för hela undersökningen är i förhållande till studiens mål tydligt kopplat till syftet och
frågeställningarna.
Med begreppet reliabilitet, utifrån kvalitativa studier, avses att mätningarna inom en studie
skall vara korrekt gjorde för att de skall bli så tillförlitliga som möjligt (Thurén, 2007).
Davidson & Patel (2011) menar däremot att begreppet reliabilitet, utifrån kvalitativa studier,
innebär att man i undersökningen lägger fokus på den unika situationen. I och med att vi båda
var närvarande och antecknade på plats, med utgångspunkt i samma frågor anser vi att
reliabiliteten (tillförlitligheten) förstärktes. För att öka tillförligheten ytterligare
sammanställda vi varandras tolkningar av enhetschefernas svar gemensamt, som vi
analyserade samt tolkade.

3.6 Etiska överväganden
Denscombe (2009) betonar vikten av respekt gällande de som intervjuas i studien. Forskaren
skall respektera deras värdighet och rättigheter. Forskaren skall även se till att de som deltar i
studien har en skyddad integritet samt att de inte lider någon skada. Codex (2013) framställer
fyra principer som de anser att en forskare bör förhålla sig till i en studie, de följande
principerna är:
 Informationskravet
Forskaren som framför studien skall säkerställa att personen som intervjuas fått
information gällande studiens innehåll och dess syfte, men även vad denne har för
villkor och vad som gäller för deltagandet. Personen som deltar i intervjun skall
upplysas om rätten att kunna avbryta sin medverkan när som helst.
 Samtyckeskravet
Studiens forskare skall hämta in den intervjuade personens samt uppgiftslämnarens
samtycke. Om personen som intervjuas är under 15 år och studien innefattar etisk
känslig karaktär skall ett samtycke hämtas från vårdnadshavare eller föräldrar.
Deltagarna skall ha rätt till att avbryta sin medverkan om de så begär det, men de skall
även ha rätt till att bestämma på vilka villkor de vill delta i studien samt hur länge.
Deltagarnas beslut om att avbryta sin medverkan i studien eller beslutet om att delta
får inte på något sätt utsättas för någon form av påverkan eller påtryckning från
9
Adela Novalic & Nezir Bahtanovic – Kandidatuppsats vid Högskolan i Halmstad

forskarens sida. Någon form av beroendeförhållande får inte heller föreligga mellan
den intervjuade personen samt forskare.
 Nyttjandekravet
Kravet säger att den insamlade informationen inte får användas i annat bruk, utan
enbart i forskarens studie som deltagarna samverkat i.
 Konfidentialitetskravet
Det bör finnas en förbindelse gällande tystnadsplikt om uppgifter som betraktas som
etiskt känsliga om den enskilde. Förbindelsen omfattar all personal i undersökningen.
Det skall för de utomstående vara omöjligt att komma åt etiskt känsliga uppgifter om
deltagaren. Genom att forskaren antecknar, lagrar och avrapporterar alla uppgifter om
personerna som deltar i intervjun så medför detta att dessa personer inte heller
kommer kunna identifieras av de utomstående.
Under våra intervjuer med enhetscheferna har vi försökt att ta hänsyn till principerna. Vi har i
mötet med cheferna berört informationskravet genom att ha framfört studiens syfte och
informerat om deras rättigheter av att avbryta en intervju. I samtyckeskravet framgår det att
om den som intervjuas är över 15 år, behövs inte något samtycke från deras vårdnadshavare
eller föräldrar. Samtyckeskravet är något som vi har berört, däremot är inte några av
enhetscheferna under 15 år. Ingen enhetschef framförde heller villkor om intervjutiden som
avsattes. I nyttjandekravet har vi förhållit oss till i studien genom våra intervjuer, på så sätt att
vi kommer låta vårt datamaterial användas i andra avseenden än vår studie. Vi har även
behandlat konfidentialitetskravet genom att vi har förhållit oss till den tystnadsplikt och
sekretess som framgår i kravet. Vi vill även lyfta fram synen på respekt gentemot
enhetscheferna som Descombe (2009) belyser. Vi värdesätter integriteten högt och är väldigt
måna om att inte avslöja enhetschefernas identitet. För att lyckas med att hålla det skyddad
använder vi oss endast av kön och ålder i studien.
Vi har även tagit hänsyn till lagen om etikprövning av forskning som avser människor
(2003:460) på så sätt att vi inte behöver göra någon prövning till etikprövningsnämnden med
tanke på att vår studie ingår i utbildningssyfte inom högskola. Etikprövningslagen säger även
att de personer som skall delta i forskningen skall bli upplysta om hur deras personuppgifter
behandlas i studien.

3.7 Förförståelse
I vår studie har vi valt att utgå från en tolkning i den hermeneutiska ansatsen. Den
hermeneutiska ansatsen är som en cirkel/spiral och symboliserar för en förståelse mellan olika
individers förförståelse. Detta görs i samband med den nya kunskapen och idén som
införskaffats. Den nya förståelsen blir i senare tillfälle en förförståelse i nästkommande
tolkningsansatser (Kvale & Brinmann, 2009). Med förförståelse avses att verkligheten inte
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endast uppfattas genom våra fem sinnen. Det som skulle kunna vara rena sinneintryck kan
istället innefatta en portion tolkning. Individens sätt att se på verkligenheten präglas av
förförståelsen (Thurén, 2007). Den hermeneutiska cirkeln innefattar enligt Thurén (2007) ett
växelspel mellan erfarenhet samt förståelse, mellan praktik samt teori och mellan helhet samt
del. Författaren betonar även vikten av att den hermeneutiska cirkeln är en bra metod på så
sätt att det leder till en bättre förståelse, vilket i sin tur kan leda till övervinning av fördomar.
Helhet
Ny förståelse

Del
Förförståelse

I praktiken:
Man går tillbaka till utgångspunkten med
nya förutsättningar, en ny förståelse.
Figur 1. Egen illustrering av den hermeneutiska cirkeln, inspirerad från Alvesson &
Sköldberg (2007).
Att vi har intresse av att skriva kring ledarskap inom äldreomsorgen är av anledningen att vi
båda går utbildningen ”Socialt arbete – ledning och organisering på Högskolan i Halmstad”.
Programmet har gett oss en ledarskapsutbildning inom äldre- och handikappsomsorgen och
därav kom det naturligt för oss att skriva om ledarskap. Vår förförståelse i denna studie är att
ledarskap på distans inte är lika bra jämfört med ledarskap i närhet. Vår uppfattning är att
enhetschefer inom äldreomsorgen leder sina medarbetare bättre och lättare om dem är i direkt
anslutning till medarbetarna jämfört med chefer som leder sina medarbetare på distans.
Bakgrunden till vår förförståelse bygger på våra tidigare erfarenheter kring arbete inom
äldreomsorgen. Med tanke på att vi är två som genomför denna studie medför detta, enligt
oss, till en starkare tolkningsprocess. Gemensamma tolkningar har i denna studie uppstått
genom diskussion av våra egna uppfattningar samt tolkningar.
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4. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer vi att presentera sju tidigare forskningsstudier utifrån tre kategorier –
enhetschef, ledarskap på distans samt kommunikation. Framställningen av den tidigare
forskningen kommer att vara betydelsefull för studiens resultat som vi senare kommer att
använda oss av.

4.1 Enhetschef
Albinsson & Strangs (2002) forskningsstudie belyser ledarskap och personalgrupper på
kommunala demensboenden. Författarna avser att när en organisation använder sig av ledare
som är frånvarande till sina medarbetare bidrar det till att informella ledare uppstår på
arbetsplatsen. Författarna påpekar även i studien att medarbetare upplever ledarskap på
distans som svagt. När de menar distans avser de att en ledare inte är närvarande dagligen. En
annan studie som också berör enhetschefer inom äldreomsorgen är Hjalmarsson, Trydegård &
Norman (2004) studie. I deras studie har intervjuer utförts med 20 enhetschefer som arbetar i
olika områden inom äldreomsorgen, exempelvis särskilda boenden, hemtjänst samt
servicehus. Studien visar att enhetschefernas roll är viktig inom organisationen, de ska bland
annat bidra med att skapa goda organisatoriska förutsättningar inom verksamheten samt se till
att medarbetarna får handledning och stöd i den utsträckning som krävs. Både enhetscheferna
och medarbetarna betonar vikten av ett tillgängligt ledarskap, de menar att man att det är
viktigt att enhetschefen är nära sina medarbetare samt så pass närvarande att han eller hon
finns tillgängliga vid akuta frågor. För att enhetscheferna skall visa att de är tillgängliga för att
pratas vid, "ansikte mot ansikte", brukar de ha dörren öppen till sitt kontor. Studien visar att
medarbetarna alltså skall kunna nå enhetschefen när det behövs, men de skall även kunna ha
en tillgänglig chef vid deras morgonsamlingar, för att han eller hon skall få en inblick i vad
som sker i organisationen samt vad som skall ske under dagen. Författarna i studien påpekar
även kommunikation som en viktig faktor inom ett ledarskap samt bemötandet (Hjalmarsson,
Trydegård & Norman, 2004).

4.2 Ledarskap på distans
Brunelles (2013) studie utgår från att belysa effekter av psykiskt samt fysiskt avstånd mellan
chefer samt medarbetare. Forskaren använde sig av frågeformulär där 304 anställda, mellan
åldrarna 20 till 79 år fick svara på frågor angående deras upplevelser av fysiskt samt psykiskt
avstånd med chefer. Resultatet av studien visar att företag bör tydligt tänka igenom ifall de
vill använda sig av ledarskap på distans. Forskaren menar att alla chefer inte är behöriga till
att leda på distans och därför är det avsevärt viktigt att anställa chefer som är anpassade för
denna typ av ledarskap. Även Benbunan-Fich, Huang, Ocker & Roxanne Hiltz (2009) studie
12
Adela Novalic & Nezir Bahtanovic – Kandidatuppsats vid Högskolan i Halmstad

visar effekterna av ett ledarskap på distans. Forskarna har observerat 12 olika grupper som
leds på distans av sin ledare. Resultatet av denna observations studie betonar tydliga
nackdelar med att leda grupper som är geografiskt utspridda. Forskarna påstår att
ledarskapsdynamiken bland annat påverkas negativt i grupper som är geografisk utspridda
från sina ledare/chefer. Studien visar även att medarbetarnas prestation påverkas negativt av
att ha en ledare på distans då de fick använda sig av kommunikation på ett annat sätt.
Puranova & Bonos (2009) studie framför skillnader mellan att leda i närhet till ens
medarbetare och att leda sina medarbetare på distans. Studiens resultat betonar vikten av att
ett bra ledarskap beror på chefens/ledarens uppförande. Författarna framför även i studien att
medarbetarna som har sina chefer/ledare på distans bör kommunicera med dem via nätet för
att deras arbete skall bli så effektivt som möjligt. Studien visar att medarbetare som är
distanserade till sin chef oftast presterar mer i sitt arbete än de medarbetare som inte är
distanserade till sin chef.

4.3 Kommunikation
Walt & Weis McGrath (2004) har utfört en observationsstudie. Studiens resultat belyser
kommunikation som en viktig aspekt i ett ledarskap. Kommunikation måste finnas mellan
chefer som leder på distans samt medarbetarna. Med tanke på den fysiska distansen mellan
cheferna samt medarbetarna, måste verksamheten/företaget även ha rapporteringsrutiner där
det förmedlas och rapporteras information till varandra som anses vara viktig. Även Chen,
Chen, Fan & Wang (2014) studie belyser kommunikation som en viktig aspekt i ett ledarskap.
Författarna framför i sin studie vikten av att man som chef använder sig av "motiverande
kommunikation" till ens medarbetare som man leder på distans. Studiens författare visar ett
resultat som betonar vikten av att använda sig av motiverande kommunikation till
medarbetarna, de skall även ge dem en god vägledning på ett empatiskt sätt. För att
ledarskapet skall bli så bra som möjligt så skall chefen/ledaren visa uppskattning samt positiv
uppmuntran till sina medarbetare. Om chefen/ledaren inte använder sig av positiv uppmuntran
så kan det medföra att medarbetarnas prestation samt kreativitet försvagas. Även Ziek &
Smulowitz (2014) kvalitativa studie belyser vikten av kommunikation i ett ledarskap.
Författarna till studien menar att ledarskapet bli per automatik bättre när man använder sig av
rätt kommunikation till sina medarbetare. Med rätt kommunikation avser de att
cheferna/ledarna använder sig av motiverande kommunikation, alltså att de inspirerar samt
motiverar medarbetarna, då detta medför att medarbetarna blir mer effektiva i sitt utförande
av arbetsuppgifter. Studiens resultat betonar att det finns nackdelar med att
organisationer/företag använder sig av ett distansledarskap och det är bland annat att vissa
medarbetare får ta på sig rollen som chef/ledare och dessa nackdelar anser studiens författare
att de väger över fördelarna. De menar att det är bättre att leda medarbetare i närhet än på
distans då deras resultat tydligt visar att företagen/organisationerna blir mer effektiva så.
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4.4 Sammanfattning av tidigare forskning
De forskningsstudier vi har valt att utgå ifrån berör forskning kring enhetschefer, ledarskap på
distans samt kommunikation. Huvuddragen i dessa olika studier är varierande. Studierna som
berör enhetschefer belyser chefens olika arbetsuppgifter inom äldreomsorgen samt betonar
vikten av chefens geografiska placering gentemot medarbetarna. De studier som vi har utgått
ifrån, som berör ledarskap på distans, belyser olika effekter av den typen av ledarskap, både
för- och nackdelar framförs. Den tidigare forskningen kring kommunikation belyser vikten av
kommunikation inom organisationer, men även förhållningssättet till kommunikation inom
organisationer. De forskningsstudierna som vi har framställt kopplas till de valda teorierna
som är organisationskommunikation och strukturell distans. Forskningsstudierna kring
enhetschefer belyser chefens olika arbetsuppgifter samt den geografiska placeringen, vilket
kan kopplas till teoretiska metoden organisationskommunikation, där olika aspekter framförs
kring hur chefer kan förhålla sig till kommunikationen inom organisationer. Studierna kopplas
även till olika kommunikationskanaler inom den teoretiska metoden strukturell distans. Den
tidigare forskningen kring ledarskap på distans kopplas till strukturell distans, där effekter av
ledarskap på distans belyses. Den tidigare forskningen avslutas med kommunikation som
både involverar organisationskommunikationen samt den strukturella distansen, då båda
teorierna förhåller sig till olika typer av kommunikation samt dess effekt.
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5. Teoretisk utgångspunkt
I detta kapitel kommer vi att framföra studiens valda teoretiska utgångspunkter där vi
kommer att beskriva samt förklara ansatsernas innebörd. Teorierna vi valt att utgå ifrån är
organisationskommunikation och strukturell distans.

5.1 Organisationskommunikation
Det var under 1920-talet som organisationskommunikation började växa och forskarna fick
upp ögonen för denna typ av kommunikation. Organisationskommunikation innebär enligt
Heide, Johansson & Simonsson (2012) en framställning som förklarar hur organisationer
fungerar i förhållande till ett kommunikationsperspektiv.
Skillnaden mellan den vardagliga kommunikationen som sker individer emellan samt
kommunikationen som råder inom företag är att kommunikation förekommer via hierarkiska
nivåer inom företag, vilket inte sker i den vardagliga kommunikationen. På grund av den
hierarkiska kommunikationen medför det att förutsättningarna inom ett företag/organisation
blir mer sammanhängande samt något avvikande av den anledningen att sändare och
avsändare har olika befogenheter, roller samt olika uppgifter inom organisationen/företaget
(Larsson, 2008). Larsson (2008) menar att organisationskommunikationen innefattar olika
strukturer vilket är följande:
 Verbal och icke-verbal kommunikation
Med verbal kommunikation avses det som sägs och skrivs, medan icke-verbal
kommunikation innefattar abstrakt natur, exempelvis beteende, kroppsspråk samt
uppträdande. Båda dessa typer av kommunikation berör kommunikationens form.
 Intern och extern kommunikation
Med intern kommunikation menas den kommunikation som sker inom
företaget/organisationen och med extern kommunikation avses den kommunikation
som sker utanför företaget/organisationen.
 Formell & informell kommunikation
Med formell kommunikation avses kommunikativa aktiviteter som utifrån en strategi
skall bli utförda inom företaget/organisationen, medan den informella
kommunikationen däremot innefattar den vardagliga kommunikationen som sker
medarbetare emellan.
 Intern-formell & extern-informell kommunikation
Intern-formell kommunikation omfattar riktlinjer, mål samt regler inom
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företag/organisationer. Extern-informell omfattar däremot företagens/organisationens
informella avtal samt mediekontakter.
Larsson (2008) menar att beroende på antalet deltagare kan kommunikation anträffas på
varierande nivåer. Interpersonell nivå innebär att människan resonerar, skapar information
samt tolkar. Exempel på interpersonell kommunikation är kommunikation via tekniska medel
eller kommunikation som sker ansikte mot ansikte mellan två individer. Smågrupps nivå
innefattar däremot nära kontakt mellan deltagarna vilket fås genom att exempelvis ha mindre
möten där deltagarna upplever nära kontakt med varandra. Ju mindre deltagare som deltar på
mötet desto större möjlighet blir det att en nära kontakt uppstår mellan deltagarna. Vid
konferens där stora grupper deltar är det därför svårt att skapa jämlik kommunikation. I
samma avseende som storleken har betydelse för organisationens/företagets möten har
storleken även betydelse i företaget/organisationen. Att ha stora företag/organisationer medför
att möjligheten till likvärdig kommunikation påverkas mellan de anställda (Larsson, 2008).
Intern organisationskommunikation innefattar olika riktningar och det finns fyra typer av
riktningar som skiljs åt. Den första typen av kommunikationsström är, nedåtriktad
kommunikation, som innefattar kommunikation som sker från ledningen i ett
företag/organisation till en anställd. Den andra typen kommunikationsström innebär istället
motsatt ström uppåt. Horisontell kommunikation är den tredje kommunikationsströmmen.
Den är en av den vanligaste typen av kommunikation som sker inom företag/organisationer,
då den omfattar kommunikationen som uppstår mellan arbetskamrater, på likvärdig nivå. Den
fjärde och sista kommunikationsströmmen, tvärgående kommunikation, omfattar inte alla
företag/organisationer. Den omfattar endast de som utgår från att ledaren använder sig av
informell kontakt till sina anställda (Larsson, 2008).

5.2 Strukturell distans
Vi har i vår teoretiska utgångspunkt även utgått från den strukturella distansen som ett stöd till
vår studie. I en organisation påverkas kommunikationen av den strukturella distansen som
omfattar tre begrepp – fysisk distans, kommunikationskanaler samt interaktion mellan ledare
och medarbetare (Erskine, 2012).
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Kommunikationskanaler
Interaktion
mellan ledare
och medarbetare

Fysisk distans

Strukturell
distans

Figur 2. Egen illustrering av den strukturella distansen, inspirerad från Erskine (2012).

5.2.1 Fysisk distans

I Antonakis & Atwater (2002) belyses den fysiska distansen där chefens avstånd till sina
medarbetare är definitionen av begreppet. En annan forskare som belyser den negativa
effekten av fysisk distans är Yagil (1998) som menar på att den fysiska distansen leder till en
minskad interaktion mellan ledare och medarbetare. Både Antonakis & Atwater (2002) och
Yagil (1998) menar på att medarbetarens prestation inte blir lika effektiv i ett ledarskap som
leds på fysisk distans på grund av avståndet, vilket leder till den begränsande möjligheten att
skapa en bra relation. Anledningen till den begränsande möjligheten att skapa en god relation
menar Yagil (1998) beror på den fysiska distansen en chef har till sina medarbetare.
Författaren menar att medarbetaren kan uppfatta sin distanserade ledare som oåtkomlig och
svårare att få kontakt med. Vidare menar Yagil (1998) att en chef som leder i närhet lättare
kan påverka sina medarbetare samt deras prestationer.
I ett ledarskap som styrs på fysisk distans är tekniska hjälpmedel ytterst viktigt för att kunna
hålla en god kommunicering mellan chef och medarbetare menar Antonakis & Atwater
(2002). En annan viktigt del i relationen mellan en chef och medarbetare är den upplevda
delaktigheten hos medarbetaren som skapas genom att ledaren är närvarande (Hällsten &
Tenblad, 2002). I en yrkesroll som chef där information om till exempel mål och riktlinjer,
återkoppling samt motivering skall förmedlas ut till medarbetarna är vikten av att kunna
kommunicera betydelsefullt. I och med detta lyfter Antonakis & Atwater (2002) det tekniska
hjälpmedlet som en viktig faktor för att kommunikation skall fungera.

5.2.2 Kommunikationskanaler

I en modell framställd av Jacobson & Thorsvik (2002) visas olika kommunikationskanaler för
hur information förmedlas, vilket kan ha en avgörande faktor för hur det sprids vidare till
17
Adela Novalic & Nezir Bahtanovic – Kandidatuppsats vid Högskolan i Halmstad

motparten. Den kommunikationskanal där möjligheten till feedback kan ges direkt är
kommunikation genom face-to-face. Kanaler som förmedlar information digitalt skapar större
risk för missuppfattningar samt oklarheter. Kommunikationskanaler som till exempel
använder sig av mejl som en digital kanal har fördelen, genom att information som förs utåt
till medarbetare kan nås till en större utsträckning samtidigt. Den kommunikationskanal som
sker direkt genom samtal, face-to-face, har en högre utsträckning i förmedling av information
än den digitala kanalen. Trots det kan information som sänds ut digitalt många gånger vara
mer relevant beroende på omfattningen av informationen samt dess budskap (Heide,
Johansson & Simonsson, 2012).
Kommunikationskanaler:
Förmedlar information i:
Direktsamtal (face-to-face konversation)
Hög grad
Videokonferenser
Hög grad
Telefonsamtal
Medel grad
E-postmeddelande
Medel grad
Brev
Låg grad
Formella dokument
Låg grad
Figur 3. Egen illustrering av kommunikationskanalerna och dess förmedling av information,
inspirerad från Jacobson & Thorsvik (2002).

5.2.3 Interaktion mellan ledare och medarbetare

I en ökad interaktion mellan ledare och medarbetare sker en ökad kommunikation vilket
Monge & Contractor (2003) menar på att det är betydelsefullt för möjligheten till ett gott
samarbete mellan ledare samt medarbetare. Regelbundna besök bör genomgås från ledaren
som sitter på fysisk distans till sina medarbetare och inte endast vid problem som möjligtvis
uppkommer eller vid konkreta frågeställningar från medarbetarens sida (Kelley & Kelloway,
2012). Kelley & Kelloway (2012) betonar vikten av schemalagd kommunikation i ett
förhållande mellan ledare samt medarbetare. Författarna anser det viktigt att en ledare inte
bara kommunicerar med enskilda medarbetare som anses enklast att föra en kommunikation
med, utan samtliga medarbetare på plats. Det är även lättare att möjliggöra en kommunikation
för medarbetaren om ledaren är i anslutning, på plats till vart medarbetaren finns. I en
placering där ledaren har en fysisk distans till sina medarbetare är det således ytterst viktigt att
ledaren ser till möjligheterna att kommunikationen blir jämställd för alla medarbetare (Kelley
& Kelloway, 2012). I en större interaktion mellan ledare och medarbetare framkallas en lägre
distans (Antonakis & Atwater, 2002). Oavsett om en ledare sitter i närhet, det vill säga, i
anslutning till sina medarbetare så menar Antonakis & Atwater (2002) att interaktionen trots
det, kan vara lägre än ledaren som sitter på en fysisk distans. Författarna anser att teknologins
framfart under de senaste åren gjort det enklare att få en ökad interaktion mellan ledare och
medarbetare även på fysisk distans.
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6. Resultat & analys
Vid insamlingen av det empiriska materialet som vi inhämtat från de semistrukturerade
intervjuerna kommer vi här att presentera de teoretiska utgångspunkterna och tidigare
forskning tillsammans med resultatet från intervjuerna. Vi kommer att använda oss av
underrubriker som är sammankopplade till frågeställningarna i studiens syfte. Med hjälp av
svaren från våra intervjuer har vi skapat underrubriker som berör för- och nackdelar med ett
ledarskap i närhet, respektive på distans, om ledarskap generellt samt kommunikation. De
teman som redovisas i resultatet grundar sig i vår intervjuguide och dess frågor. I vissa fall
har ett tema som exempelvis "kommunikation", hamnat under två rubriker eftersom
betydelsen och definitionen av det har varierat. Begreppet kommunikation kan alltså i denna
uppsats dels handla om enhetschefens egen uppfattning av begreppet men även om vilka föroch nackdelar som olika typer av kommunikation kan innebära. Därför kändes det passande
att använda sig av olika rubriceringar. Detta gäller även för andra teman som tagits upp i
intervjuguiden.

6.1 Närhet
6.1.1 Fördelar

I våra intervjuer med enhetscheferna har vi ställt frågor om för- och nackdelar om att sitta på
närhet till sina medarbetare. Under denna rubrik kommer vi att framföra fördelarna med att
sitta på närhet utifrån svaren som inhämtats från intervjuerna vi genomfört.
Enhetschefernas svar om tillgänglighet till sina medarbetare belyses i studien som
Hjalmarsson, Trydegård & Norman (2004) framfört. Författarna belyser utifrån sin studie
betydelsen av ett tillgängligt ledarskap där vikten av att en enhetschef är i närhet till sina
medarbetare ses som en viktig aspekt. Även Hällsten & Tenblad (2002) påpekar delaktigheten
inom ett ledarskap. De menar att den upplevda delaktigheten skapas vid ett närvarande
ledarskap som ses en viktig del i relationen mellan chef och medarbetare. I våra intervjufrågor
om fördelar att leda på närhet till sina medarbetare fick vi bland annat som svar från många
chefer att tillgängligheten är viktig. En av enhetscheferna vi intervjuade menar att relationen
mellan chefen och medarbetaren blir mer spontan genom att medarbetaren vid eventuella
problem eller frågor kan ställa det direkt utan att det dröjer. Enhetschefen menar:
… det ökar tillgängligheten av att vara är nära till hands, från båda hållen. Det blir lättare
för en medarbetare att slinka in och fråga om det är något de undrar över. Om jag måste
kolla något snabbt så finns medarbetarna nära till hands. Jag som chef får även tillfället i
akt att vara med i umgänget, med de äldre och medarbetarna. Möjligheterna för mig till
en ökad delaktighet ges, vilket i sin tur ger bättre insyn för hur medarbetarna utför sina
arbetsuppgifter (…) Närheten gör att man blir en större del av arbetet
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De flesta enhetschefer vi intervjuade som är i anslutning till sina medarbetare menar på att
kommunikationen blir enklare när chefen utövar sitt ledarskap i närhet till sina medarbetare,
för båda parterna. Att utöva sitt ledarskap i närhet till medarbetarna ger cheferna en möjlighet
att styra och agera sitt arbete på ett annat sätt. Det ger bland annat en möjlighet till att se
medarbetarnas dagsplanering och samtidigt en tät kontakt med samordnarna, vilket ses som
positivt.
De enhetschefer som leder sina medarbetare i närhet menar att deras placering positivt
påverkar möjligheten till att föra ut och ta emot information till sina medarbetare i
verksamheten. En enhetschef menar att hen kan få ut information via mejl eller telefon, men
att det inte är så smidigt då hen inte kan diskutera det som framförs i mejlet. En annan
enhetschef som leder sina medarbetare i närhet menar dock att enhetschefer genom dagens ITutveckling, når medarbetarna snabbare än vad man kunde för fem år sedan. Även Jacobsen &
Thorsvik (2002) framställer i en modell olika kommunikationskanaler om hur information
förmedlas. En av kommunikationskanalerna är direktsamtal som innebär att en konversation
utförs traditionellt genom riktiga möten, face-to-face där det även möjlighet till återkoppling
ges till det som sägs. Författarna menar att information som förs ut genom direktsamtal inte
skapar lika stor risk för missuppfattningar som den digitala. Jacobsen & Thorsvik (2002)
hävdar dock att informationen som förs ut digitalt till medarbetarna kan i en större
utsträckning nå fler medarbetare på en och samma gång. De menar även den direkta kanalen
som sker face-to-face har en högre utsträckning i förmedling av information.
Enhetscheferna menar att medarbetarna kan tolka allt på olika sätt utifrån det som skrivs och
vilja kontakta chefen för att ställa motfrågor, därför ser de flesta enhetscheferna fördel med att
sitta i närhet till medarbetarna då hen verbalt kan förklara samt diskutera informationen som
medarbetarna skall ta del av. En del chefer menar dock att även fast de anser att deras
geografiska plats är en positiv aspekt i att föra ut information så betyder inte det att de måste
använda sig av muntlig kommunikation när dem ska föra ut information. De menar att det
räcker med att skicka ut mejl till medarbetarna, att de sätter upp lappar på anslagstavlan samt
att de använder sig av informationspärmar. Enhetscheferna antar att all personal läser
informationen som framställs. En del enhetschefer påpekar även att det är lättare att nå ut till
dagspersonal än nattpersonal. Det enhetscheferna tar upp är vad Larsson (2008) menar att det
inom organisationer använder sig av verbal kommunikation. Med det innefattas både det som
sägs muntligt samt det som skrivs, i detta fall i form av mejl.
Bortsett från verbal kommunikation menar Larsson (2008) att det även finns icke-verbal
kommunikation inom organisationer, det vill säga, ordlös kommunikation som exempelvis
sker genom kroppsspråk. I intervjun med en av enhetscheferna menar hen att:
Fördelen med att nå ut information när ledarskap utförs i anslutning till sina medarbetare
är att man både kan ge skriftlig samt muntlig information. Jag kan även fånga upp
kroppsspråk och få tätare kontakt med medarbetarna (…) Läsa av på kroppsspråket hur
han eller hon mottagit informationen, ifall denne exempelvis skulle vara känslig.

En annan enhetschef påpekar fördelen med att sitta på plats och få information om vad som
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sker i verksamheten:
Det är mycket lättare för medarbetarna att nå mig om något akut skulle ske, exempelvis
att en brukare åker in till akuten, vilket är en nackdel om jag hade suttit på distans. (…)
Information förs snabbare vid akuta fall i ett ledarskap som leds i närhet till ens
medarbetare.

Det som ehetschefen påpekar i intervjun framför även Hjalmarsson, Trydegård & Norman
(2004) i sin studie där de belyser vikten av att enhetscheferna skall sitta nära sina medarbetare
av den anledningen att de skall vara tillgängliga vid akuta frågor.

6.1.2 Nackdelar

När det kommer till nackdelar med att leda i närhet till sina medarbetare finns olika men även
gemensamma åsikter om det bland enhetscheferna. En enhetschef utrycker det på följande
sätt:
… risk för att medarbetarna inte utvecklar sin självständighet och inte blir en
självgående grupp vilket kan medföra till att prestationen påverkas. Med detta
menar jag att medarbetarna kan komma att förlita sig på att chefen eller
samordnare stöttar dem när det kör ihop sig med eventuella problem.

I en studie som också förhåller sig till denna syn på prestation är Purnova & Bonos (2009)
som förtydligar att medarbetare som är distanserade till sina chefer presterar oftast mer i sitt
arbete än de medarbetare som är i närhet till sina chefer.
En gemensam åsikt vissa av enhetscheferna delade med varandra var om den egna tiden för
arbetsro. Cheferna menar att den egna tiden för arbetsro ibland kunde hindras genom att
medarbetarna kommer in, framför onödiga frågor som de egentligen skulle kunna lösa själva
på egen hand utan någon hjälp. Det som framfördes av en enhetschef var att om en chef alltid
är tillgänglig och kontaktbar, dag in och dag, kan denne förvänta sig att folk kommer in till en
hela tiden med olika funderingar. Hen menar att:
… det är viktigt att kunna sätta struktur på vart gränsen för tillgänglighet är, vill en
chef vara ifred är det viktigt att visa det genom exempelvis en stängd dörr.

Andra individer som stödjer enhetschefernas åsikt angående stängd dörr är forskarna
Hjalmarsson, Trydegård & Norman (2004). De påpekar i sin studie vikten av att enhetschefer
tydligt visar när de är tillgängliga för att samtala. Genom att ha en dörr menar författarna att
det ger ett signalement.

6.1.3 Kommunikation

När vi frågade enhetscheferna vad kommunikation är för dem fick vi väldigt varierande svar.
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En väljer att utrycka det såhär:
Begreppet innefattar det mesta - att tala, skriva samt möten med människan, i det
här fallet handlar det om medarbetarna. (…) Det handlar om att kunna läsa av hur
någon mår, om den är stressad eller har ångest. (…) Väldigt stort spektrum som är
mycket svårt, det är en bearbetning för att putsa ut och få igång processer.

Det som enhetschefen framför i sitt resonemang är något som Larsson (2008) benämner som
interpersonell nivå. Interpersonell nivå innebär kommunikationen i en organisation där
individerna resonerar, skapar information samt tolkar. Med andra ord innebär interpersonell
nivå den kommunikation som sker bland annat genom ansikte mot ansikte mellan två
individer. En annan enhetschef påstår att kommunikation innebär att vara lyhörd och ge
återkoppling till samtliga och inte bara till enskilda medarbetare. Kelley & Kelloway (2012)
förhåller sig till enhetschefens uttalande genom att belysa betydelsen av en schemalagd
kommunikation i relationen mellan ledare och medarbetare. Författarna menar att det är
viktigt at samtala med samtliga medarbetare och inte bara med enskilda. Även andra
enhetschefer kopplar begreppet med kroppsspråk och möten med människor. En enhetschef
förklarade dock tydligt och kortfattat vad kommunikation betyder för hen, det är A och O, det
är allt.
Vi fick även varierande svar av enhetscheferna när vi frågade dem hur de kommunicerade
med sina medarbetare. En enhetschef påstår att hen ofta kommunicerar verbalt med
medarbetarna genom telefon ett par gånger i veckan. En annan enhetschef använder sig av
almanacka för att skriva ner viktigt information som medarbetarna skall ta del av. Här
används traditionell pärm, SMS, telefon samt mejl för att föra ut information. Denne chef
anser dock att:
… skrift kan leda till missförstånd och därför använder jag mig mestadels av muntlig
kommunikation där man sitter ansikte mot ansikte. (…) Medarbetarna kan i stort sätt nå
mig varje dag, då arbetstelefonen alltid finns tillgänglig, men under fritiden är den dock
avstängd. (…) Nattpersonalen en mejlkonversation för att kunna kommunicera lättare, då
man inte träffar på dem lika ofta.

Vissa av enhetscheferna använder sig av mejl för att föra ut viktig information medan andra
chefer inte gör det. En enhetschef förklarar att:
… det är inte alla som har tillgång till datorer vilket gör det svårt att använda sig av
mejl. (…) Mejl inte är det bästa sättet att kontakta medarbetarna på utan det är bättre
att nå dem genom skriven information, för hand.
Enligt Jacobson & Thorsvik (2002) kan enhetschefernas olika kommunikationssätt jämföras
med det som författarna i sin modell tar upp om olika kommunikationskanaler. De olika
kommunikationskanalerna som enhetscheferna framför enligt Jacobson & Thorsvik (2002) är
bland annat direktsamtal, telefonsamtal, e-postmeddelande samt formella dokument. De
chefer som använder sig av kommunikation i form av traditionella pärmar räknas i förhållande
till modellen som Jacobson & Thorsvik (2002) framför av en låg grad av förmedling när det
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gäller information. De chefer som däremot använder sig av kommunikation genom
telefonsamtal och e-postmeddelanden använder sig enligt författarna förmedling av medel
grad när det gäller information. Författarna menar att för att uppnå en hög grad av information
är direktsamtal ett bra alternativ för att göra det, det vill säga, konversationer som sker faceto-face mellan ledare och medarbetare. Heide, Johansson & Simonsson (2012) menar dock att
digital kommunikation ibland kan vara mer lämpad för utsändning av information beroende
på informationens omfattning och budskap.
När vi ställde frågan hur enhetscheferna tror att deras placering mot medarbetarna påverkar
kommunikationen, var svaren även här varierande. Vissa av dem ansåg att det absolut var en
fördel av att sitta i närhet och föra kommunikation, då det sprider energi. En enhetschef menar
att den kommunikation som sker i närhet är bra som den är, men att det även hade varit bra
om distanserade grupper använde sig av mer spontan kommunikation. En annan enhetschef
menar dock att det inte är säkert att ens egen placering påverkar så mycket som det skulle
kunna tros, men att det är det bekvämligaste sättet. Chefen menar att:
Information i ett distansledarskap behöver upprepas för att den ska nå ut till alla
medarbetare. (…) Skiljer sig inte så mycket åt vid ett ledarskap i närhet och på
distans, allt handlar om vilket tillvägagångssätt som används i arbetet. Även om jag
skulle sitta i närhet till mina medarbetare så är jag upptagen genom att sitta på olika
möten om dagarna, vilket betyder att man inte skulle vara lika tillgänglig. (…)
Handlar mycket om personligheten, vad man har för personlighet att leda
medarbetare och hur arbetet ska skötas. (…) Ledarskap på närhet klarar av att har
fler anställda än ett ledarskap som förs på distans.

Enhetschefen menar att en stor aspekt i det hela handlar om personlighet, vad enhetschefen
har för personlighet gällande, att leda medarbetare samt hur arbetet skall skötas. Chefen påstår
dock att vid ett ledarskap som leds i närhet klarar av att ha fler anställda än ett ledarskap som
förs på distans. Det som enhetschefen tydligförklarar, gällande en chefs personlighet kan
kopplas till Ziek & Smulowitz (2014) åsikter gällande ett bra ledarskap. Författarna avser att
rätt användningen av kommunikation leder per automatik till ett bättre ledarskap. Paralleller
kan dras mellan det enhetschefen menar samt det författarna avser på så sätt att personlighet
kan implanteras på kommunikation. Om enhetschefen använder sig av rätt motiverande
kommunikation kan det medföra att personligheten även blir bättre, vilket medför att
medarbetarna blir mer effektiva vid utförandet av arbetsuppgifter. Personligheten kan även
speglas i ens kommunikation, exempelvis, motiverande kommunikation leder till bättre
personlighet.

6.1.4 Ledarskap

Ett tema som ständigt framkom i intervjuerna med cheferna är interaktionen mellan ledare och
medarbetare. En av enhetscheferna hävdar att en god relation till sina medarbetare är
betydelsefullt och att det skall ske i lagom stora grupper. Enhetschefen menar att det idag är
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alldeles för stora grupper med för många underanställda och att det kan leda till en oönskad
kommunikation som inte eftersträvas.
I Larsson (2008) beskrivs smågrupps nivåer som ett sätt att förklara hur nära kontakt mellan
deltagare framställs. Författaren menar att en större kontakt mellan deltagarna skapas genom
att ha mindre möten vilket leder till en jämlik kommunikation. Enhetscheferns synpunkt på att
det är för stora grupper med för många underanställda idag skulle i förhållande till Larssons
(2008) beskrivning av smågrupps nivåer leda till en likvärdig kommunikation för
medarbetarna i organisationen.
Vidare hävdas samarbetet mellan chef och medarbetare som en viktig del. För att skapa ett
gott samarbete är ett utvecklande ledarskap betydelsefullt anser enhetschefen, som handlar om
att utvecklingen sker tillsammans. För att detta skall lyckas menar en annan chef vi
intervjuade att betydelsen av ett ledarskap är viktigt. Hen menar att:
Det är viktigt att medarbetarna litar på vad chefen framför och står bakom beslut
som tas. Att en dialog mellan chefen och med förs där medarbetarna får chansen att
vara med och påverka. (…) Ledarskap är en person som får förtroende av till
exempel, sina medarbetare. Som chef är du utsedd till att vara men att leva upp till
det förtroendet måste också skapas.

Enhetschefens syn på samarbetet mellan chefer samt medarbete kan jämföras med det
Purvanova & Bonos (2009) avser angående ett bra ledarskap. Författarna menar att ett bra
ledarskap beror på chefens uppförande. I detta fall kan uppförandet uppfattas som hur man
vill förhålla sig till medarbetarna. Om chefen utifrån sitt uppförande väljer att samarbeta med
medarbetarna kan det leda till att medarbetarna får mer förtroende för chefen, vilket
enhetschefen tar upp.
För att kunna skapa ett gott förtroende gentemot sina medarbetare som chef är det viktigt att
fullfölja de uppdragen som innehas inom yrkesbefattningen. En åsikt som samtliga
enhetschefer hade gemensamt var arbetsbeskrivningarna, det vill säga, uppdragen. Det
innebär att skyldigheten om att leda och fördela är chefens ansvar. Enhetscheferna menar att
de har ansvar för hela verksamheten, det vill säga hela huset, med allt som det innefattar. De
ansvarar för att brukarna skall få det som dem beviljar, se till att det levereras. Andra områden
som en chef har enligt enhetscheferna är arbetsmiljöfrågor, ansvar för personalen samt
budgeten men även se till så att alla riktlinjer, rutiner och lagar hålls. Chefen tar även hand om
byggnaden, om något är fel, för kallt eller bullrigt. Chefens uppgift är att vidare se över de
eventuella problemen och anmäla samt åtgärda dem om det behövs. Det enhetscheferna tar
upp vid sin beskrivning av yrkesbefattning, att leda och fördela arbetet kan kopplas till
Larssons (2008) beskrivning av formell kommunikation. När enhetscheferna påpekar de
aspekter dem har i uppgift att uppfylla, exempelvis ansvar för budget samt riktlinjer som skall
hållas använder dem sig av det Larsson (2008) beskriver som formell kommunikation.
Formell kommunikation avses enligt författaren de kommunikativa aktiviteterna som utifrån
en strategi skall bli utförda.
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För läran om ett gott ledarskap förklarade enhetscheferna att de erbjuds olika interna
utbildningar genom myndigheter samt föreläsningar som är till för utvecklingens skull av
ledarskapet. Det är mindre kurser som bland annat berör arbetsrätt, ekonomi, ledarskap etc.
När vi frågade enhetscheferna om vad de tycker om ens geografiska placering till sina
medarbetare, i det här fallet, i närhet så var åsikterna om det inte delade. De hade en liksinnad
syn på att deras geografiska placering utifrån ens egen position är bäst. Inte bara generellt
utan även en syn på verksamhets- och personalperspektivet. Vissa enhetschefer menar att om
det rör sig om en omogen grupp medarbetare med mycket konflikter behövs mycket närhet.
Däremot om det rör sig om en mer mogen grupp medarbetare så är de mer självgående och då
skulle telefonsamtal fungerat, utifrån ett perspektiv på verksamheten. När det kommer till
bästa position utifrån personalperspektivet menar dock de flesta att medarbetarna troligast
uppskattar att chefen är där och finns till hands, är närvarande. Vissa enhetschefer menar att
det leder till mindre missförstånd mellan chef och medarbetare och allt kan tas muntligt vid
eventuella frågor eller problem. Även Benbunan-Fick, Huang, Ocker & Roxanne Hiltz (2009)
påpekar att ett ledarskap i närhet till sina medarbetare är ett bättre alternativ jämfört med
ledarskap på distans. Forskarna menar att ett ledarskap på distans påverkar
ledarskapsdynamiken negativt inom organisationen samt att medarbetarnas prestation även
påverkas negativt av att använda sig av ett ledarskap på distans.
En av enhetscheferna tillägger även att studiens syfte som handlar om ledarskapet är ett bra
sätt att se vad som är bäst för chefernas upplevelser och inte utifrån medarbetarnas, vilket det
finns avsevärt mycket mer forskning inom.

6.2 Distans
6.2.1 Fördelar

I våra intervjuer med enhetscheferna som leder på distans till sina medarbetare fick vi
liknande svar när det gäller åsikter om för- och nackdelar om deras geografiska placering.
Nästan samtliga enhetschefer som svarade på frågan om vad som är fördelen med att leda på
distans hävdar att de har tillgång till att arbeta i lugn och rå, utan att någon medarbetare
avbryter med saker och ting de själva kan lösa. Enhetscheferna menar att de får sitta ifred, det
ger möjligheten till ett mer effektivt arbete med administrationen och samtal kan genomföras
utan att någon knackar på dörren, vilket händer ganska ofta menar de. En annan fördel som en
av cheferna uttrycker är att:
Om kontoret är på plats, i närhet till sina medarbetare blir det mycket springandet
fram och tillbaka. Sitter man på avstånd till sina medarbetare lämnas man ostört
och kan fullgöra sina arbetsuppgifter och behålla tankarna utan att någon avbryter
genomförandet.

En av enhetscheferna som utövar sitt arbete på distans menar dock tvärtom, att det inte finns
några fördelar alls med att sitta på distans eftersom denne anser det är viktigt att det alltid
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skall finnas en chef tillgänglig på plats. En betydelsefull del som Hällsten & Tenblad (2002)
hävdar är närvarandet av en fysiskt distanserad ledare. Författarna menar att relationen mellan
chef och medarbetare skapar delaktighet hos medarbetaren. Författarna menar vidare att i ett
ledarskap på distans där chefen är distanserad från sina medarbetare skapas inte närvaro på
samma sätt som på ett ledarskap i närhet. I detta fall framför enhetscheferna fördelen med att
inte ha medarbetarna avbrytandes under sin arbetstid som en fördel med ett distanserat
ledarskap. Fördelen kan ses som en motsägelse till det som Hällsten & Tenblad (2002)
påpekar om att ett frånvarande ledarskap inte skapar delaktighet för medarbetarna. Genom att
enhetscheferna utifrån ledarskapet på distans ser frånvaron till medarbetarna som en fördel
skapar det andra nackdelar. Nackdelar som till exempel närvaro gentemot medarbetare från
chefens sida som i sin tur leder till minskad delaktighet för medarbetaren.

6.2.2 Nackdelar

När vi frågade studiens deltagare som intervjuades om nackdelar att leda på distans till sina
medarbetare fanns en viss gemensam åsikt om att en chef som sitter på distans inte är lika
närvarande på samma sätt som chef i närhet. En enhetschef uttryckte sig på följande sätt:
En chef som inte är närvarande rent geografiskt kan inte lösa problem på samma
sätt som en chef i närhet och det behövs planering för det, vägarna blir längre. (…)
Nackdelen med ett ledarskap på distans är att det inte skapar en ”vi-känsla” som i
ett ledarskap som styrs i närhet.

Andra nackdelar som nämns i intervjuerna som är negativt är att cheferna inte hinner träffa
sina medarbetare i lika stor omfattning som cheferna i närhet. Det blir opersonligt att sitta på
distans och medarbetarna vill alltid söka upp en. Enligt en av enhetscheferna finns inte tiden
till att träffa brukarna på boendet utan oftast bara vid eventuella arbetsmiljöproblem, vilket
ses som en nackdel. I intervju med en annan enhetschef menar hen tvärtom:
Det finns inte några nackdelar alls i att sitta på distans till sina medarbetare, sitter
perfekt. Ett ledarskap i närhet skulle skapa onödiga frågor från medarbetarna. (...)
Finns inga problem med att föra ut information utifrån vart jag sitter då samordnare
finns tillgängliga som planerar de administrativa insatserna.

De negativa aspekterna som tas upp om ledarskap på distans, utifrån enhetschefernas svar,
stämmer överens med tidigare forskning kring den typen av ledarskap. Enhetscheferna menar
att chefer som leder sina medarbetare på distans inte är lika närvarande som chefer i närhet är.
En chef upplyser att ledare på distans inte kan lösa problem som uppstår inom
företag/organisationer i samma utsträckning som en chef på närhet kan. Detta är något som
författarna Hjalmarsson, Trydegård & Norman (2004) ser som ett problem. De anser att en
enhetschefs uppgift är att finnas till hands vid akuta frågor och det gör chefen genom att vara i
närhet till sina medarbetare. Enhetscheferna menar även att nackdelarna med ett ledarskap på
distans är att det inte uppstår en "vi-känsla" inom verksamheten samt att de inte hinner ses så
ofta. Författaren Yagil (1998) påpekar att det fysiska avståndet mellan chef och medarbetare
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medför att ledarskapet inte blir så effektivt. Författaren påpekar även det enhetscheferna tar
upp om att det inte blir någon "vi-känsla" då hon menar att den fysiska distansen tyvärr leder
till att medarbetarna inte får någon god relation med chefen. Det enhetscheferna avser med att
chefen inte träffar sina medarbetare så ofta ses som ett problem enligt Hjalmarsson,
Trydegård & Norman (2004) då de menar att en enhetschef skall vara så pass nära sina
medarbetare att hen ska kunna vara tillgängliga vid medarbetarnas morgonsamlingar, i det
syfte att få en inblick i vad som skall ske i organisationen under dagen och på så sätt även bli
delaktig. Utifrån intervjuerna som genomfördes med enhetscheferna var det en chef som inte
uttryckte några nackdelar om ledarskap på distans. Purvanova & Bonos (2009) menar dock att
chefer på distans bör kommunicera genom nätet med medarbetarna för att arbetet skall bli så
effektivt som möjligt. Författarna nämner även att distansledarskap oftast medför att
prestationen utifrån medarbetarna blir bättre jämfört med prestationen utifrån medarbetare
som är i närhet av sin chef.

6.2.3 Kommunikation

De enhetschefer som leder sina medarbetare på distans har olika uppfattningar om vad som är
kommunikation:
… kommunikation är bland det svåraste som finns där kroppsspråket är en viktig
del i kommunikationen, men att det är något många missar. (…) Innebär att
informera muntligt och genom dator, telefon eller papper.

En annan enhetschef menar att:
Kommunikation kan både vara formell och informell. Kommunikation är samtal
och budskap, men även återkoppling och feedback (…) Att vara lyhörd på
medarbetarnas åsikter och tar tillvara på dem och deras idéer och tankar samt
försöka att uppfylla dem genom att man pratar för att se vart det leder.

Det som enhetschefen menar med formell samt informell kommunikation kan förklaras med
hjälp av Larsson (2008) förklaringar av begreppet. Han menar att med formell
kommunikation avses de kommunikativa aktiviteter som utifrån en strategi skall ska bli
utförda inom verksamheten. Informell kommunikation innebär enligt Larsson (2008) däremot
den vardagliga kommunikationen som sker mellan medarbetare inom en verksamhet.
En av enhetscheferna vi intervjuat väljer att uttrycka vad som är kommunikation på följande
sätt:
Kommunikation handlar om att man är tydlig, rak samt ärlig. Man kommunicerar
inte bara för att prata, utan också för att ha något klokt att säga. Kommunikation är
grunden för en verksamhet, det är avsevärt viktigt att anställda i en verksamhet
pratar med varandra. Om en enhetschef inte kommunicerar i sitt arbete faller
många bitar bort. (…) Kommunikation handlar även om att individen vågar säga
vad den tycker, det handlar mer om hur något sägs, snarare än vad som sägs.
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Kommunikation är en aspekt som är till för att föra in och föra ut information, att
ha en diskussion samt att hitta lösningar.

Det enhetscheferna framhäver angående kommunikation kan samföras med Larssons (2008)
beskrivning på interpersonell kommunikation. Interpersonell kommunikation innebär enligt
författaren det vi individer resonerar, skapar information av samt det vi tolkar. Ett exempelvis
på interpersonell kommunikation är kommunikation som sker mellan individer, ansikte mot
ansikte, samt den kommunikation som sker via tekniska medel, utifrån enhetschefernas fall,
mejl.
Vissa enhetschefer menar att de kommunicerar med sina medarbetare via telefon samt träffar
dem några gånger i veckan på en mötesplats där samtliga kan komma för att pratas vid.
Samma gäller närvarandet på boendet där medarbetarna arbetar. Vid situationer där någon blir
sjuk bibehåller chefen telefonkontakt med medarbetarna eller brukarna. De förtydligar dock
att de brukar vara på boendet så många gånger det går så telefonkontakt brukar inte ske så
ofta. Enhetscheferna nämner vidare att face-to-face metoden föredras, men att även mejl
används för kommunicering med sina medarbetare. Det som sägs är att kommunikation via
mejl inte leder till någon bra kommunikation, då det inte sker någon återkoppling. Samma sak
gäller med exempelvis lappar, vissa kanske inte läser och missar då informationen. Heide,
Johansson & Simonsson (2012) menar precis som de flesta enhetschefer, som leder sina
medarbetare på distans, att kommunikation som sker ansikte mot ansikte är den
kommunikationen som är mest lämpad för företag. Purvanova & Bonos (2009) menar
däremot att kommunikation mellan ledare samt medarbetare på distans bör ske via nätet då de
anser att ledarskapet blir mer effektivt då.
Det är flera enhetschefer som vi intervjuat som påpekar att de oftast kommunicerar via sina
samordnare som i sin tur för över informationen till de övriga i personalgruppen, samordnaren
för även över information till enhetschefen som berör medarbetarna. Det Walt & Weis
McGrath (2004) belyser angående rapporteringsrutiner kan sammanställas med
enhetschefernas svar angående förmedlandet av information. De flesta chefer som vi har
intervjuat menar att de har samordnare som gör detta möjligt. De har alltså många gånger
kontakt med samordnarna för att kunna rapportera vad som händer inom organisationen
När vi frågade enhetscheferna om hur de tror att deras geografiska placering på påverkar
kommunikationen mot grupperna svarade de flesta av dem inget negativt. En av cheferna
svarade såhär:
… påverkar inte kommunikationen särskilt mycket då jag befinner mig mycket i
grupperna samt är nåbar. (…) Enhetschefer som sällan är i sina grupper så mycket
är heller inte avsevärt nåbara.

Detta är dock något som delar uppfattning mellan de olika enhetscheferna. En av cheferna
menar att kommunikationen påverkas av placeringen:
Om man är fysiskt närvarande får medarbetarna snabba svar vilket de inte får
genom att inte vara fysiskt närvarande. (…) I min kontakt med medarbetarna pratar
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vi mycket i telefon för att bevara kontakten, men ser hellre att kommunikationen
genomförs på plats. Det bästa sättet att bygga en kommunikation på är genom
platsen där medarbetaren befinner sig på.

Några författare som tar upp kommunikationen som en betydelsefull aspekt för
möjligheten till ett bättre samarbete mellan ledare och medarbetare är Monge &
Contractor (2003). Författarna menar att en ökad interaktion ger en ökad
kommunikation mellan ledare samt medarbetare. Vidare nämner Kelley & Kelloway
(2012) betydelsen av regelbundna besök där de menar att ledaren bör besöka sina
medarbetare regelbundet om ledarskapet utövas på fysisk distans. Kelley &
Kelloway (2012) anser det även lättare att föra en kommunikation där ledaren sitter
på plats till vart medarbetarna finns. Att närhet till medarbetarna ökar
kommunikationen är något som även enhetscheferna utrycker i intervjuerna.
Antonakis & Awtwater påpekar dock att en ledare som sitter i närhet till sina
medarbetare, trots det kan ha en lägre interaktion mellan ledare och medarbetare än
ledare som sitter på en fysisk distans. Författarna menar att det är lättare att få en
ökad interaktion mellan ledare samt medarbetare på fysisk distans idag på grund av
teknologins framfart under de senaste åren. I förhållande till enhetscheferna som
intervjuades så behöver det inte betyda att bara för att de inte är i närhet till sina
medarbetare så skapar det en lägre interaktion mellan ledare och medarbetare.
Mycket stor del av den teknologi som Antonnakis & Atwater påpekar har under åren
utvecklats och detta är något som en av enhetscheferna lyfter fram genom att säga att
denne i stor utsträckning har telefonkontakt för att bevara kommunikationen.

6.2.4 Ledarskap

När vi frågade enhetscheferna som arbetar med ledarskap på distans, vilka kvalifikationer de
fått av sina arbetsgivare var svaren väldigt varierande. De nämnde att dem bland annat gått
följande utbildningar:






Basutbildning
Värdegrundsutbildning
Ledarskapsutbildning
Interna kurser om arbetsmiljö, ekonomi och rehabilitering
Ledarskapsprogram i samarbete med kommunen med utbildning i arbetsrätt,
samtalsstöd samt konflikthantering
 UGL (särskild utbildning för ledare, att hitta sig själv som ledare)
Vissa av enhetscheferna ser kvalifikationerna som mer betydelsefulla än vad andra gör genom
att de väljer att delta på fler utbildningar. Samtliga har dock svarat gemensamt att de försöker
att gå på så många utbildningar och föreläsningar som möjligt, men att tiden inte alltid räcker
till. De värdesätter ledarskapet högt och de är även eniga om att deras uppdrag i ledarskapet
innefattar ett stort ansvar. En av enhetscheferna vi intervjuade menar att deras uppgifter
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innebär att:
… ansvara för hela verksamheten, vi har ansvar för budgeten, personalansvar och
måste se till så att allt fungerar i organisationen. Andra uppgifter är om någon
medarbetare blir frånvarande på grund av sjukdom så måste man se till att den
sjukfrånvarande medarbetaren får den hjälp och stöttning som krävs. Vi har som
uppgift i verksamheten att leda samt fördela arbetet, men även se till
arbetsmiljöfrågor, att se till att medarbetarna samt brukarna har det bra.

I ett ledarskap på distans kräver stort ansvar och Brunelles (2013) studie visar på att de som
använder sig av ett ledarskap på distans bör tänka sig för innan om de verkligen vill använda
sig av denna typ av ledarskap. Författarens anledning till resonemanget är att samtliga chefer
inte har den behörigheten som krävs för att föra ett ledarskap på distans. Det är därmed
mycket betydande att anställa individer som är anpassade till en chefsposition inom ett
område som ledarskap på distans, enligt Brunelles (2013). I ett utbildningssyfte utifrån det
som enhetscheferna nämnde om kvalifikationer som erbjudits är Brunelles (2013) resonemang
lämplig, om att chefer som leder på distans skall ha behörighet. Genom enhetschefernas
deltagande i olika interna kurser samt föreläsningar vidhåller de sig till det som Brunelles
(2013) hävdar, vilket gör dem behöriga samt anpassade för att arbeta med ledarskap på
distans.
Enhetscheferna påpekade under intervjuerna vikten av att vara en bra ledare på distans där en
av de deltagande förklarar vikten av att vara en bra ledare på följande sätt:
En ledare ska vara lyhörd, tydlig, närvarande, smidig, flexibel, glädjesam och
organiserad. Som chef måste man kunna ha många bollar i luften och kunna
hantera stress. Det är viktigt att man som chef är medvetna om att det inte är så
farligt att ha många bollar i luften och inte vara konflikträdd.

Enligt en annan enhetschef vi intervjuade skapas god relation mellan chef och medarbetare
genom att ha lagom stora grupper. Att ha allt för stora grupper menar hen leder till en oönskad
kommunikation, vilket även Larsson (2008) påpekar. Författaren menar att en nära
kommunikation skapas genom att ha mindre grupper och det ska leda till närmre kontakt
bland deltagarna. Larsson (2008) menar att stora grupper leder till ojämlik kommunikation
bland deltagarna. Enhetschefen förklarar hur den goda relationen mellan chef och
medarbetare skapas genom att belysa följande:
Ett samarbete mellan chef och medarbetare är viktigt och det är bra om
utvecklingen sker tillsammans. Ledarskap handlar om att chefen är en slags
ledstjärna, chefen skall vara den som visar vägen. Chefen skall ta tillvara på den
kompetens som finns. Som chef ska man inte tala om för medarbetarna hur ett
arbete ska utföras utan föra en dialog och bolla med varandra. (…) Ibland kan det
även vara svårt att förstå beslut uppifrån, exempelvis från högre chefen. Under
sådana situationer är det att hitta lösningar innan besluten träder fram.

Samtliga enhetschefer förutom en vidhåller om att ledarskap på distans till sina medarbetare
är bättre att utföra i närhet. De svarade detsamma när de skulle förklara vilken geografisk
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plats de ansåg vara bäst utifrån medarbetarnas perspektiv. I en studie som Hjalmarsson,
Trydegård & Norman (2004) framfört betonas ett perspektiv från chefer och medarbetare där
vikten av ett tillgängligt ledarskap belyses. Det som framförs i studien från medarbetarnas
sida är betydelsen av att enhetschefen skall vara i närhet till sina medarbetare. Medarbetarna i
Hjalmarsson, Trydegård & Normans (2004) studie menar att enhetschefen skall vara så pass
nära sina medarbetare så att de även kan vara tillgängliga vid frågor som är akuta. I våra
intervjuer med enhetscheferna som arbetar med ledarskap på distans framgår det att samtliga
förutom en tycker det är bättre att styra ett ledarskap i närhet. Att majoriteten av cheferna
väljer att leda i närhet än distans är något som även visas i Hjalmarsson, Trydegård &
Normans (2004) studie.
I svaren vi fick från enhetscheferna som arbetar i direkt anslutning till sina medarbetare
visade sig interaktionen mellan chef och medarbetare vara ett ämne som uppkom betydligt
mer i jämförelse med intervjuerna av de enhetschefer som arbetade på distans. Enhetscheferna
som inte arbetade i direkt anslutning till sina medarbetare talade istället mycket mer om
utbildning och detta är något som vi kommer reflektera kring i diskussionsdelen.
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7. Diskussion
I detta avsnitt framgår en diskussion utifrån våra tankar om resultatet från enhetschefernas
intervjuer samt en diskussion av metodvalet, dess tillämpning och konsekvenser.

7.1 Resultatdiskussion
I våra intervjuer med enhetscheferna ansåg vissa att relationen mellan chef och medarbetare
blir mer spontan vid ett ledarskap i närhet. Detta medför även att medarbetarna vid eventuella
problem eller frågor kan ställa dem direkt till chefen utan att det sker något dröjsmål av
informationen. Genom den spontana relationen mellan chef och medarbetare anser vi att det
finns både för- och nackdelar med. Fördelar med att enhetschefen sitter i närhet till sina
medarbetare är att denne får en ökad insyn för vad medarbetarna arbetar med men även en
bättre inblick i hur deras privatliv ser ut. Möjligheten till att skapa insyn i medarbetarnas
arbete samt privatliv anser vi kan vara en fördel, men även en nackdel av den anledningen att
det kan medföra stora hanteringsproblem för chefen. Hanteringsproblem som kan uppstå i
möten med medarbetarna är till exempel följdfrågor som inte är relevanta för den ursprungliga
frågan vilket kan leda till att chefen känner sig besvärad.
Utifrån det resultat vi har erhållit genom våra intervjuer med enhetscheferna i anslutning till
sina medarbetare har vi kommit fram till att spontana möten mellan chef och medarbetare inte
behöver ta så lång tid, utan endast några minuter så att enhetschefen får sig en uppfattning av
situationen i mötet med medarbetarna. Under tiden skall enhetschefen även hinna med att
ställa frågor tillbaka till medarbetaren för att få information om den aktuella frågan. Det är
viktigt att chefen sätter gränser för tillgängligheten av medarbetare genom att till exempel ha
en stängd dörr som visar att chefen inte vill bli besvärad, om denne har arbetsuppgifter att
utföra. Utifrån resultatet av intervjuerna med enhetscheferna i närhet kom vi även fram till att
medarbetare som inte vet hur dem skall gå tillväga för att hantera eventuella problem eller
frågor som uppkommer, skall i första hand tala med de andra medarbetarna inom gruppen.
Om det inte hjälper skall dem ta kontakt med enhetschefen. Genom att talas vid med
medarbetarna i första hand kan de lösa frågan tillsammans utan att behöva ta kontakt med
enhetschefen, vilket innebär att chefen inte behöver bli besvärad av tidsödslande frågor som
medarbetarna egentligen själva hade kunnat lösa.
I en fråga om vad det finns för nackdelar med att styra ett ledarskap på närhet förklarar en av
enhetscheferna vi intervjuade att det finns en risk att medarbetarna i gruppen inte blir
självgående, vilket i sin tur kan leda till en låg prestation. Detta kan i sin tur leda till att
medarbetarna förlitar sig mer på chefen eller samordnaren. Det som kan som kan ses som
fördel i grupper som leds på distans är gruppen blir mer självgående och medarbetarna själva
kan lösa eventuella problem och frågor som uppstår. Genom att inte ha chefen i direkt
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anslutning till placeringen vart medarbetarna befinner skapas en god chans för medarbetarna
att fokusera och arbeta i grupp med varandra. Detta ser vi som något positivt av den
anledningen att medarbetarna lär sig att arbeta tillsammans i grupper och detta skapar en ett
sorts samarbete samt att de blir mer självgående och inte så beroende av chefen.
Något som vi lade märke till när vi analyserade intervjuerna med enhetscheferna var att
svaren från de som ledde i närhet och de som ledde på distans tydligt skiljde sig åt gällande
interaktionen och utbildning. De enhetschefer som arbetade i direkt anslutning till
verksamheten talade mer om hur interaktionen till medarbetarna var och hur viktig den
relationen är för en välfungerad arbetsplats. Detta nämndes betydligt mindre hos de
enhetschefer som inte arbetade i direkt anslutning till sina medarbetare. Dessa chefer
fokuserade mer på utbildning samt yrkeskvalifikationer och hade inte alls lika stort fokus på
interaktioner och relationer till sina medarbetare.
I ett ledarskap på distans är det väldigt betydelsefullt att ha en god kommunikation gentemot
sina medarbetare. Vissa enhetschefer menar att kommunikationen påverkas av den
geografiska placeringen eftersom enhetschefer i närhet kan ge sina medarbetare snabbare svar
vid eventuella problem eller frågor som uppkommer. Vissa enhetscheferna menar således att
en ledare i närhet är effektivare i att ge respond tillbaka till medarbetarna vid exempelvis
akuta situationer än vad ledare på distans är. Utifrån enhetschefernas svar anser vi att
dröjsmålet av att föra ut information i ett ledarskap på distans gör det till en nackdel. Genom
att ha utsatta tider för regelbundna samtal mellan ledare och medarbetare så anser vi att det
kan leda till en ökad kommunikation och mer frekvent utbyte av information.

7.2 Metoddiskussion
Vi anser att vi har uppnått studiens syfte tack vare den valda metoden. Studien har givit oss
tydliga svar gällande för- och nackdelar kring ledarskap i närhet och på distans, begränsningar
och möjligheter kring ledarskap och kommunikation. När vi gjorde ett urval av enhetschefer i
denna studie utgick vi från att använda oss av chefer som arbetar i direkt anslutning till sina
medarbetare samt chefer som är fysiskt distanserade till sina medarbetare. När intervjuerna
väl utfördes insåg vi att många av enhetscheferna som arbetar på distans till sina medarbetare
även har erfarenhet av att arbeta i närhet, vilket vi anser möjligtvis har kunnat påverka deras
syn på distansledarskap. Vi är medvetna om att enhetschefernas tidigare erfarenhet kan ha
påverkat vårt resultat men detta ses inte som något märkbart större problem då vårt syfte är att
få deras upplevelser av den geografiska placering som dem förhåller sig till i dagsläget.
Kanske kan de enhetschefer som har erfarenhet av båda sidor av ledarskapet bidra till en mer
enhetlig syn vilket kan leda till svar med högre grad av trovärdighet. Nu i efterhand kan man
fundera kring erfarenhetens betydelse. Det skulle kanske anses vara bäst att intervjua
enhetschefer som har någorlunda likvärdiga erfarenheter. Enhetschefer som exempelvis har
30 års erfarenhet inom verksamheten kanske har haft möjligheten till att jobba både i närhet
och på distans, jämfört med någon som endast jobbat i 10 år.
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Att vår studie endast omfattar 9 enhetschefers perspektiv på ledarskap kan ses som en negativ
aspekt i studien, då fler chefer leder till fler perspektiv. Dock anser vi att i vårt fall är 9
enhetschefer en lagom mängd, av den anledningen att vår studie förhåller sig till den
kvalitativa metoden. Frågorna som ställdes till enhetscheferna är vi även nöjda med eftersom
deltagarna valde att svara på alla, dock så märkte vi att frågorna kunde uppfattas som
känsliga. Det fanns enhetschefer som var korta i svar samt att alla inte godkände inspelning av
intervjuerna. Anledningen till detta kan bero på ämnet som möjligtvis kan ses som lite
känsligt och att det påverkar enhetscheferna att inte vilja avslöja sin identitet. Att studien kan
uppfattas som känslig var vi medvetna om innan vi utförde den och därför har vi lagt stor vikt
vid att inte avslöja enhetschefernas identiteter.
Genom att vi bara i studien utgått från ledarens upplevelser har vi bara fått empiri från den
sidan och inte någon empiri från medarbetarsidan. Detta medför att vi inte får en helhet på hur
relationen mellan ledare och medarbetare är. I förhållande till Hjalmarsson, Trydegård &
Normans (2004) studie kan vi dock se att chefer och medarbetare även i den studien föredrar
ett ledarskap i närhet vilket ger oss en parallell koppling till det enhetscheferna säger i vår
studie. Det skapar trovärdighet.
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8. Slutsats
I detta kapitel sammanfattas det vi anser mest centralt utifrån studien och avslutningsvis
presenterar vi en forskningsfråga som vi finner relevant att studera vidare om.

Det vi ser som positivt aspekt angående för- och nackdelar i resultatet och analysen är att
enhetschefernas svar förhåller sig väl till det som tydliggörs i de tidigare forskningsstudierna
samt teorierna om organisationskommunikation och strukturell distans. I forskningsstudier
vars resultat är baserat på ledarskap på distans finns det även empiri från medarbetarnas
perspektiv. Den tydliga likheten mellan medarbetarnas syn i ovan nämnda forskningsstudier
och våra respondenters syn på distansledarskap är att båda perspektiven ser fler nackdelar än
fördelar. Ett exempel på detta är att medarbetarna ser tillgängligt ledarskap som en viktig
aspekt inom ledarskapet och dem anser att detta inte finns i ledarskap på distans, i lika stor
utsträckning, som det finns i ledarskap i närhet. Samma svar fick vi av enhetscheferna som
intervjuades och därmed kan en parallell koppling dras. Att några av våra tidigare
forskningsstudier förhåller sig till medarbetarnas perspektiv ser vi som en fördel i denna
studie av den anledningen att vi anser att empirin från både medarbetarens och ledarens håll
skapar en högre grad av trovärdighet.
När vi intervjuade våra respondenter angående deras förhållningssätt till kommunikationen
inom verksamheten påpekade några chefer att de mest kommunicerade med sina samordnare
som i sin tur för informationen vidare till medarbetarna. Innan vi genomförde vår empiriska
datainsamling hade vi inga förväntningar angående att samordnare hade stor roll inom
organisationerna och att dem samarbetar nära med cheferna. Cheferna påpekade att det är
relativt nytt att verksamheter inom äldreomsorgen använder sig av samordnare. Med tanke på
att samordnare ses som något relativt nytt inom äldreomsorgen kunde vi dessvärre inte finna
relevant forskning samt teori kring det, men vi kunde dock ändå koppla det till det forskare
belyser angående vikten av rapporteringsrutiner.
Det vi finner mest intressant i denna studie är att många enhetschefer, både i närhet och på
distans, betonar vikten av en ledares personlighet. De menar att mycket handlar om ens egen
personlighet, hur chefen väljer att prioritera saker. Med andra ord påstår vissa av
enhetscheferna som intervjuades att chefen själv väljer vilket förhållande denne vill ha till
sina medarbetare. Om chefen vill vara nära medarbetarna så kan han/hon vara det och om
chefen vill lära medarbetarna att vara mer självgående så går även det att ordna. Detta gäller
både enhetschefer i närhet till sina medarbetare och på distans. Dock menar de flesta
enhetschefer att kommunikationen per automatik är bättre i ett ledarskap som är i närhet till
medarbetarna. Av alla enhetschefer som vi intervjuat i denna studie föredrog endast en chef
ett ledarskap på distans. Även den litteratur som vi använt oss av i denna studie tyder på att
ledarskap på distans är ett sämre alternativ jämfört med ledarskap i närhet. Därför kan en
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huvudsaklig slutsats dras i denna studie- ledarskap i närhet till medarbetarna anses vara bättre
jämfört med ledarskap på distans.

8.1 Vidare forskning
Vilken betydelse har samordnare för organisationer inom äldreomsorgen?
Några av våra enhetschefer har nämnt att de samarbetar nära med sina samordnare samt att
deras kommunikation med medarbetarna ibland sker via samordnarna. Därför finner vi det
intressant att se hur samordnare påverkar verksamheten inom äldreomsorgen och hur
relationen mellan enhetschef och medarbetare påverkas av detta.
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Bilagor
Intervjuguide






















Bilaga 1

Kön/Ålder?
Tidigare utbildning?
Tidigare erfarenheter inom arbetslivet?
Hur länge har du haft yrkesbefattningen som enhetschef?
Tidigare erfarenheter av att arbeta i närhet, respektive på distans till sina medarbetare?
Har du fått någon typ av kompetensutveckling från din arbetsgivare, vilken i sådana
fall?
Hur sitter du rent geografiskt placerad till dina medarbetare?
Anser du att det finns fördelar med att sitta som du gör utifrån din geografiska
placering till dina medarbetare? I närhet, respektive distans
Anser du att det finns nackdelar med att sitta som du gör? I närhet, respektive distans
Ser du fördelar med att sitta på motsatt sätt än vad du gör nu?
Ser du nackdelar med att sitta på motsatt sätt än vad du gör nu?
Hur skulle du vilja beskriva dina arbetsuppgifter, vad är ditt uppdrag?
Påverkar din geografiska placering möjligheterna av att förflytta information till dina
medarbetare? Exempelvis mål samt riktlinjer inom förvaltningen
Påverkar din geografiska placering möjligheterna av att få in information? Exempelvis
från medarbetarna
Hur skulle du vilja förklara vad kommunikation är?
På vilket sätt och hur ofta kommunicerar du med medarbetarna?
Tror du att kommunikationen till dina medarbetare påverkas av din geografiska
placering?
Hur skulle du vilja förklara vad ledarskap är?
Vilken geografisk placering anser du vara den bästa i ett perspektiv utifrån:
organisation
medarbetare
din egen placering
Skulle du vilja tillägga något eller tycker du att det saknas något som vi inte har frågat
om?
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Bilaga 2

Kandidatuppsats i socialt arbete på sektionen för hälsa och samhälle (HOS)
på Högskolan i Halmstad.
Hej, i denna bilaga redovisas information om vår uppsats.
Följande studie har i syfte att visa en ökad förståelse för enhetschefers upplevelser av ett
ledarskap utifrån den geografiska placeringen. Genom kvalitativa intervjuer vill vi belysa
chefers upplevelser av att leda i närhet, respektive på distans, till ens medarbetare. Intervjun
kommer att bestå av frågor som berör ledarskap på olika sätt. Frågorna kommer bland annat
att belysa för- och nackdelar med att sitta i närhet och på distans där frågor om
kommunikation i ett ledarskap mellan chef och medarbetare även lyfts fram.
Studiens intervjuer kommer att ske med flera enhetschefer i alla åldrar som både arbetar i
närhet samt på distans till sina medarbetare. Respondenten som deltar i intervjun garanteras
anonymitet under hela undersökningen.

Handledare för denna uppsats är Mikael Jonasson, Docent kulturgeografi, Högskolan i
Halmstad och kan nås påföljande e-mejladress: mikael.jonasson@hh.se
Vid övriga frågor om studien, vänligen kontakta oss:
Nezir Bahtanovic

Adela Novalic

bahnez10@student.hh.se

adenov11@student.hh.se
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