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Detta arbete syftar till att visa på hur enhetscheferna, inom personlig assistans, upplever 
ledarskap på distans. Detta fann vi intressant då ledare inom personlig assistans inte har ett 
naturligt och nära samarbete med sin personal på plats. 

Vi har studerat utifrån teorier om empowerment, motivation och kommunikation tillsammans 
med vårt empiriska material som vi har samlat in genom intervjuer med enhetscheferna inom 
personlig assistans.  

Arbetet vi har gjort visar att ledare på distans lägger mycket vikt på att kunna kommunicera 
effektivt med sina medarbetare. Genom att effektivt kunna kommunicera med medarbetarna 
så kan cheferna delegera ut ansvar och få snabba återkopplingar med sin personal.  

Vår studier har visat att chefer tycker det är viktigt att medarbetarna är införstådda i hur 
verksamheten fungerar och hur man ska kunna ge medarbetarna verktygen att kunna utveckla 
sig själva och verksamheten.  

Då cheferna sällan träffar sina medarbetare så har vi kommit fram till att de jobbar med att 
motivera sin personal för att de ska känna sig sedda. Då personalen blir bekräftade, så 
minskar påfrestningarna på dem. 

( Empowerment, motivation, kommunikation, ledarskap, distans) 
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Abstract 

Title: Leadership at a distance within the personal assistance - to conduct an action at a 
distance  
Author: Christian Nilsson, Merim Tatarevic  
Halmstad University  
Spring semester 2014 

This work aims to show how unitmanagers , within personal assistance , experience 
 leadership at a distance. We found this interesting as leaders in personal assistance do not 
have a natural and close collaboration with their staff in place. 

This study is based on theories of empowerment, motivation and communication, together 
with our empirical material that we have gathered through interviews with the head of units of 
personal assistance. 

The work we have done shows that leaders remotely put a lot of emphasis on being able to 
communicate effectively with their employees. By effectively communicate with employees 
managers can delegate responsibility and get quick feedback from their staff. 

Our studies have shown that managers think it is important that employees are aware of how 
the business works and how to give employees the tools to develop themselves and the 
business. 

Due to lack of meetings between leaders and staff our conclusion is that managers are 
working to motivate their staff, in order to make them feel seen. That leads to reducing the 
stress out of staff. 
  

(Empowerment, motivation, communication, leadership, distance) 

!  3



Förord 

Vi vill tacka enhetscheferna som var villiga att ställa upp på våra intervjuer. Vi vill tacka för 
att de har delat med sig av erfarenheter och sina tankar om ledarskap till uppsatsen. Ett stort 
tack till vår handledare Mikael Jonasson för tålamod, förståelse och pushande i denna uppsats. 

Christian Nilsson och Merim Tatervic 
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Inledning   
Ledarskap på distans är när chefen i organisationen inte fysiskt befinner sig på den plats där 
personalen befinner sig, utan får genom andra medel leda sin personal(Antonakis & Atwater, 
2002).  

Den sociala sektorn inom LSS – Personlig assistans är en verksamhet där personalen har sin 
arbetsplats ute hos brukaren. Thylefors (2009) menar att personlig assistans är oftast ensamt 
arbete där personalen har ett behov av att bli sedda och bekräftade av chefen. Chefen kan inte 
aktivt leda i verksamheten och ledarskap på distans upplevs vara svårt både för personalen 
och ledaren (Thylefors, 2009).  Norén (2000) skriver, i en artikel, att 
personligassistansorganisationerna växer och med det även personalgrupperna. Detta har lett 
till, menar Norén (2000), ett nytt behov av att leda. 

Utvecklingen inom personlig assistans i Sverige och Europa har under de senaste åren gått 
mot att man privatiserar tjänsterna och att brukarna själva ska ha mer att säga till om och 
välja. Detta har medfört att verksamheten har gått från ett hierarkiskt uppbyggt system till 
ledare som ska motivera sina personalgrupper (Norén, 2000). Ledarskapsutvecklingen har 
förändrats från auktoritär till att vara mer demokratisk och gruppinriktad (Nilsson & 
Waldermanson, 2011). Därför är dagens ledarskap en mer utmanande roll, främst då man i 
samma sammanhang som man skall leda och fördela arbete, lösa konflikter, skapa motivation 
för sin personal och jobba med förändringar i organisationer (Norén, 2000). 

Efter att Sverige släppte monopolet på omsorgen så har utvecklingen lett till att man måste 
erbjuda tjänster som brukarna vill ha samt att det ska vara en bra kvalitet på tjänsterna (Norén, 
2000). Detta gör att cheferna i den kommunala verksamheten fått mer ansvar då makten har 
flyttats neråt i och med att det hierarkiska systemet har försvunnit. För dem gäller det då att ha 
en bra och välfungerande arbetsgrupp så att brukaren kan vara fortsatt nöjd med kommunens 
tjänst. Annars kan det leda till utvecklingen blir som i Storbritannien där de stora aktörerna på 
assistans marknaden är privata, kommunerna lägger väldigt lite vikt och pengar på deras 
funktionshindrade och brukarna är därför inte nöjda med de tjänster som kommunerna 
erbjuder (Glendinning m.fl., 2000).  

Denna uppsatts handlar om att få en insyn i hur ledarskap på distans, inom personlig assistans, 
fungerar i verkligheten. Särskild fokus har lagts på kommunikation, empowerment och 
motivation. Gray-Stanley & Muramatsu, (2011) menar att en ledare som uppfyller sin 
personals behov och bekräftar har möjlighet att direkt påverka sjukskrivningar och hur 
personalen mår positivt bra genom denna  motivationen och bekräftelse till sin personal. Även 
Thylefors (2009) menar att det är viktigt att titta på relationen mellan personalen och ledare 
för att se hur de kommunicerar och samverkar med varandra. Samtidigt som det nämns i 
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tidigare i inledningen har personligassistansorganisationen varit med om en förändring där 
makten ska delegeras neråt. Empowerment används för att lyfta människor, ge de ökad 
tillfredställelse med sin position (Askheim & Starrin, 2010). Inom managementsyn används 
empowerment för att delegera makten neråt i hierarkin, att ha en självständig personal som 
känner mer tillfredställelse i sitt arbete (Wilson, 2008). 

Studien är av betydelse inom socialt arbete för att se kommunikationens vikten av en 
ansvarsfördelning på arbetsplatsen när man fysiskt inte är där. Det finns behov av forskning 
och mer kunskaper om hur ledarskap på distans fungerar och hur den kan utvecklas inom 
socialt arbete (Fiol & O'Connor 2005). 

Syfte 
Syftet med studien är att se hur ledarskap på distans upplevs av enhetscheferna inom 
personlig assistans. 

Frågeställning  

Hur upplever enhetscheferna att deras ledarskap på distans fungerar med hjälp av 
empowerment, kommunikation, motivation, bekräftelse och feedback? 

Hur ser enhetscheferna på sin relation till personalen? 

Hur kommunicerar enhetscheferna med personalen? 

Avgränsning  
Vi valde att inrikta oss på chefer inom personlig assistans i en stad på västkusten. Chefer inom 
andra områden har valts bort då vi var ute efter distansdelen i ledarskapet, vilket innebär att 
en ledare sitter på ett annat ställe än vart personalen arbetar. Vi valde att inte intervjua 
personalen då vi ville lägga fokus på chefernas syn på ledarskap på distans. 

Kunskapsgenomgång  

Introduktion 
I denna del tar vi upp tidigare forskningen som vi har använt oss av i arbetet. Den forskning vi 
tar upp här handlar om hur man ska leda sin verksamhet på ett bra och effektivt sätt samtidigt 
som man ska få med sin personal på ledarens idéer och genomförande. Genom att kunna få 
sin personal att bli en så välfungerande och välmående enhet som möjligt, kommer man att få 
verksamheten att fungera så bra som möjligt. Vi ville lägga fokus på hur det är att vara ledare 
på distans och hur man på ett bra och pedagogiskt sätt jobbar med sin arbetsgrupp. Ledarskap 
på distans är något som har diskuterats flitigt men det är få som har försökt att definiera 
ledarskap på distans. Vad det innebär för ledaren att befinna sig på distans och vad det innebär 
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för svårigheter. Det finns inte så mycket skrivet om ledarskap på distans, utan den mesta 
forskningen handlar om direkt ledarskap och hur personalen svarar på ett sådant ledarskap 
(Antonakis & Atwater, 2002). 

Hur arbetar man med ledarskap på distans 
Joshi m.fl. (2008)  tar upp hur man ska motivera och inspirerar sina medarbetare för att 
verksamheten ska vara välmående. De säger att ledare som har ett mer inspirerande beteende 
och arbetssätt får sin arbetsgrupp enklare att jobba mot samma mål. Genom att bekräfta 
gruppens prestationer och medarbetarnas bidrag i deras arbete, så kan vi koppla samman 
resultatet med motivationsteori. 

Utvecklingen inom personlig assistans i kommunikation och möten 
Genom att marknaden inom personlig assistans växer i takt med att också även 
personalgrupperna blir större och blir fler, så har ett nytt behov att leda växt fram. Cheferna 
behöver använda olika kommunikationsmedel så som mail, sms, telefon och chattsystem för 
att kunna leda verksamheterna (Fiol & O'Connor 2005). Utvecklingen har gjort att cheferna 
får mindre tid att träffa sina personalgrupper och får förlita sig mer på den tekniska 
utvecklingen för att kunna få ut kommunicera med sin personal. Ledarskapet har i dagsläget 
utvecklats till en hybridinteraktion med personalgruppen då man träffar dem på 
arbetsplatsträffar, olika former av möten eller när personalen kommer in till kontoret (Fiol & 
O'Connor 2005).  

Utmaningen med ledarskap på distans är att chefen kommer bort från sin personalgrupp och 
kan därför inte styra verksamheten aktivt dagligen och detta är ett problem eftersom ledarskap 
oftast är utformat efter att ledaren ska vara på plats. Då det är en offentligverksamhet så har 
cheferna på distans inte alltid möjligheter att kunna göra vad de vill med sin verksamhet. 
Cheferna måste anpassa sig efter vad som beslutas av politikerna och de direktiv som de får 
ifrån politikerna som de ska följa och uppnå med verksamheten. Frågan är hur man gör för att 
visa sin personal uppskattning och ge dem bekräftelse? Politiken har utvecklat personlig 
assistans att röra sig framåt och se individens behov mer. En central uppgift för ledarskapet på 
distans är att bestämma, leda och få med sig andra på hur en verksamhet ska förstås och 
hantera (Holmberg & Henning, 2010). 

Personalen beskriver ibland att det kan vara svårt att förhålla sig på ett professionellt sätt till 
sin brukare och assistenterna. Man pratar om den psykiska ansträngningen av att inte kunna 
visa sin frustration och ilska som kan uppstå när man arbetar som assistent. Personalen 
beskriver sig som ett verktyg och man känner att man blir utnyttjad av närstående till 
brukaren, vilket kan leda till att man inte känner sig stimulerad på jobbet(Ahlström & 
Wadensten, 2009). Ahlström & Wadensten (2009) kommer i sin studie kring personlig 
assistans fram till att personalen ofta var stressad och att det var jobbigt att förhålla sig 
professionell och att det var svårt att hålla känslorna utanför arbetet. Slutsatsen var att 
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personalen behöver mer stöd från arbetsgivaren och att man behövde utbildning i hur man ska 
kunna förhålla sig mer professionell i sitt arbete (Ahlström & Wadensten, 2009). Utmaning 
med att leda på distans handlar här om att försöka se hur personalen kan stöttas i sitt arbete, t 
ex genom att cheferna i studien säger att de måste skapa mer tid för sin personal när de 
kommer till dem på kontoret. 

Hur cheferna ser på gruppen och hur de leder den 
Ett bra ledarskap avspeglas ofta i hur en personalgrupp fungerar. Detta ledarskap är särskilt 
viktigt om inte ledaren är på plats. Cheferna sätter ofta sin egen personlig prägel på en 
arbetsgrupp, till exempel genom hur mycket en chef delegerar till sin personal eller om chefen 
går in och detaljstyr gruppen (Joshi m.fl, 2008). 

Ledarskap är ett samspel mellan ledare och dess personal, utan personal att leda så kan inte 
ledarskap utövas. I ett hierarkiskt uppbyggt system, där personalen bara ska göra det som 
chefen säger, är just denna utmaning inte så tydlig (Holmberg & Henning, 2010). Det är 
viktigt att en chef har kunskap om hur man gör för att visa sin personal uppskattning och ge 
dem bekräftelse. En central uppgift för ledarskapet på distans är att bestämma, leda och få 
med sig andra på hur en verksamhet ska förstås och hantera (Holmberg & Henning, 2010). 
Joshi m.fl. (2008)  tar upp hur man ska motivera och inspirerar sina medarbetare för att 
verksamheten ska vara välmående. De säger att ledare som har ett mer inspirerande beteende 
och arbetssätt får sin arbetsgrupp enklare att jobba mot samma mål.  

Wilson (2008) menar att det kan finnas fördelar för organisationer att delegera makten neråt i 
hierarkin. Vidare menar hon att många använder sig av metoder som åstadkommer 
empowerment för att uppnå detta. Hällås & Nordin (2011) menar att socialstrukturella 
faktorer är av betydande betydelse för hur tjänstemän upplever empowerment: ”What has the 
power to empower you?. De kom fram till att socialstrukturella faktorer såsom information, 
arbetsutformning och utveckling är av stor betydelse för skapandet av empowerment. 
Ledarskapet kan underlätta för personalen genom att de kan känna glädje inför utveckling 
(Wilson, 2008). Den typen av ledarskap utgår från hur man skapar empowerment för att göra 
personalen självständig och för att göra dem delaktiga i utformningen av målen med sin 
utveckling som anställda. Hållås & Nordin (2011) betonar att bra ett ledarskap är nödvändigt 
för att kunna utveckla empowerment hos personalen.  

Att se sin personal 
Fiol & O'Connor (2005) menar att det är viktigt att ledare på distans kan se och identifiera 
sina medarbetare och få dem att känna sig delaktiga i gruppen. Den menar också att det kan 
innebära en svårighet att få medarbetarna att känna sig sedda av chefen och hur deras relation 
kan se ut när man träffas så sällan.  

En ökad uppmärksamhet av personalen skapar också möjligheter att öka välbefinnandet. 
Uppfyller chefen personalgruppens behov av att bli sedd så kan gruppen fungera bättre och 

!  9



det blir enklare för dem att förstå varandra. Man har sett att de grupper som sällan träffas 
fungerar ihop om de har en god relation till chefen, samt att om de känner sig sedda av 
ledaren minskar risken för osäkerhet i gruppen (Fiol & O'Connor 2005). 

Syftet är att undersöka hur cheferna upplever att inte vara på plats hos brukarna och 
arbetsgruppen utifrån empowerment, kommunikation och motivation. Vid distansarbete 
försvinner möjligheten att umgås på de naturliga mötesplatserna, t ex fikarummet, korridorer 
och möjligheten att snabbt bara kunna springa in till chefen. Chefer som inte är på plats måste 
därför arbeta på andra sätt, jämfört med om man är på plats dagligen. Cheferna måste kunna 
hantera olika situationer som uppstår med personalen när de hör av sig eller när brukaren hör 
av sig. Cheferna måste dessutom bry sig om personalen när de kommer in till kontoret för att 
prata och man måste vara stöd för sin personal på ett annat sätt, jämfört med de chefer som 
träffar sin personalgrupp nästan dagligen (Aronsson, G. 2012).  

Teoretisk referensram 
Vi har valt att titta på empowerment, kommunikation, bekräftelse och motivationsteori. 
Anledningen är att det var dessa fyra ämnen enhetscheferna tog upp som viktiga i deras arbete 
som ledare. Syftet med dessa teorier är att kunna förklara ur ett teoretiskt perspektiv vad det 
är enhetscheferna berättar i vårt empiriska resultat. 

Managementsyn på Empowerment 
Visionen med Empowerment är att ge individen makt att själv påverka sin situation och uppnå 
de förändringar den önskar (Moula, 2009). Empowerment används för att lyfta människor, ge 
dem ökad tillfredställelse med sin position (Askheim & Starrin,Winqvist 2010). Inom 
management används empowerment för att delegera makten neråt i hierarkin, och för att få en 
självständig personal som känner mer tillfredställelse i sitt arbete (Wilson & Nilsson, 2008). 
Empowerment är viktig teori att ha i baktanken när man försöker förstå enhetschefernas 
visioner och mål med sin personalgrupp. Som det kommer beskrivas i resultatet önskar 
enhetscheferna självständiga arbetsgrupper. Synen på empowerment ur ett 
managementperspektiv används i analysen för att förstå varför man önskar en sådan 
kompetens samt vilka fördelar det finns med detta.  

”Chefer har rätt att bestämma och ge order, det är deras privilegium" (Wilson & Nilsson, 
2008 s178). 

Privilegiet att bestämma kommer av att cheferna har resurser som krävs för att få 
organisationen att fungera. Vi lever därtill i en kultur där vi har accepterat en makthierarki, 
samt att vi har lärt oss att respektera och att inte ifrågasätta den maktordningen (Wilson & 
Nilsson, 2008). Dock menar Wilson & Nilsson (2008) att det kan finnas fördelar med att 
delegera makten neråt i organisationshierarkin. Det kan exempelvis handla om att frigöra tid 
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för cheferna genom att låta personalen själva ta vissa beslut istället för att invänta direktions 
beslut. Hon menar tillika att personalen som känner empowerment kan arbeta effektivare och 
känna glädje inför utveckling och förändring. Även Moula (2009) stödjer den tanken - att 
medarbetare mår bäst av att använda sitt förnuft och själva vara beslutsfattare. Personal som 
har empowerment  kan själva ge sin syn på arbetsmiljö, och det ger dem kontroll att påverka 
och utvecklas på personlig nivå inom sin profession (Wilson och Nilsson 2008).  

Synen på empowerment inom management grundas på organisationens intresse och mål. Det 
kan till exempel handla om att hjälpa de anställda att självständigt uppnå dessa mål eller att ge 
de resurser för att fungera utan ledningens kontroll (Payne, 2009). Dock menar Wilson (2008) 
att empowerment många gånger används för vagt, och att det inte finns tillräckligt med 
planering och resurser för att utnyttja empowermentideologin fullt ut. Han menar vidare att 
det är anledningen till att många mellanchefer och anställda lägre ner i hierarkin upplever 
empowerment som fiktivt. Därför krävs det att det finns en plan på hur man praktiskt ska 
utföra arbetet med hjälp av empowerment, samt att man har en kontinuerlig återkoppling till 
personalen (Moula, 2009). 

Kommunikation 
”Kommunikation och relationer är ytterst viktigt vid verksamt ledarskap” (Aronsson m.fl. 
2012). Den enkla förklaringen till vad kommunikation är handlar om att ett budskap utbyts 
mellan två källor. (Maltén, 1998). Nilson & Waldermanson (2009) betonar att faktorer som 
språk, tillfällen vid samtal, sinnestillstånd och vår egen självbild är viktiga element. De menar 
alla dessa faktorer spelar en roll när vi avkodar ett budskap. Det empiriska resultatet kommer 
handla mycket om kommunikation. Enhetscheferna betonar att kommunikation är en viktig 
aspekt i det dagliga arbetet.   

Kommunikationens grunder  
Människans erfarenhet av kommunikation sträcker sig långt tillbaka eftersom människan är i 
ständigt behov av att kommunicera (Maltèn, 1998). Gemenskap och en mänsklig kontakt är 
viktigt om inte livsnödvändigt. 

Vi har en enorm kapacitet för att kommunicera samt att det mesta av kommunikationen sker 
problemfritt. Oklarheter som uppstår går snabbt att hantera och åtgärda (Nilsson & 
Waldermanson, 2011). 

Men, alla individer är olika. Anledningen till våra olikheter beror på flera faktorer som 
exempelvis vår kultur, erfarenheter och förväntningar. Dessa egenskaper skapar risken för att 
fel i kommunikationen uppstår. Fel i kommunikationer kan uppstå genom att vi som 
människor har olika referensramar, vi tolkar då informationen vi får olika vilket kan leda till 
missförstånd det är därför viktigt att som arbetsledare vara väldig tydlig i kommunikationen 
och återkopplingen. De konsekvenser som uppstår i sådana fall blir också svårare att hantera, 
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enligt Nilsson & Waldermanson (2011). Konsekvenser kan vara att man har gjort fel i arbetet 
och måste göras om, att det skapar en spricka i arbetsgruppen eller att arbetet inte blir utfört. 

Att studera kommunikation mellan människor innebär att vara medveten om hur 
kommunikationen ter sig. Budskap kan tolkas olika av olika individer och det kan ibland bli 
fel när vi tror att vi gör rätt och det är viktigt med kunskaper om kommunikation (Nilsson & 
Waldermanson, 2011).  

Ledare och människor med liknande yrkesroller utövar kommunikation vardagligen, det är ett 
viktigt arbetsverktyg. En ledarens kommunikation gentemot personalen kan handla om att 
arbetsmål, värderingar och normer inom organisationen. En ledare behöver också reflektera 
över samtalsformen med personalen eller få hjälp med att hantera svåra samtal. 
Förändringsarbete kräver särskilt god kommunikation, menar Nilsson & Waldermanson 
(2011), samt Angelöw (2010). Samarbete och team-building inom personalgrupper hjälps av 
en bra och tydlig kommunikation från ledarens sida (Angelöw, 2010). 

Bekräftelse är också något som nås genom kommunikation eftersom vi genom 
kommunikation får utlopp för våra känslor, såsom glädje, sorg, framgång osv. 
Kommunikation ger också oss som individer en möjlighet att möta oss själv genom 
reflektioner av samtal mellan arbetsledare och medarbetare (Nilsson & Waldermanson, 2011). 
Maltén (1998) skriver om att vi människor också vill känna oss sedda samt uppskattade. 
Genom att ha en öppen dialog och bli sed av sin arbetsledare så får många medarbetare den 
bekräftelsen. Uppehålla relationer och få andra människor att tycka och känna som vi själva 
gör. 

Maltén (1998) menar att kommunikation är ett utbyte av budskap mellan två källor. Det går 
att beskriva det som en direktförbindelse mellan två berörda personer. 

Men kommunikation är egentligen långt mer komplicerat än så, menar Maltén (1998). Det 
beror på att vi kodar det vi ska få sagt innan vi skickar iväg det till den andra personen, som i 
gengäld också kodar om det vi sagt och tolkar det efter egna erfarenheter. Schemat kan se ut 
såhär; kodning av budskapet; tolkning och avkodning av budskapet hos den andra personen. 
Kodningen och avkodningen innebär att "tolka" det vi fått sagt till oss eller ska få sagt själva, 
skriver Maltén (1998). 

För att förstå kommunikation krävs det alltså ibland att det finns tålamod och en bra fantasi 
(Nilsson & Waldermanson, 2011). Med tålamod och fantasi kan vi förstå vad andra menar, 
främst eftersom språket kan vara annorlunda och tillfällen vi samtalar med varandra skiljer 
sig.  

I en kommunikation fyller vi på och reder ut oklarheter i saker som blivit osagt mellan oss 
och bilden av det vi talar om lämnas öppen. Allt det för att vi inte alltid strävar efter att vara 
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helt konkreta i det vi vill få fram genom den kommunikation vi bedriver med mottagaren 
(Nilsson & Waldermanson, 2010).  

Det som påverkar hur andra människor uppfattar det som sagts kan också bero på mottagarens 

sinnessituation, samt hur personen i frågan du pratar med ser på sig själv (Maltén, 1998).  
Maltén (1998) menar att verkligheten alltså inte alltid stämmer överens med det vi har 
förväntat oss. Det är egentligen där problemen med kommunikationen uppstår. Vi 
generaliserar ofta och tror att den andra parten ska förstå det vi menar utan att vi egentligen 
behöver förklara. Vi använder oss t ex av ord som "alltid" eller "aldrig" t.ex. "du ska då 
alltid", skriver Maltén (1998). Antydningar som "ja, du vet", samtidigt som vi tror att den som 
lyssnat på oss ska ha förstått. 

Bekräftelse, feedback & ledarskap. 
Feedback och bekräftelse har särskilt betydelse för ledarskap, då chefen har möjlighet att 
påverka arbetsmiljön genom att se och bekräfta sin personal (Nilsson & Waldermanson, 
2011).   

Nilsson & Waldermanson (2011) skriver att i dagens arbetsliv är det mer normalt med ledare 
som är coachande och problemlösande. Med detta följer en ledarskapsstil som är utvecklande 
och där kvalitén är ett viktigt begrepp. Ledarskapsstilar har förändrats från att vara auktoritär 
till att vara mer demokratisk och gruppinriktad (Nilsson & Waldermanson, 2011). Med en 
demokratisk och gruppinriktad ledarstil uppstår andra utmaningar. En ledare ska t ex 
samtidigt leda och fördela arbete och även kunna lösa konflikter, skapa motivation för sin 
personal och jobba med förändringar i organisationer. 

Inom arbetslivet är bekräftelse något som ger en bild av hur väl eller dåligt en individ klarar 
av sin arbetsroll (Nilsson & Waldermanson ,2011). 

Som ledare har man en möjlighet att bidra till en bättre arbetsmiljö genom att lära sig ge 
feedback(Nilsson & Waldermanson, 2011). Att bekräfta innebär också att bilda en uppfattning 
av den rådande situationen inom arbetsgruppen och därigenom kunna ändra arbetssituationen 
för arbetarna om de är på väg i en neråtspiral. Som i fall där tillfälliga grupper ställs samman 
med nya arbetsuppgifter skriver Nilsson & Waldermanson (2011). Genom att bekräfta hur 
situationen är i arbetsgruppen så kan man även börja att påverka den med medarbetarna 
(Nilsson & Waldermanson, 2011).  

Att som ledare aktivt lyssna på sin personalgrupp och deras farhågor bidrar till att kunna 
utveckla gruppen vidare och möta deras problem; kanske inte alltid förstå dem eller hålla med 
dem om dem. Men kunna visa att man som ledare är där för personalen och lyssnar samt 
återkopplar till  deras frågor om förändringen eller om arbetsrollen (Maltén, 1998) (Nilsson & 
Waldermanson, 2011). 

!  13



 Motivationsteori 
Motivationsteorier som är relevanta för arbetet rör arbetsinnehållet, erkännande för 
prestationer, framgång, ansvar och personlig utveckling och arbetet i sig själv. Motivation gör 
att personer trivs med sitt arbete och det ger upphov till en hög tillfredställelse. (Alvesson och 
Sveningsson, 2007). Som vi tidigare nämnde ska en demokratisk ledare skapa motivation för 
sin arbetsgrupp (Nilsson & Waldermanson,2011). Genom att bekräfta gruppens prestationer 
och medarbetarnas bidrag i deras arbete, så kan vi koppla samman resultatet med 
motivationsteori. 

Genom att tillfredsställa personalens behov, exempelvis bemöta deras förväntningar på arbete, 
ge positiva belöningar eller stärka teamkänslan i arbetsgruppen, ser man till att motivera sin 
personal till att göra ett bra arbete (Alvesson & Svenningsson, 2007). Tidigare forskning 
gjorda av Gray-Stanley & Muramatsu (2011) talar om betydelsen av bemöta personalens 
behov men betonar även betydelsen för ledaren att bekräfta sin personal. Personal mår bättre 
av att bli bekräftade (Gray-Stanley & Muramatsu, 2011). Personalen känner då en säkerhet på 
arbete vilket uppfyller en del av deras inre behov. Inre behov förklaras närmare i nästa stycke. 
(Alvesson & Sveningsson, 2007). Forskning visar att arbetsgrupper jobbar även bättre med en 
ledare som är inspirerande och kan se sin arbetsgrupp och pusha dem framåt. Genom att visa 
dem tillit, förtroende och ansvar så stöttar man deras självkänsla som grupp och individ (Joshi 
m.fl, 2008). Positiv bekräftelse stärker arbetsgruppen genom att få den att må bra, vilket 
minskar risken för sjukskrivning och det skapar en mer välfungerande grupp (Gray-Stanley & 
Muramatsu, 2011). 
Känslan av tillfredställelse och motivation till sitt arbete anses positiva och relateras till 
arbetsinnehåll, bekräftelse, framgång, ansvar och personlig utveckling (Alvesson & 
Sveningsson (2007) 

Alvesson & Sveningsson (2007) menar att det finns tre huvudgrupper inom motivationsteori. 
Den första handlar om inre motivationen som är inriktad på humanistisk psykologi. Här 
handlar det om personens förväntningar och inre behov och drivkrafter, vilka krävs för att 
kunna uppnå sin potential.  

Den andra huvudgruppen är den instrumentella motivationen som utgår från att människor vill 
uppnå belöningar samtidigt som man vill undvika bestraffningar. Därför blir människan mer 
medveten av vad som erbjuds runt omkring, vilket kan vara en morot för dem att prestera 
bättre. Saker som kan motivera medarbetarna är ofta lön, befordrande och andra positiva 
belöningar, medan man undviker negativ motivation som skäll från chefen, medarbetare och 
kunders missnöje, utebliven befordran och försämrade arbetsuppgifter. Personen i frågan är 
därför mer målmedveten då personen vet att om han presterar och uppnår målet så kommer 
han att belönas och ser då fördelarna med att prestera i verksamheten. En större belöning gör 
att personer jobbar hårdare för att nå målen samtidigt som personen utvärderar om det hårda 
jobbet är värt mödan och belöningen. Här måste man som ledare förstå individens 
förväntningar på arbetet istället för behovet av att kunna fokusera och motivera individen.  
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Den sista huvudgruppen är den interaktiva motivationen och den går ut på individens egna 
sociala förhållande i relation till olika grupper och normer på arbetsplatsen. Det är gruppen 
som anger standarden på arbetsplatsen för hur man ska arbeta och bete sig i förhållande till sin 
arbetsgrupp för att passa in som medarbetare. Procesen beskrivs i termer av moral och 
ömsesidighet gentemot varandra på arbetsplatsen (Alvesson och Sveningsson, 2007). 

Metod 
Denna del kommer behandla vilken forskningsstrategi vi har valt, hur vi gått tillväga för att 
besvara vårt syfte samt utmaningar vi mött på vägen.  

Metodansats 
Vi har valt en kvalitativ forskningsansats i denna studie.Vårt syfte var att studera 
enhetschefers upplevelser och erfarenheter. Kvalitativ metod sätter större värde på ord än 
siffror i analys av data och därför valde vi den kvalitativa metoden (Bryman, 2013). 
tillvägagångsättet för insamling redovisas mer detaljerat längre fram.  

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att slutsatsen dras ifrån empiriska resultatet 
(Thurén, 2013). Tanken med studien var att ha ett öppet sinne inför datainsamlingen. En 
induktiv studie förutsätter att forskarna börjar studien utifrån att inte ha förutfattad inställning 
om vad som ska kunna dyka upp i empirin (Wallén, 2005).  Intentionen var att ta till sig 
empiriska resultatet för att sedan kunna illustrera ledarskapet, som det upplevs utav de valda 
subjekten, ur ett teoretiskt perspektiv. Det fanns inga förutfattade meningar om vilken teori vi 
skulle ha med. Målet med en teoretisk referensram var att skapa en förståelse för studiens 
resultat. Enligt Bryman (2013) innebär induktiv metod att man börjar med resultatet och 
sedan väljer teori. 

Datainsamling och urval 
Studiens syfte var att studera ledarskap på distans inom personlig assistans. 
Undersökningsområdet blev personlig assistans inom en socialförvaltning belägen i en 
västkuststad. Anledningen till det valda området är att den personliga assistentens arbetsmiljö 
utgår från brukarens hem. Det innebär att chefen, som ska leda på distans, befinner sig på 
annan plats. Ledarna för de personliga assistenterna har benämningen enhetschef. Första 
steget inför datainsamlingen var att ta kontakt med avdelningschefen för personlig assistans 
på socialförvaltningen och fråga om det fanns möjlighet att intervjua dess medarbetare för 
studiens syfte. Efter godkännande togs personlig kontakt med alla enhetscheferna på 
avdelningen. Totalt handlar det om fem stycken och alla valde att delta. Tillvägagångssättet 
har varit att boka in ett möte och ha ett sammankomst ansikte mot ansikte.  

Urvalet består av fem informanter. Det finns inget ideal angående hur många subjekt en 
kvalitativ undersökning bör ha, man brukar dock rekommendera 4-10 personer. En 
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undersökning på fler än 10 kan bli tidskrävande (Trost, 2010). Datainsamlingen skedde via 
intervjuer. Då vårt syfte är att enbart utgå från enhetschefernas uppfattningar, upplevelser och 
erfarenheter så valde vi att genomföra intervjuer. Som det har nämnts tidigare så har ord större 
betydelse än siffror i analys av data i en kvalitativ forskningsmetod, därav var det naturligt att 
välja intervju som metod i vår forskning. 

En viktig faktor var att de intervjuade skulle befinna sig på en plats som kändes trygg för 
dem. Genom att anamma denna strategi optimerade vi sannolikheten att subjektet skulle 
känna sig avslappnad och ha förtroende för oss (Trost, 2010). Därför valdes mötesplatsen på 
enhetschefernas egna kontor. Intervjun varierade i tid från 60-90 minuter.  

Intervjudesign 
Den typ av datainsamling vi använde oss av var kvalitativ undersökning. En kvalitativ 
undersökning kan vara observation, fokusgrupper eller intervju (Bryman, 2013). Vi valde att 
använda oss av kvalitativ intervju då vi undersökte enhetschefernas syn på ledarskap. Vårt 
syfte med intervjudesignen var att den skulle vara flexibel i förhållande till den intervjuade. 
Med det menar vi att intervjun kan ändras under sessionen, både när det gäller omfattning och 
frågor. Allt för att förstå och få ut så mycket användbar information möjligt. Därför blev det 
uppenbart att vi skulle använda oss av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att man har 
ett antal frågor med sig in i mötet genom en så kallad intervjuguide. En minneslapp för 
undersökaren angående vilka ämnen som ska tas upp, dock har den som intervjuas friheten att 
svara som hen önskar (Nilson, 2008).  

Frågorna var öppna och i vissa fall tillkom det nya frågor eller de ställdes i annan ordning. 
Enligt Bryman (2013) är detta fenomen vanligt i semistrukturerade intervjuer. Betoningen på 
intervjun bör vara på subjektets egna erfarenheter och tolkning av frågor i semistrukturerade 
intervjuer (Bryman, 2013). Vår frågeställning baseras helt på den intervjuades egna slutsatser 
och erfarenheter.  

Den intervjuguiden som användes upprättades efter ämnen som var av betydelse för studien. 
Vi ville lägga fokus på hur det är att vara ledare på distans och hur man på ett bra och 
pedagogiskt sätt jobbar med sin arbetsgrupp. Därför togs ämnen upp som bakgrund, syn på 
ledarskap samt dess utformning, kommunikation och dess upplevelse om ledarskap på distans 
i det vardagliga arbetet. Intervjuguiden återfinns i appendix bilaga 1.  

Analys och tolkning av data 
Intervjuerna spelades in via en inspelningsapparat. Undersökare som använder sig av 
kvalitativa metoder vill observera hur något sägs och vad som sägs. Därför är inspelning 
istället för anteckning till ens fördel då man kan vara uppmärksam istället för att skriva 
(Bryman, 2013).  
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Inför transkriberingen har alla intervjuer lyssnats av minst 2 gånger. Bryman (2013) skriver 
att i kvalitativa intervjuer är det stor sannolikhet att det kommer överflödigt material och att 
undersökaren inte ska känna sig tvungen till att transkribera hela intervjun. Han menar att det 
är dels tidskrävande och ointressant för frågeställningen. Därför har vi valt att endast ta med 
det som är intressant för vårt syfte. Urvalet i transkriberingen har haft fokus på uppsatsens 
frågeställning - Hur upplever enhetscheferna att deras ledarskap på distans fungerar med hjälp 
av empowerment, kommunikation, motivation, bekräftelse och feedback? Hur ser 
enhetscheferna på sin relation till personalen? Hur kommunicerar enhetscheferna med 
personalen?  

Bryman (2013) fastslår att större delen av kvalitativa analyser av data börjar med kodning av 
data. Efter transkriberingen gjordes marginalanteckningar, där olika ämnen togs upp. 
Anledningen var att se om det fanns ett mönster i de ämnen som togs upp av enhetscheferna. 
Bryman (2013) beskriver processen som att klippa och klistra koder till de olika marginalerna. 
Kodningen har varit av ytterst betydelse för att guida oss till den teoretiska referensramen.  

Teori & Analys 
Denna studie har valt forskningsstrategi induktiv ansats. Det innebär att arbetets gång började 
med resultat och sedan välja teori.  Innehållet i resultatet ledde arbetet in på de teorier som 
skulle utgöra en del av arbetet – målinriktad urval. Denna metod tillåter undersökarna att 
anpassa den teoretiska ramen utifrån det som är intressant för att kunna svara på 
frågeställningen (Nilson, 2008) 

De teorier som valdes är inte nödvändigtvis kopplade direkt till ledarskap utan har ett mer 
generellt syfte dock är de bäst anpassade för vår frågeställning. Teorier som har valts har 
avsikt att förklara hur enhetscheferna upplever att de bedriver sitt ledarskap på distans samt 
deras syn på verksamhetens utmaningar. Induktiv ansats går ut på att välja teori baserat på det 
empiriska materialet (Wallén, 2005) 

För att hitta aktuell teoretisk information sökte vi efter litteratur som behandlade ämnet. Vi 
sökte på bibliotekets sökmotor efter ord som hade avkodats i resultatet. Betydelsefulla teman 
som kom fram var exempelvis kommunikation, empowerment och motivation. Sökning efter 
dessa teorier skedde på bibliotekets datorer inom deras databas samt bland den litteraturen vi 
själva hade från vår utbildning. Vi sökte efter ord som. 

▪ Empowerment 

▪ Empowerment ledarskap 

▪ Mangement empowerment  

▪ Kommunikation 

▪ Ledarskap och kommunikation 
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▪ Motivation 

Sedan gick vi igenom de träffar som kom upp och valde den mest lämpliga litteraturen inom 
de valda temana.  Därefter behandlade vi det lämpliga urvalet och gjorde en sortering efter det 
som kunde förklara de olika temana i vår studie.  

Metod för analys 
När vi kategoriserat och valt ut vilken referensram som är intressant för vårt syfte så började 
vi med analys. Vi har i analysen försökt återberätta enhetschefernas upplevelser ur teoretiskt 
perspektiv. Vi har angripit frågeställningen ur den synen att vi ska förstå det empiriska ur en 
teoretisk synvinkel. Den kvalitativa undersökningen betonar mer detaljrika beskrivningar i sin 
analys och förståelse av data (Bryman, 2013).   

Kodningen av data har haft en betydelse i valet av teori men även strukturen inför Resultatet. 
Kodningen har identifierat återkommande teman när enhetscheferna beskriver sitt ledarskap 
och dess arbete. Vi har valt att kategorisera resultatet och analysen med dessa rubriker 

▪ Verktyg i arbetet 

▪ Hur cheferna säger att ledarskap fungerar 

▪ Hur ser relationen ut med personalen 

▪ Hur ledarna ser på sitt ledarskap 

▪ Att motivera sina medarbetare 

Anledningen är att resultatet och analysen ska vara lättöverskådlig både för skribenten och 
läsaren. Arbetet i analysen handlade om att identifiera samband, mönster och förståelse i 
resultatet utifrån det teoretiska perspektivet. Teori är en väldigt viktig aspekt i studien för att 
skapa förståelse för vår frågeställning. För att förstå enhetschefernas berättelser av hur 
ledarskap bedrivs på distans måste vi ha en bild av den relevans cheferna beskriver i sitt 
vardagliga möte.  

Etik  
Studien handlar om människor och deras upplevelser. Intentionen har och är fortfarande att 
vara av moraliskt acceptans, att informera alla inblandade om studiens syfte och mål. Vi har 
lagt särskilt fokus på tre punkter som Bryman (2013, s131) menar att de grundläggande etiska 
frågor handlar om ”frivillighet, integritet, konfidentiellitet” samt anonymitet för alla som är 
direkt involverade i studien.  
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▪ Alla intervjusubjekt har kontaktats och blivit tillfrågade om att delta i studien. Efter 
samtycket har en tid för intervju bokats. Enligt codex.uu.se så ska det finnas ett 
informativt samtycke. Med det menas att de ska känna till studiens syfte, metod samt 
deras rättigheter med medverkan. Dessa grundpelare har försök följas i den 
utsträckningen som är möjlig dock kan det, på grund av studiens art, finnas möjlighet 
att viss information inte kommit fram. Då vi i början av arbetet inte har vetat specifikt 
vilka teorier som kommer användas har inte den informationen delats med 
intervjusubjekten.  

▪ Studien har valts att vara anonym. Detta har gjorts för att alla intervjusubjekt ska 
kunna dela med sig sina erfarenheter, att de ska känna trygghet att dela med sig 
information. Anonymitet har valts i förväg då skribenternas syfte har varit att skydda 
alla intervjuerna ifall något skulle komma fram som skulle kunna skada dem. 
Konfidentiellitet har varit viktig för oss av etiska principer, för att vi ska hålla det vi 
lovat om anonymitet. Information som lämnas till läsaren om intervjusubjektet bör 
vara av den art att det omöjliggör för läsaren att identifiera personen bakom orden 
(Trost, 2010). Därför har alla namn och kön ändrats och endast ett större geografiskt 
område utpekats.   

▪ Alla uppgifter som har kommit fram i intervjuerna har endast använts i studiens syfte 
och inget annat. Vi har framfört nyttjandekraven till personerna som är berörda av 
studien. Bryman (2013) menar att nyttjandekraven innebär att den datainsamlingen 
som samlats in om individer endast får användas till forskningens syfte. Den 
datainsamlingen som har samlats in på inspelning har sparats i en lösenordskyddad 
mapp för att enbart användas till studiens syfte. 

Tillförlitlighet 
Validitet och Reliabilitet står för särskilda bedömningskriterier i en studie vid granskning av 
kvalitén i studien (Bryman, 2013). Trost (2010) menar att dessa kriterier bygger på 
kvantitativa studier.  Även Bryman (2013) bekräftar att det debatteras hur anpassningsbar den 
är till kvalitativa undersökningar. Båda författarna förslår istället att man bör titta på 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Därför kommer vi titta på tillförlitligheten i denna 
studie utifrån Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och En möjlighet att styrka och 
Konfirmera.  

▪ Trovärdighet: Trovärdighet står för hur acceptabel en berättelse är för andra att 
forskaren utfört studien i enlighet med de regler som finns och att resultaten blir 
rapporterad till ip. Vi anser att trovärdigheten är god, anledningen är flera, dels att vi 
var två intervjuare vid tillfället och vid tolkning av data. Detta för att minimera 
möjligheten för misstolkningar.  Intervjuerna varade i minst en timme ostört på en 
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plats där den intervjuade kände sig trygg. Vi var även väl förberedda, med frågor, inför 
intervjun. Vissa menar för att uppnå en trovärdighet i en kvalitativ intervju bör man 
skicka tolkningen till de berörda för att reda ut eventuella misstolkningar (Bryman, 
2013).  Trost (2010) menar att det inte är nödvändigt att störa de intervjuade på nytt 
om man haft en bra intervju.  

▪ Överförbarhet: Vi har beskrivit våra tankesätt och metoder så att nästa person kan gå 
in och undersöka samma område. Trots det är det inte säkert att nästa forskare kommer 
komma fram till samma resultat. Anledningen är att miljön, personen eller upplevelsen 
kan förändras. Målet med studien har varit att ta reda på så mycket som möjligt och 
detta har bland annat gjorts med följdfrågor. Trost (2010) menar att en kvalitativ studie 
har låg grad av standardisering och en skicklig intervjuare noterar slumpinflytelser 
under samtal. 

▪  Pålitlighet: Dokumentationen kring studien har försökts i största möjliga mån att 
sparas och redovisas. I metoden har vi försökt att beskriva detaljerat steg för steg kring 
studien. I appendix återfinns intervjufrågorna och kodningen av intervjuerna. 
Anledningen är att andra ska kunna bedöma pålitligheten i studien genom en 
granskande synsätt( Bryman,2009).  

▪ Möjlighet att styrka och konfirmera: Bryman (2013) menar att detta kriterium innebär 
att forskaren haft ett öppet sinne inför studien och inte haft några förutfattade 
meningar baserat på personliga erfarenheter eller värderingar. Detta har varit målet 
från början, att gå in med blankt papper in i studien och ta del av enhetschefernas 
berättelse och deras berättelse har avgjort den teoretiska referensramen. Bryman 
(2009) menar att gå in helt utan förutfattade meningar är nästa omöjligt och ett 
tillstånd forskaren måste förhålla sig till och vara medveten om. 

Resultat  
I detta kommande avsnitt så kommer vi att gå igenom vad våra intervjuer gav oss och vad vi 
tar med oss för resultat därifrån angående upplevelsen av att leda på distans. Vi har valt att 
lägga upp avsnittet så att det kommer olika teman i kapitlet som hjälper till med att hålla 
strukturen. Vi har valt att benämna enhetscheferna med de fiktiva namnen Sara, Erik, Emma, 
Carl och Berit. 

Verktyg i arbetet 
Flera av enhetscheferna menar att de jobbar med att ge sin personal olika verktyg för att agera 
självständigt på sin arbetsplats. Exempelvis har alla arbetsplatser en dator för att underlätta 
kommunikationen. 
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Cheferna säger att de gör sitt yttersta för att vara nåbara av personal. De upplever att de är 
tillgängliga via telefon, sms och på kontoret samt så har personal fått tillgång till bärbara 
datorer. Dessa finns på arbetsplatsen och är en del av arbetet för att underlätta 
kommunikationen emellan personal och chef. 

    “Nu har de blivit datoriserade på assistansen så nu finns det en dator ute hos varje 
brukare, personalen ska kunna gå in och hämta information vi kan skicka mail och behöver 
inte alltid ge muntlig information,  man lägger mer ansvar på personalen”-Sara.  

Detta för att underlätta att personalen ska kunna få en snabb kontakt med cheferna, det har 
även inför ett system som heter Lync som fungerar som en intern chatt där personalen ser om 
de i sin grupp och chefen är online och man kan då direkt chatta med personen som man vill 
ha tag i. Systemet gör att man minskar personalens känsla av att behöva komma in till 
kontoret varje gång det är något de vill ha hjälp med eller vill fråga om. Detta kan minska 
pressen hos personalen, för att de ska känna sig tvungna att ta sig in till chefen på kontoret 
eller ringa chefen varje gång det är något, samtidigt som det blir enklare att bara kunna ställa 
små frågor till chefen. Att personalen hör av sig mer för att ställa småfrågor  är något som 
cheferna har märkt ökat sen deras personal fick tillgång till egna e-post och chattsystemet. 
Cheferna anser att genom att personalen har fått en egen jobbmail så har det blivit enklare att 
skicka ut information till alla och att all personal har tagit del av informationen då de ska titta 
av sin jobbmail kontinuerligt. Cheferna tycker att detta underlättar då de vet att all personal 
har fått samma information och att de ska ha kollat sin mail. 

Även fast cheferna är nöjda med mailen så betonar de flesta av cheferna att de fortfarande 
använder sin telefon som sitt huvudsakliga verktyg i arbetet. De försöker att så ofta som 
möjligt vara tillgängliga så att de kan svara i telefonen eller på sms. Sms är något som de 
berättar används flitigt i arbetet. De skickar även mycket information på sms och får många 
frågor där, de tycker det är ett snabbt och effektivt verktyg att använda. Samtidigt berättar en 
av cheferna att det även kan uppstå missförstånd när det gäller sms och nuförtiden begärs det 
att få en bekräftelse från sin personal om de har tagit ett arbetspass eller ändrat något, då det 
förut har blivit fel då personalen har missförstått när de ska jobba eller inte.  

”Det är väldigt mycket sms i första hand, sedan har de börjat använda mail, telefonsamtal 
och det är mycket möte, att man behöver träffas face to face för att man behöver tydligöra 
vissa saker. Kommunikationen är otroligt viktig i arbetet och det finns risk att det ska 
missuppfattas och ibland behöver man skicka tre sms” -Emma. 

Vi ser även ett mönster av det cheferna berättar att den yngre personalen anammar den 
digitala utvecklingen mycket snabbare och mer enkelt. De använder sms och mailen mer till 
att ställa frågor och använder det som ett kommunikations sätt, medans de äldre ofta får 
information men ringer för att bekräfta att de har förstått informationen rätt. Cheferna har 
även märkt att den äldre personalen inte frågar så mycket om själva arbetet utan mer om 
information som kommer ut, nya arbetssätt som datoriseras eller som kommer på telefonen. 
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Den yngre personalen har mer frågor om hur man ska arbeta men lär sig de nya tekniska 
sakerna snabbare.  

Cheferna är nöjda med de hjälpmedel de har och känner att de gångerna de behöver extra 
hjälp så finns de att hämta på förvaltningen. Till exempel så berättar en av cheferna att de får 
mycket hjälp av Human Resources avdelningen som hjälper dem med olika arbetsrättsfrågor 
om vad och hur de får göra vissa saker, i vilken ordning vissa saker ska gå. En annan berättar 
om att personen tar hjälp av ekonomi avdelningen ofta för att se över hur det går med 
ekonomin och vad de har att röra sig med. Sedan är även IT avdelningen en återkommande 
del som cheferna tar upp att de tar hjälp av, detta för att kunna få hjälp med sina it relaterade 
problem som kan uppstå för att sköta sin verksamhet. Den del som de tycker är allra viktigast 
är akutrekryteringen som är till för att snabbt bemanna de arbetsplatser som saknar folk på 
grund av sjukskrivningar, vård av barn och hjälper till med andra akuta ärenden som gäller 
personalen. Det finns även en magnacuraassistent som håller koll på personalens schema och 
lägger in personal i schemat och ser till att hjälpa personalen om de inte kan logga in på sin 
arbetsplats. Magna Cura är ett dator system som är till för att underlätta att planera och se 
över verksamheten, man kan se över vilken hjälp individen behöver och hur personalen ska 
arbeta.  

Cheferna anser att arbetsplatsträffen har en viktig funktion att fylla, den funktionen består av 
ett tillfälle där personalen kan få utlopp på saker och ting som skett på arbetsplatsen, får 
bekräftelse av cheferna, samt föra fram önskemål. Cheferna tenderar att uppfylla dessa 
önskemål i den mån det går, en sådan sak har varit att det har införts telefoner, mail och 
arbetskläder.  

De flesta förändringar försöker cheferna förklara och förankra hos personalen och berättar 
varför dessa förändringar händer med motivation till ekonomi och politiska mål som tagits 
fram. 

Hur cheferna säger att ledarskapet fungerar 
Cheferna är eniga om att de tycker ledarskap på distans fungerar bra. Sedan finns det saker 
som det känner att de saknar på grund av att de inte har en naturlig mötesplats på arbetet med 
sin personalstyrka. Genom att inte ha den naturliga mötesplatsen på arbetsplatsen så skapar de 
inte samma relation till sin personal eftersom de inte har daglig kontakt. De tar upp att de 
saknar kontakten man får genom att träffas i korridorer, fika ihop och andra mötesplatser som 
man kan få genom att vara på samma plats som sin personal. 

Delar av cheferna har funderat på om man skulle kunna skaffa olika platser i kommunen där 
de skulle kunna komma ut och träffa personalen mer än bara en gång i månaden på 
arbetsplatsträffsmöte. Problemet med denna tanke är att då måste personalen få betalt för att 
komma till dessa platser samtidigt som cheferna måste ta sig dit. Genom att de oftast bara 
träffas genom arbetsplatsträffsmötena så får de känslan av att mötena ofta blir formella och 
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inte lika avslappnade som vanliga möten i vardagen på jobbet. Samtidigt betonar de vikten av 
att när deras personal kommer in till kontoret för att träffa dem, så måste de avsätta tid för att 
prata med personalen och inte stressa eller få personalen att känna sig stressad. De berättar att 
det är viktigt att få personalen att känna sig sedd och lyssnad på. Detta för att personalen ska 
känna sig viktigt och behövd av chefen och få en motivation till att fortsätta arbeta och utföra 
ett bra arbete. Genom att personalen har fått en stund av chefens tid så kan de känna sig 
tillfreds med att ha fått ventilera sina åsikter om arbetet och fått lätta sig ifrån sina bekymmer 
om arbetet med chefen och därigenom få mer motivation till arbetet. 

Några av cheferna tycker också det är jobbigt att inte de inte har den dagliga kontakten med 
sin personal och ser dem därför inte. Detta försvårar då de har väldigt stora personalgrupper 
att hålla koll på alla. Utöver den ordinarie personalen så har de även vikarier och andra 
personer som kanske tillfälligt arbetar hos någon av chefernas brukare. Det kan vara svårt att 
hålla koll på all sin personal då den är utsprid i hela västkuststaden, detta är negativt då man 
har svårt att se hur det går för alla som man har ansvar för som chef.  Cheferna tycker ändå att 
deras personal sköter sig bra ute på fältet och att de förstår att ibland försvinner informationen 
på vägen till dem även fast det har blivit mycket bättre på senare år. 

Det geografiska är något som är en gemensam nämnare hos cheferna, att det är svårt att känna 
av sin personal både fysiskt som psykiskt. De kan vara svåra att få tag i och de känns som ett 
komplicerat ledarskap. 

Många hade velat ha ett ledarskap som innebär att man är mer nära sin personalgrupp men 
ändå inte i direkt sammanslutning till dem, men ändå att man kan se och ha en närhet till 
personalen och personalen till cheferna. På detta viss så kan båda enkelt ha en kontakt med 
varandra och skapar då en relation till varandra.  

En av svårigheterna som alla chefer tar upp är att man ibland kan ha svårt att få tag i 
personalen när man vill ha tag i dem, då personalen ofta är otillgängliga på grund av arbete 
eller av att de faktiskt är lediga och inte vill svara. 

”Det är svårt från början att sitta på kontoret och personalen jobbade där ute, man ser inte 
personalen. Många av dem träffar man bara en gång i månaden på möte eller hos brukaren 
om man är där, vissa träffar man där om man åker och hälsar på. Men vissa träffar man 
oftare som kommer och hälsar på, det är viktigt att man har tid för dem att små prata lite med 
dem när de kommer. Inte bara säga att man inte har tid utan då får man skapa tid för dem. 
Som sagt de jobbar ensam ute och de behöver dem att prata med någon och det kanske inte är 
alltid de vill prata med arbetskamrater”-Carl. 

Carl tar upp ett exempel där han berättar att något av de svåraste han känner med ledarskap på 
distans är just svårigheten med att få tag på sin personal. Han jämför med att istället jobba på 
en grupp bostad där man alltid har sin personal tillgängligt, även fast man inte jobbar mitt i 
personalgruppen utan kanske i ett rum i anslutning till gruppbostaden. Carl tar upp att det är 
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enklare och man har rätt att gå in och träffa några stycken på en gruppbostad och kan 
förmedla olika saker och se hur de mår för dagen och se hur de jobbar. Detta är något som det 
missar som ledare på distans, utan får ofta vänta på att personalen eller brukaren ringer till 
dem för att säga vad de tycker och känner om olika saker inom arbetet. 

Hur ser relationen ut med personalen 
Cheferna anser att de har en god kontakt med sin personal, dock så skulle de vilja ha en 
närmare kontakt med sin personal då de få gångerna de träffas så blir det så formellt. Cheferna 
vill att personalen ska ha ett förtroende för dem och känna att man är viktigt för 
organisationen och att de inte ska vara rädda för att komma till dem med problem. Till 
exempel om de inte trivs att jobba med en brukare så ska de känna att de vågar komma och 
prata med dem om det, så de kan se om det kan försöka ordna detta. Emma tycker att det är 
viktigt att ha den relationen med personalen för att de ska våga och säga till om något känns 
fel. Utan det förtroendet så blir det lätt att personalen jobbar på utan att säga något och då 
hamnar i en ond spiral som leder till missnöje och sjukskrivningar.  

Genom att ha en god relation till sin personal så säger cheferna att man kan undvika en del 
sjukskrivningar genom att man kan känna av sin personal hur de mår. Detta anser cheferna är 
mycket enklare för de som jobbar på samma plats som sin personal, då man oftare träffar dem 
och på det viset kan märka av stämningen på arbetet. Detta är något som de känner saknas hos 
dem i och med att de inte finns på plats hos sin personal som är utsprid över hela 
västkustkommunen.  

”Min melodi är frihet under ansvar, det är ansvar jag fördelar. Jag kan omöjligt kontrollera 
de individerna som befinner sig hos brukaren. Jag kan inte veta vad som händer där så jag 
försöker skapa en förtroende relation att mina medarbetare ska veta att det är ok att göra fel. 
Men man måste på ett ansvarfullt förmedla det som är fel så man kan åtgärda det” Emma. 

Emma känner att förtroendet är väldigt viktigt för både brukaren som ska känna att hon jobbar 
för att de ska vara delaktiga och att de ska kunna bestämma i sitt hem och personalen ska 
känna att de har en bra arbetsmiljö och inte känna sig åsidosatta för att brukaren ska få sin 
vilja igenom. Hon lägger vikt på att det är en balansgång mellan att kunna få brukaren och 
personalen nöjda. Vissa situationer kan kräva att man som chef tar tuffa beslut men man ska 
då kunna förklara varför man har fattat detta beslut. Till exempel att en personal inte trivs hos 
en brukare men brukaren trivs med personalen, då måste man se framåt och på den stora 
helheten där man måste agera för man vill inte att personalen ska vantrivas på arbetet vilket 
kan leda till att personalen blir långtidssjukskriven. 

Hur ledarna ser på sitt ledarskap 
Vi bad alla chefer att i början av intervjun skriva upp fem egenskaper som de tyckte att en 
ledare skall ha.  
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Sara skrev upp gott bemötande, strukturerad, modig, engagerad och lyhörd, hon berättar att de 
är det hon kommer på spontant och skulle kunna lägga till mycket mer egenskaper som en 
ledare ska ha. Hon säger även att de fem egenskaperna kan komma att ändras till hur olika 
situation uppstår, och hur man måste agera som ledare beroende på vad som händer och sker. 
Hon lägger vikt på att man måste känna sig själv mycket bra och veta hur man reagerar på 
olika situationer då det är brukare, medarbetare och personal som kommer att komma åt 
ömma punkter för man är inte mer än människa och därför behöver man veta hur man 
reagerar på olika situationer. Hur gör man för att skydda sig själv och hantera olika saker så 
man vet hur man kan använda de andra egenskaperna. Samtidigt som man lär känna en del av 
sin personal och hur man ska handskas med de olika personerna. Som ledare ska man stå för 
trygghet för att få förtroende så att man tillsammans ska kunna utföra det arbetet som krävs 
för att brukaren ska ha det så bra som möjligt. Samtidigt som om du inte får det så kan det slå 
tillbaka och du blir motarbetat av personalen i varje beslut istället. Hon påpekar att det är 
oerhört viktig att förklara varför, kommunicera och informera sin personal. Att ett ord kan 
vara jätteviktigt för vad det är för information som ges ut så inget missförstånd sker.  

Hon tycker att det är innebär väldigt mycket ansvar att vara ledare men även att det är väldigt 
roligt och att se folk runt omkring henne utvecklas och våga ta för sig mer. Samtidigt som hon 
säger att det är någon som styr allt åt rätt håll så krävs det att man samarbetar med personalen 
och att man har god kommunikation med sin personal. 

”Jag tycker att det är roligt att se när personer i min närhet och vågar ta för sig och gör det 
som verksamheten kräver, alltså känner att de vill prestera något gott, men det kräver att 
någon håller i rodret för att få det här att fungera. Men det kräver att man samarbetar och att 
man har god kommunikation med sina medarbetare”. Sara 

Erik skrev upp orden uppmärksam, tillgänglig, stöttande, lyssnande och beslutande han ser 
här sig själv och vad han tycker är viktigt att en chef har för egenskaper och att han tror på att 
man ska behandla andra som han själv vill bli behandlad. 

Han säger att han försöker vara en effektiv ledare som är lyssnande och coachande i sitt 
ledarskap och vara tillgänglig. Speciellt när man är en ledare på distans så är det viktigt att 
vara tillgänglig då man bara träffar sina medarbetare en gång i månaden. Det är därför svårt 
att vara en närvarande chef och när väl personalen påkallar hans uppmärksamhet så vill han 
kunna agera direkt och vissa att han finns där. Sedan tycker han att ledarskap är situations  
anpassat att ibland måste man vara hård samtidigt i andra situationer så måste man vara 
stöttande. 

Emma tog upp orden karismatisk, engagerad, lyhörd, rättvis och empatisk. Hon tycker att alla 
är viktiga men att man som ledare ska ge ett gott intryck och därför ska man vara karismatisk 
och engagerad gentemot sin personal. För att på det långsiktiga planen bygga upp ett 
förtroende hos sin personal så att de ska känna sig säkra med att komma till henne. Som 
ledare ska man hela tiden ha en frisk distans för att kunna vara en förebild och kunna vara 
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saklig i sitt ledarskap. Man måste ge ett gott intryck där man visar för personalen att man har 
kunskap att leda verksamheten samtidigt. Även hur man för sig, klär sig, vad man använder 
för vokabulär och hur man pratar med sin personal spelar roll i första kontakten med ens 
personal. Hur man uppfattas som ledare i ett första skede. För att sedan bygga vidare på det 
första förtroendet så ska man se till att lyssna på sin personal och höra av sig till dem om det 
är något. 

Hon anser att arbete under ansvar är en viktig del att kunna delegera ut till sin personal då det 
är väldigt speciellt att arbeta utan att vara i närheten av sin personal. Hon tycker det är viktigt 
att coacha individer, till exempel att hon kan ha lösningen på ett problem men försöker leda 
personalen så att de löser problemet själva genom att kanske bara ge en liten knuff i rätt 
riktning, så att de själva ska kunna ansvara och förstå varför det händer. Hon vill utveckla sin 
personal så att de ska kunna vara så självgående som möjligt. Hon tycker att goda 
arbetsmiljöer leder till mindre sjukskrivningar, mindre sjukskrivningar innebär bättre 
sammanhållning i gruppen och bättre sammanhållning i gruppen innebär bättre ekonomi. 
Genom att coacha individerna så ska de kunna se helheten i verksamheten. Hur personalen 
gemensamt ska kunna bygga en relation med varandra och chefen för att det bara ska bli så 
bra som möjligt för brukaren. 

Carls ord är ärlig, ansvar, lyhörd, och engagerad. Han tycker det är viktigt att vara ärlig både 
mot sin arbetsgrupp och mot chefen för att verksamheten ska kunna fungera och att de ska 
kunna ha en öppen dialog med varandra. Personalen måste känna av att det har ett ansvar för 
att verksamheten ska fungerar. Man behöver vara lyhörd för att personalgruppen ska känna 
sig sedda och lyssnade på, så man kan bolla tankar och idéer med varandra, man måste vara 
engagerad när man jobbar med människor. 

 Carl beskriver sitt ledarskap genom att han delegerar mycket ansvar till sin personal ute på 
fältet, han litar mycket på personalen och tror det är därför han inte får så mycket samtal från 
sin personalgrupp. Han tror att det är därför de väljer rätt beslut hos brukaren, han tror att det 
hjälper personalen att växa som individer genom att lämna över ansvaret på personalen. Han 
säger också att uppföljning är väldigt viktigt när han har delegerat ut något. Han tycker det är 
väldigt viktigt att följa upp det han har delegerat ut för att se att personalen har förstått vad 
han menar och om inte kunna fixa det. 

Berit tar upp orden ärlighet, lyhörd, intresserad, engagerad och målinriktad. Ärlighet där man 
måste vara ärlig mot sig själv och sina anställda och man måste kunna vara öppen mot sin 
personalgrupp så att de kan lite på än som chef. Lyhördhet för att man måste kunna ta in det 
som personalen säger och vad de kommer med för tankar. Hon känner att hon måste vara 
intresserad av sitt arbete och att göra ett bra jobb, hon måste vara fokuserad för att kunna få 
jobbet att flyta på ett bra sätt.     
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Att motivera sina medarbetare 
”Jag är mycket såhär att coacha individer i en situation till exempel så kanske jag har en 
lösning på ett problem men det är väl inte kanske det som jag säger i första hand, då så att 
jag ska liksom för mig är det inte viktigt att bara lösa ett problem som kan uppstå i samband 
med bemanning och liknande utan jag vill ju coacha individen som jag egentligen ansvarar 
för så de själva ska kunna förstå de bakomliggande faktorer, för så utvecklas vi tillsammans. 
Min vision är egentligen att mina medarbetare ska var så självständiga som möjligt så jag 
bara skulle kunna jobba med att utveckla dem, det hade varit det perfekta”.-Emma 

Genom att ledarna coachar och motiverar sin personal så försöker att se till att personalen 
själva ska förstå varför de utför vissa sysslor och bli så självständiga som möjligt. Ledarna 
som lyckas att motiverar sin personalgrupp får en mer fungerande grupp då alla tycker det är 
roligt att komma till jobbet och då utföra ett bra arbete, gruppen jobbar med att alla ska ha det 
bra och att jobbet ska gå så smidigt som möjligt. Genom att ledaren inte är på plats så måste 
ledaren hitta olika sätt att motivera sin grupp för att få den att fungera. Samtidigt som det 
måste jobbas för att gruppen ska vara villiga att lösa uppgifter själva utan att hela tiden gå till 
chefen för att få lösningar och svar på olika problem som kan uppstå stora som små. Lyckas 
man att arbeta ihop en motiverad personal så kommer den psykiska hälsan att öka då 
personalen inte bara ser problem och tycker att allt är jobbigt, ett resultat av det blir att 
sjukskrivningarna blir mindre och därför blir det en stabilare grupp. Detta är otroligt viktigt 
för ledare på distans som inte kan jobba dagligen med personalen och se till att motivera dem 
och se hur gruppen mår. Ledarna tycker att det är viktigt att kunna se och uppmärksamma sin 
personal när de kommer till än och inte slå bort dem. 

”Medarbetarsamtal är ett exempel på hur personalen får konkreta mål och kan motiveras 
utifrån dem till att utvecklas i sitt arbete. Kan handla om att gå en utbildning till att vara den 
som får extra påökning lönemässigt vid nästa höjning. Sara.” 

Verktyget som enhetschefen har är medarbetarsamtalet. Där som Sara här ovan beskriver är 
ett redskap för att underlätta för personalen att se hur de kan utvecklas i sitt arbete. 
Förhoppningsvis får personalen den respons och gensvar på hur den utvecklingen kan ske och 
konkretiseras. Medarbetarsamtalet har som mål att föra en konversation huruvida personalen 
har utvecklats dittills och nya mål sätts upp för personalen att sträva efter. Sara menar att 
medarbetarsamtalet ger både henne och personalen en ypperlig chans att föra ett öppet samtal 
och om är utfört på korrekt vis får positiva konsekvenser för individen själv.          

Analys 
I det kommande avsnitt belyses resultatet ur ett teoretiskt perspektiv, att ge förklaringar och 
slutsatser som är teoretiskt förankrade.  För att underlätta för läsaren följs samma struktur som 
i Resultatet.  
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Verktyg i arbetet 
Enhetscheferna belyser betydelsen av kommunikation och att ge verktyg till sin personal för 
att vara självständiga i sitt arbete. De uttrycker själva att det läggs mer ansvar på personalen. 
Grnom att ge personalen verktyg till att kunna klara sig själva och finnas till om det skulle bli 
problem eller gruppen bara behöver lite guidning så skapar man självständiga grupper som 
inte behöver direktstyras. Begreppet empowerment genomsyrar hur cheferna arbetar, fast att 
det inte alltid är medvetet. Inga av cheferna har uttryckt att de arbetar efter en viss mall men 
det är ett återkommande tema, under intervjun att cheferna försöker ha självständiga grupper. 
Genom att låta personalen ta plats och själva få lista ut hur de ska lösa saker innan de kommer 
och ber om hjälp så skapar ledaren en självständiggrupp. Vad det beror på handlar ofta om att 
få organisationen att fungera effektivt, att bekräfta och tillfredsställa personalen samtidigt som 
man utför sitt uppdrag. Att lyfta individen och arbetsplatsen. Detta är managementsyn på 
empowerment, lyfta personalen som jobbar under en för att nå organisationens mål samtidigt 
som man behåller den positiva synen på individen. Man ger individen möjlighet att utvecklas 
och förbättra sin arbetsmiljö (Wilson, 2008). 

Men verktygen i arbetet handlar inte enbart om att få självständiga grupper utan 
enhetscheferna uttrycker att det underlättar kommunikationen. Där syftet är att cheferna ska 
vara nåbara för personalen och kontaktvägarna ska vara enklare. Nilsson & Waldermansson 
(2011) skriver att kommunikation är ett vardagligt arbetsverktyg för människor som jobbar 
som ledare. Exempel på kommunikation kan handla om att informera om arbetsmål, 
värderingar och normer (Nilsson & Waldermansson, 2011). Enhetscheferna bekräftar att de 
verktyg så som arbetsmail används för att skicka ut aktuell information till sin personal samt 
få en bekräftelse att alla har tagit del av den kommunikationen. Enhetscheferna bestyrker att 
kommunikationen har ökat sedan de nya arbetsverktyg, så som digitalisering, har införts. Det 
kommer in fler e-post och chattmeddelande. Maltén (1998) menar att människor är i ständigt 
behov av kommunikation. 

Dock påpekar cheferna att de kan se olika beteende i hur personalen kommunicerar. De menar 
att den yngre generationen gärna använder exempelvis e-post som kommunikationskanal 
medan de äldre gärna vill ringa för att bekräfta den information som meddelats ut. Nilsson & 
Waldermansson (2011) ger förklaringen att alla individer är olika och hur vi uppfattar 
kommunikation styrs av flera faktorer som exempelvis kultur, erfarenhet och förväntningar. 
Trots att det numera införts flera kommunikationskanaler emellan chef och personal så 
berättar enhetscheferna att telefonen är deras största arbetsverktyg för att kommunicera med 
personalen. De upplever också att det ibland uppstår missförstånd i kommunikationen via 
sms. Begreppet kommunikation omfattar ett utbyte av budskap mellan två källor. Det är flera 
faktorer som kan påverka hur ett budskap uppfattas så som känslor och förväntningar (Maltén, 
1998). Även Nilsson & Waldermansson (2011) menar att olika faktorer påverkar vår 
kommunikation som exempelvis hur vi mår i stunden och menar att det behövs ibland 
tålamod när vi kommunicerar med andra. En av cheferna berättar att det används vissa rutiner 
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för att förebygga misskommunikation som har sedan tidigare inträffat. Exempelvis att 
personalen måste bekräfta att de tagit del av information om sina arbetspass samt 
förändringar.    

Enhetscheferna upplever att ledarskap och kommunikation på distansen fungerar trots 
utmaningar som exempelvis missförstånd. Trots det betonar cheferna betydelsen av de 
personliga mötena. De är överenskomna att de personliga mötena som exempelvis 
arbetsplatsträffen är av betydelse för att prata om organisationen, förändringar och 
förklaringar till varför något sker. Nilsson och Waldermansson (2011) skriver att som ledare 
aktivt lyssna på sin personalgrupp och deras farhågor bidrar till att utveckla sin personal och 
dess arbetsmiljö. Det handlar inte om att alltid förstå eller hålla med de utan att visa att man 
finns där som ledare som lyssnar och återkopplar kring frågor som förändringar och 
arbetsroll.  

Hur cheferna säger att ledarskap fungerar 
Enhetscheferna upplever att ledarskap på distans fungerar bra men ser utmaningar och 
nackdelar med den. De missar det de kallar ”naturliga mötesplatser” så som fika, möte i 
korridoren och på så vis har de inte samma relation med personalen som en chef på plats har. 
De menar även att de inte har möjlighet att uppmärksamma och bekräfta personalen på 
samma sätt. Nilsson & Waldermansson (2011) menar att bekräftelse är viktigt och signalerar 
att två personer märkt varandra, att man bildar sig en uppfattning hur situationen ser ut. Detta 
menar enhetscheferna att det försvåras av att vara chef på distans. 

Därför tycker enhetscheferna att det är särskilt viktigt med de personliga mötena. Deras mål 
är att personalen ska kunna komma till dem, den ska våga prata medan chefen tar sin tid och 
aktivt lyssnar utan att stressa. Anledningen varför de känner att det är så viktigt är att 
enhetscheferna vill att personalen ska känna sig viktiga, sedda och behövda. Cheferna ska 
finnas där för personalen så de får ventilera sina åsikter. Nilsson & Waldermansson (2011) 
bekräftar att som ledare aktivt lyssna och bekräfta bidrar till utveckling för personalen. De 
menar vidare att detta är av särskild betydelse när personalen möts av förändringar eller får 
nya arbetsuppgifter.  

Gray-Stanley & Muramatsu (2011)menar att personalen mår bättre av att bli bekräftade och 
motiverad personal jobbar hårdare. Som vi nämner ovan har enhetscheferna liknande 
inställning. De menar att genom lyssna och bekräfta motiverar de sin personal till att utföra 
sina arbetsuppgifter bättre. Vidare menar Gray-Stanley & Muramatsu (2011) att genom 
positiv bekräftelse så stärker man grupperna och därmed minskar chansen till sjukskrivningar 
vilket även ledarna bekräftar i sina intervjer genom att prata om att se sin personal och 
berömma de. Nilsson & Waldermansson (2011) åsyftar att genom att bli bättre på att bekräfta 
och ge feedback kan man som ledare bidra till bättre arbetsmiljö och utveckling för 
arbetsgruppen 
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Personalen är sprida över hela västkuststaden samtidigt som enhetscheferna ansvarar för en 
väldigt stor personalgrupp De upplever att kommunikationen försvåras när man behöver få 
tag på personalen akut. Det beror på att personalen är upptagna med sina arbetsuppgifter. 
Enhetscheferna hade istället velat komma närmre sin personal, finnas i närheten och ha 
tillgång till de spontana möten och skapa relation till varandra. Maltén (2009) skriver att 
gemenskap och mänsklig kontakt är viktig om inte livsnödvändig. Människor vill känna sig 
sedda och uppskattade. Även bekräftelse är något som nås via kommunikation (Maltén, 
2009). Men trots dessa utmaningar upprepar enhetscheferna att ledarskap på distans fungerar 
bra, att personalen gör ett bra jobb och har förståelse för problematiken som kan uppstå på 
distans som exempelvis att informationen ibland inte kommer fram. Kommunikation är en 
aktivitet som människa utövar och kan bäst. Oklarheter som uppstår går snabbt att hantera och 
åtgärda (Maltén, 2009). 

Hur ser relationen ut med personalen 
Ledarnas syn på ledarskap och relation går hand i hand. Även här betonar de betydelsen av att 
finnas för sin personal. De upplever att de har en god kontakt med personalen. Som vi nämnt 
tidigare så vill cheferna att personalen ska känna förtroende och kunna ventilera sina känslor 
med dem. Maltén (2009) skriver att det är via kommunikation vi får utlopp för våra känslor 
som glädje, sorg, framgång osv. och ger bekräftelse. Enhetscheferna beskriver betydelsen av 
god kontakt och kommunikation, att det kan ha direkt koppling till sjukskrivningar. En av 
enhetscheferna menar att det är viktigt att personalen inte går och mår dåligt, istället våga 
kommunicera, så chefen kan hjälpa till. Gray-Stanley & Muramatsu (2011) hävdar att 
sjukskrivning möjligen kan förhindras med positiv feedback och bekräftelse. Att se 
personalen anser enhetscheferna är betydande roll för att undvika sjukskrivningar. Maltén 
(2009) menar att vi människor vill bli sedda och uppskattade.  

En positiv relation till personal stärker ledningen hos de grupperna som inte har sin chefen på 
plats. Att bygga upp en tillit till personalen och se till att både chefen och gruppen strävar med 
engagemang för att uppnå verksamhetens gemensam mål (Joshi m.fl, 2008). Detta är väldigt 
viktigt när man inte har den dagliga kontakten och inte har de naturliga mötesplatserna som 
existerar på arbetsplatser med en närvarande chef. Genom en bättre relation mellan chefen 
och medarbetarna så blir resultatet i verksamheten bättre. Jobba ihop medarbetarna till att de 
får en vi känsla, så kommer ledaren på distans enklare kunna styra gruppen och få de att vilja 
jobba för gruppens och verksamhetens bästa (Joshi m.fl, 2008). 

En av enhetscheferna beskriver att hon jobbar för att personalen ska känna förtroende för 
henne, att det är ok att ibland göra fel men man ska ta ansvar för det och åtgärda det som är 
fel. Att aktivt lyssna och möta deras problem kan utveckla personalen (Nilsson & 
Waldermansson, 2011). Nilsson & Waldermansson (2011) skriver att det viktiga som ledare 
att lyssna, leda och återkoppla till personalen dock behöver man inte alltid tycka som de. 
Enhetscheferna betonar också att det ligger mycket ansvar på ledarna. Att som chef behöva 
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ibland fatta tuffa beslut. 

Hur ledarna ser på sitt ledarskap 
Under intervjun fick enhetscheferna välja fem egenskaper som är viktig i deras egenskap som 
ledare, som är deras chefs ideal.   

Sara: Bemötande, strukturerad, modig, engagerad och lyhörd var Saras val av egenskaper 
samtidigt som hon påpekar att olika situationer kan kräva andra egenskaper. Sara belyser hur 
enas egen självbild är viktig i en roll som ledare då man kan hamna i många olika situationer 
där man måste fatta tuffa beslut eller lösa en konflikt. Hon menar att man måste känna sig 
själv tillräckligt bra för att veta hur man kommer reagera i sådana situationer. Nilsson & 
Waldermansson (2011) skriver att en kommunikation är ett viktigt arbetsverktyg för en ledare 
och att man bör reflektera över ens samtalsform som bedrivs för att få hjälp med att hantera 
svåra samtal. Sara bekräftar betydelsen av hur kommunikationen ter sig mot personalen. Hon 
menar att det är otroligt viktigt att förklara och informera samtidigt som det är viktigt som 
ledare att reflektera över hur det görs. Hon menar att ett ord kan ha betydelse av hur något 
uppfattas.  

Hon avslutar med att berätta att hon tycker att det är ett stort ansvar att vara ledare, att det är 
roligt att se andra utvecklas och ta för sig. Att ledarskap och bra kommunikation är viktiga. 
Att någon styr åt rätt håll och att alla samarbetar. Wilson (2008) menar att det är chefen som 
har resurser för att få en organisation att fungera och därmed har rätt att bestämma och leda. 
Joshi m.fl. (2008) åsyftar att en arbetsgrupp jobbar bättre med en chef som är inspirerande, ser 
och pushar sin personal framåt.  

Erik: Uppmärksam, tillgänglig, stöttande, lyssnande och beslutande var Eriks ord som ska 
beskriva viktiga egenskaper i hans syn på ledarskap. Han trycker på betydelsen av att vara 
tillgänglig, lyssna och återkoppla. Både Maltén (2009) och Nilsson & Waldermansson (2011) 
menar att man kan utveckla sin arbetsgrupp genom att lyssna och möta deras problem. 
Samtidigt påpekar Erik att det ibland krävs att vara hård medan i andra situationer att vara 
stöttande. Detta får medhåll från Maltèn (2009) Och Nilsson & Waldermansson (2011) att en 
ledare inte alltid måste hålla med sin personal utan det är viktigt att aktivt lyssna och 
återkoppla till personalen. 

Emma: Karismatisk, engagerad, lyhörd, rättvis och empatisk. Hon menar att Karisma och 
engagemang är viktigt i ledarskap. Att vara en förebild och utstråla trygghet. Även Emma 
påpekar betydelsen av att lyssna på sin personal och delegera. Hennes mål är att ha 
självständiga grupper där hennes roll som ledare är att stötta och ibland ge en liten knuff i rätt 
riktning. Det kan finnas fördelar med att delegera makten neråt i hierarkin som exempelvis 
frigöra tid för ledaren genom att personalen själva kan ta beslut. Genom empowerment kan 
arbetsgruppen arbeta effektivare och känna mer glädje inför sitt arbete (Wilson, 2008). Moula 
(2009) menar att människor mår bäst av att resonera och ta själva beslut. Joshi m.fl. lyfter upp 
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att tillit, förtroende och ansvar till personalen ökar deras självkänsla som individ och grupp. 
Managementsyn på Empowerment grundar sig på organisationens mål och intresse som att 
exempelvis hjälpa gruppen att bli mer självständiga och ge de mer resurser för att uppnå 
verksamhetens mål (Wilson, 2008). Emma menar att genom coachning och samarbete främjar 
man för bättre arbetsmiljö och ökad motivation och att man tillsammans bygger en relation 
för att det ska bli så bra som möjligt för verksamheten och brukaren. Gray-Stanley & 
Muramatsu (2011) menar att genom bekräftelse så stärker man gruppen genom att få den må 
bra och får en mer välfungerande arbetsgrupp. 

Carl: Ärlig, ansvar, lyhörd och engagerad. Han lyfter upp betydelsen av kommunikation. Att 
ha en öppen dialog, att se sin personal, att lyssna och bolla idéer med varandra. Som vi nämnt 
tidigare nämner både Maltèn (2009) och Nilsson & Waldermansson (2011) att en ledare som 
lyssnar kan utveckla sin grupp. Att ge bekräftelse ger signal att två personer har 
uppmärksammat varandra (Maltén, 2009). Genom att ge feedback till sin personal kan man 
som ledare förbättra arbetsmiljön (Nilsson & Waldermansson, 2011).  

Även Carl, nämner, precis som Emma att han försöker delegera ansvar, lämna över det till 
personalen. Empowerment perspektivet används för att lyfta människor, ge de ökad 
tillfredställelse med sin position (Askheim & Starrin, 2007). Inom managementsyn används 
empowerment för att delegera makten neråt i hierarkin, att ha en självständig personal som 
känner mer tillfredställelse i sitt arbete, har mer kontroll och utvecklas på personlig nivå inom 
sin professionalism (Wilson, 2008).  

Berit: Ärlighet, lyhörd, intresserad, engagerad och målinriktad. Sammanfattning tycker Berit 
att ärlighet är viktig för att bygga förtroende och tillit genom att vara öppen mot sin personal 
men att även finnas där och lyssna på personalen. Det handlar om att vara intresserad och vara 
fokuserad för att utföra ett bra jobb. Att lyssna på sin personal och återkoppla kan utveckla 
dess arbetsmiljö (Nilsson & Waldermansson (2011). För att lyfta den inre motivationen hos 
personalen bör man lyfta fram personens inre behov och drivkraft för att uppnå dess potential.  

Sammanfattning: En återkommande tema som enhetscheferna nämner är betydelsen av att 
se, lyssna, kommunicera och delegera makten neråt. Teorin om empowerment hävdar att det 
kan finnas fördelar att exempelvis delegera makten neråt genom att frigöra tid för cheferna. 
Empowerment har även en positiv syn på att ge mer kontroll till människan, att det ökar deras 
utveckling och tillfredställelse på jobbet. Emma, enhetschefen tar upp exempel där hon menar 
att självständiga grupper, med coachning och samarbete främjar arbetsmiljön och kan minska 
sjukskrivningar. Maltén (2009) och Nilsson & Waldermansson (2011) menar att en lyssnande 
ledare kan förbättra en arbetsmiljö. Matlèn (2009) menar att bekräftelse uppnås via 
kommunikation. En ledare som delar med sig feedback kan också påverka arbetsmiljön 
positivt (Nilsson & Waldermansson, 2011) 
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Att motivera sina medarbetare 
En inspirerande ledare som kan se och pusha sin arbetsgrupp får en arbetsstyrka som arbetar 
bättre (Joshi m.fl. 2008).  Motivation anser enhetscheferna är en av deras viktigaste uppgifter, 
de menar på att en motiverad personal trivs bättre med sitt jobb, är friskare och minskar 
sjukskrivningar och därmed får en stabilare grupp. De jobbar för att tillsammans med 
personalen hitta utvecklig och motivation. Gray-Stanley & Muramatsu (2011) menar att 
genom att tillfredsställa personalens behov så motiverar man de samt att de mår bättre av att 
bli bekräftade.  

Mer konkret nämner de att de arbetar ”medarbetarsamtal”. Det är ett redskap där genom 
samtal försöker definiera mål för att personalen ska utvecklas och bli mer tillfredsställda med 
sitt jobb. Dessa mål varierar från person till person, för vissa handlar det om utbildning och 
för andra löneökning. Alvesson & Sveningsson (2007) menar att det finns tre huvudgrupper 
inom motivationsteori. Den humanistiska psykologin där man lyfter personen inre behov och 
drivkraft för att uppnå personens potential. Den andra är instrumentella motivationen där 
människor vill uppnå belöning och slippa bestraffningar. Och slutligen den interaktiva 
motivationen som speglar de sociala förhållande på arbetsplatsen. Medarbetarsamtalet är ett 
kontinuerligt arbetsverktyg för motivering av personalen. När ett mål uppfylls så jobbar man 
mot nästa mål. Återkoppling är en viktig steg i medarbetarsamtalet där enhetscheferna hoppas 
på en positiv inverkan för individen. Människan är påtaglig av vad som erbjuds runt om kring 
de och vet de att det finns en belöning att hämta som exempelvis löneökning så arbetar de 
hårdare. Men de utvärderar även ifall det hårda arbetet är värt mödan (Alvesson & 
Sveningsson, 2007). Enhetscheferna menar att en motiverad personal får bättre hälsa, är mer 
tillfredsställd och chansen till sjukskrivning minskar. Detta bekräftas av Gray-Stanley & 
Muramatsu (2011) som menar att en positiv bekräftelse minskar chanserna till 
sjukskrivningar.  

Deras inställning är att arbeta mer coachande med personalen, att inte alltid komma med 
lösningar utan arbeta för att personalen själva ska komma med lösningar. Som nämnts tidigare 
är deras önskning att få en självständig arbetsgrupp. Idag är det mer normalt med en ledare 
som är coachande och problemlösande, där utveckling och kvalité är en viktig faktor (Nilsson 
& Waldermansson, 2011). Därför menar Nilsson & Waldermansson (2011) att dagens 
ledarskap är en mer utmanande roll där ledaren ska lösa konflikter, skapa motivation och 
jobba med förändring. Som det nämnts innan så stärks personalens självkänsla både som 
individ och grupp genom att visa och ge tillit, förtroende och ansvar till sin personal. Även 
Wilson (2008) menar att mer kontroll till personalen kan öka glädjen till arbetet. Moula 
(2009) stöttar den tanken att människan mår bäst av att vara beslutsfattare och resonera själva. 
En av enhetscheferna uttrycker sig ” Min vision är egentligen att mina medarbetare ska vara 
självständiga som möjligt så jag bara kan jobba med att utveckla de, det hade varit perfekt ” – 
Emma. 
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Diskussion  

Resultat- & Analysdiskussion  
I detta kapitel diskuterar vi studiens slutsatser från resultatet och har en avslutande 
diskussion.  

Syftet med studien har varit att se hur ledarskap på distans upplevs av enhetscheferna inom 
personlig assistans. Personlig assistans har genomgått en rad olika förändringar, 
personalgrupperna blivit större, monopolen inom verksamheten har släppts, ledarskapet har 
ställts inför nya utmaningar (Norén, 2000). Samtidigt upplevs ledarskap på distans svårt både 
för personalen och ledaren (Thylefors, 2009). Vår studie har gett oss en bra insyn i 
enhetschefernas arbete, hur de rent praktiskt arbetar med verksamhetens utmaningar, vilka 
verktyg som används, hur de kommunicerar och motiverar sin personal. Tillsammans med den 
teori som har valts ut har vi kunnat förstå i vilken kontext enhetscheferna pratar och 
fördelarna med deras val i sitt ledarskap.  

▪ Personligassistansorganisationen har moderniserats genom digitalisering. Alla 
arbetsplatser har datorer och därmed nya arbetsverktyg som chattssystem och e-post. 
Något som saknats tidigare. Vi ser att resultatet av detta är att ledarskapet och 
kommunikationen har effektiviserats genom lättare kontaktvägar. Kommunikationen 
har ökat. Genom att kommunikationen har ökat och effektiviserats mellan ledare och 
medarbetare med hjälp av tekniken så har ledarskapet effektiviserats  

▪ Syftet med moderniseringen är att ge verktyg till personalen att arbeta självständigt. 
Makten har delegerats neråt och personalen  till exempel får mer ansvar. Wilson 
(2008) menar att man ger personalen möjlighet att utvecklas genom att lyfta individen 
och arbetsplatsen. Vi upplever att det är enhetschefernas syfte genom att låta de vara 
självständiga, att komma närmare genom ökad kommunikation och bekräfta 
kommunikationen och personalen.  

▪ Då arbetsgrupperna har blivit större och ledarskapet har utvecklats till en 
hybridinteraktion genom att man har fått förlita sig mer på tekniska hjälpmedel för att 
kommunicera med sin personal och under en mindre utsträckning träffar sin personal i 
person och arbetsplatsträffarna blir då viktigare, vilket har gjort att ledarskapet på 
distans har förändrats (Fiol & O'Connor 2005). 

▪ Thylefors (2009) menar att ledarskap på distans kan upplevas svårt. Detta bekräftas av 
enhetscheferna då de vid upprepade gånger beskriver att de saknar den vardagliga 
kontakten med sin personal. Svårigheter att kunna se sin personal. För att kompensera 
detta arbetar de mycket med relationsuppbyggnaden, att personalen ska känna tillit till 
chefen och själv berätta om det är något. De har även önskemål att komma rent 
logistiskt närmare sin personal. Frågan, som vi ställer oss, är om det ens är möjligt 
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med tanken på hur organisationen är uppbyggd. Eller om det hade inneburit en 
organisationsförändring. Detta hade varit intressant att belysa i vidare forskning.  

▪ Trots de utmaningar och svårigheter som upplevs av enhetscheferna betonar de att 
ledarskapet på distans fungerar bra. Anledningen är att det finns en förståelse mellan 
personal och ledaren kring kommunikationen. De arbetar aktivt med relationen till 
personalen.  

▪ En återkommande tema som enhetscheferna nämner är betydelsen av att se, lyssna, 
kommunicera och delegera makten neråt. Teorin om empowerment hävdar att det kan 
finnas fördelar att exempelvis delegera makten neråt genom att frigöra tid för 
cheferna. Empowerment har även en positiv syn på att ge mer kontroll till människan, 
att det ökar deras utveckling och tillfredsställelse på jobbet (Hållås & Nordin, 2011). 

▪ Cheferna ser sig själva som ledare och inte som chefer, de vill försöka coacha och 
stöta sin personal. Vi ser att kommunikation är det viktigaste i ledarskap på distans. 
Kommunikation används vardagligen som ett verktyg vid ledarskap. Via 
kommunikation ger vi bekräftelse. Personalen mår bra av att bli bekräftade och sedda. 
Här är arbetsplatsträffarna ett viktigt verktyg för att se personalen och känna av hur de 
fungerar. Genom att coacha och leda sin personal så styr och riktar ledarna sin 
personal för att se till att verksamhetens behov uppfylls (Holmberg & Henning, 2010). 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har kunnat svara på vårt syfte och frågeställningen. Vi 
ser att enhetscheferna upplever sitt ledarskap positivt med utmaningar. De upplever att 
ledarskapet fungerar bra, de litar på sin personal och de upplever att personalen har en 
förståelse att kommunikationen inte alltid kommer fram. De upplever att de har en bra 
relation till personalen samtidigt som de betonar att de arbetar aktivt med 
relationsuppbyggnaden. Att de ser fördelarna med att personalen har förtroende till de och en 
bra relation exempelvis att de minskar chanserna till sjukskrivningen. Detta är något som 
bekräftas i vår teori av bland annat Gray-Stanley & Muramatsu (2011). Vi har även kunnat 
svara på hur enhetscheferna kommunicerar med sin personal, att de använder sig av digitala 
kanaler, telefon och personliga möten. De har även hjälpverktyg vid kommunikation 
”medarbetarsamtal” där man via ett formulär pratar om mål och framtidsplaner. Detta ser vi 
som positivt då man har möjlighet att ta sig tid och prata djupare om personalen och 
arbetsplatsen, och därmed ha möjlighet som ledare att påverka personen och dess arbetsmiljö.  

Metoddiskussion  
I metoddiskussionen tar vi upp val av strategi för studien samt fördelarna med den. 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur ledarskap på distans upplevs av enhetschefer 
inom personlig assistans. Svaret på den frågan baseras på personens egen upplevelse. Därför 
har den kvalitativa metoden varit en fördel. Anledningen är att de förfaringssätten inom den 
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kvalitativa metoden besvarar vårt syfte bäst. Det hade exempelvis inte fungerat med en 
intervju med hög standardisering eftersom syftet var att förstå så mycket som möjligt och att 
inte styra subjektet i någon riktning.  

Som vi beskrev i metoden har inte vårt syfte varit att hitta en lösning på ett problem utan att 
belysa ett område. Följaktligen har den induktiva ansatsen varit lämplig i denna studie. 
Anledningen är att man arbetar först med resultatet och sedan väljer de bäst lämpade 
teorierna. Wallén (2005) skriver att den induktiva ansatsen kritiserats då man menar att teori 
inte tillför något nytt än det som finns i empirin. Dock är det den egenskapen som passat vårt 
syfte eftersom vi inte vill berätta något nytt utöver enhetschefernas berättelse.  

Datainsamlingen skedde via personliga intervjuer med öppna frågor. Det skedde på deras 
kontor och alla var anonyma. Detta anser vi har skapat god kvalité i intervjuerna då 
intervjusubjektet kan känna sig trygg. Vi upplever att subjekten har varit öppna och har 
försökt besvara frågorna så gott det går.  Trost (2010) menar att man optimerar att subjektet 
känner sig avslappnad och har tillit för intervjuarna om de befinner sig på en trygg plats. 

Totalt blev det 5 intervjuer. Skälet till den siffran är att ha en god kvalité i studien under den 
tidsbegränsningen som fanns. Trost (2010) skriver att en rekommendation för en kvalitativ 
undersökning bör vara minst 4 personer och fler än 10 kan vara tidskrävande.  Detta är något 
vi uppfyllt och har fått mycket information. 

Syftet med analysen har varit att skapa förståelse för uppsatsens resultat. Styrkan har varit att 
vi var två som fanns under intervju och transkribering. Detta anser vi har minimerat risken 
med misstolkningar som kan ha skett och ökat tillförlitligheten i studien. 

Vi vill påstå att genom den valda strategin har uppsatsens syfte uppfyllts och har gett en bild 
hur ledarskap på distans, på personlig assistans, ser ut. Motivet är att de berörda subjekten 
jobbar med ledarskap på distans och deras berättelse har kunnat förklaras ur ett teoretiskt 
perspektiv.  

En svaghet med uppsatsen är att resultatet, från intervjun, inte har redovisats i sin helhet. 
Istället har vi enbart tagit med det som vi uppfattade som intressant för denna studie. Detta 
gör att vår pålitlighet försvagas. istället har vi försökt vara transparenta i vår förfaringssätt.   

Slutsats 
Studiens slutsatser om hur det är att arbeta med ledarskap på distans samt vad som krävs för 
lyckat ledarskap samt våra egna synpunkter vad som kan förbättras.  

Vår slutsats med detta arbete är att enhetscheferna, på personlig assistans, upplever att 
ledarskap på distans fungerar om man är en aktiv chef och ser till att se sin personal. En aktiv 
chef är någon som följer upp och jobbar regelbundet med personalgruppen. Genom att se och 
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bekräfta sin personal så uppfyller man personalens behov av att bli sedda och känna att de blir 
lyssnade på. Genom att göra detta så tillfredsställer man personalens behov av att bli sedda, 
de får då en större motivation till att göra ett bra jobb.  

De intervjuades erfarenheter är att ledarskap på distans kräver att man använder sig av de 
verktyg som finns så som telefon och mail. Med dessa verktyg så kan man nå en stor 
personalgrupp snabbt och se till att alla får ta del av informationen som skickas ut. De 
upplever att genom dessa verktyg så är det lättare för personalen att nå cheferna och för dem 
att vara tillgängliga. 

Genom att vara lyhörda och engagerade chefer så skapar man ett förtroende hos sin 
personalgrupp vilket leder till en bättre moral i gruppen och att de trivs bättre på jobbet. 

Det finns dock utrymme för förbättringar genom att man försöker införa mer personalträffar 
och fortsätta lyssna på personalen som faktiskt är ute i fältet och arbetar. Att man fortsätter på 
samma bana att utbilda sin personal då de framkommer i både litteraturen och vårt empiriska 
material att det har en positiv effekt hos personalen och gör personalgruppen mer kompetent. 

Vidare forskning 
Genom uppsatsen så har vi skrivit att empowerment är ett mångtydigt begrep. För att väga 
upp dess fördelar kan det vara bra att göra kvantitativa undersökningar på ledarskap på distans 
med inriktning på personalgruppen.. Syftet med studien skulle vara att utvinna ifall de har 
möjlighet att påverka sina situationer i arbetet. Genom undersökningarna kan man se om 
personalgruppen har möjlighet att påverka sin situation, till vilken grad och hur de kan ändra 
sin situation. Genom att se vad personalen efterfrågar så kan man effektivisera sättet att jobba, 
då får reda på vad personalen efterfrågar av chefer och kan utveckla de delarna.  

För att gå djupare in på ämnet så skulle vi rekommendera att man intervjuar personal, brukare 
och att man utvidgar undersökningen till fler kommuner. Man skulle även kunna studera den 
privata sektorn och undersöka om ledarskapet skiljer sig där. 

Vi tycker att man skulle bedriva mer forskning i personalfrågor inom personlig assistans då 
det är ett relativt ungt arbetssätt jämfört med andra vård yrken och letar fortfarande efter en 
egen identitet. 
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Bilaga 1 
Enhetschef  intervjuguide  

Hur ser du på ditt ledarskap? 

Hur tycker du att ledarskap på distans fungerar?  

Vad fick dig att söka tjänsten? 

Vad har du för bakgrund? 
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Hur ser din relation med personalen ut, respektive brukare? 

Med vilket medel kommunicerar du med personalen? 

Hur hade du velar effektivisera kommuniceringen? 

Vad saknar du som ledare? 

Vilket stöd som ledare hade du behövt?  
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