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Sammanfattning

När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för
ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns
mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i
framtiden. För organisationer som har eller vill erbjuda sina medarbetare arbete på distans är
det därför betydelsefullt med studier som avser att öka förståelsen för hur frivilligt
distansarbete, ledarskap och motivation förhåller sig till varandra. Det här för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för ökad arbetsmotivation hos medarbetare. Studien avser därför att
öka förståelsen för vad som ökar arbetsmotivationen hos medarbetare som arbetar frivilligt på
distans samt hur medarbetare upplever att ledaren kan bidra till arbetsmotivationen.

För att besvara studiens syfte och forskningsfråga har en kvalitativ metod valts där empiriskt
material insamlats genom kvalitativa intervjuer med tolv medarbetare som arbetar frivilligt på
distans. Med hjälp av den teoretiska referensramen analyserades sedan det empiriska
materialet. Studien visar att ledaren har en påverkan på arbetsmotivationen för medarbetare
som arbetar frivilligt på distans. Resultatet av studien indikerade även på att ett transformativt
ledarskap är att föredra vid distansarbete där ledaren visar tillit och engagemang samt ger
feedback och uppmuntran, vilket visade sig ha positiva effekter på arbetsmotivationen.
Resultatet pekar även på att bra kommunikationslösningar ökar motivationen hos
medarbetare då ledaren genom dessa kan upprätthålla bra relationer och finnas tillgänglig vid
behov. Även social tillhörighet ökade motivationen hos medarbetare, vilket är ett behov som
blir utmanande att tillgodose när arbetet sker på distans.

Nyckelord: distansarbete, frivilligt distansarbete, ledarskap, motivation, arbetsmotivation,
transformativt ledarskap, Self-Determination Theory
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Från pandemi till masshysteri till valfritt sceneri och möjligtvis framtidens empiri.
Covid-19-pandemin har sannerligen gett distansarbetet och digitaliseringen en skjuts.

Distansarbete innebär ett flexibelt arbetssätt där medarbetarna får möjlighet att arbeta
hemifrån eller från en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen (Caillier, 2012). Fenomenet
introducerades i Sverige redan under 1980-talet och sågs från början som en möjlighet för
människor som befann sig på glesbygden att kunna arbeta hemifrån. Under 90-talet däremot,
flyttades fokuset från glesbygden och intresset för distansarbete växte i storstäderna (SOU
1998:115). Under år 2020 fick fenomenet ett stort genomslag som en konsekvens av
Covid-19-pandemin och fler fick upp ögonen för distansarbete. Folkhälsomyndigheten (2020)
kom under våren 2020 med ett flertal rekommendationer, däribland att anställda som har
möjlighet bör arbeta på distans för att minska smittspridningen av Covid-19. Genom att låta
de anställda arbeta på distans har företag haft möjlighet att fortsatt bedriva sin verksamhet
även utanför den ordinarie arbetsplatsen.

När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin skapades ett behov av nya
arbetssätt där den digitala omställningen var central, vilket resulterade i att digitaliseringen
drevs framåt (Post- och Telestyrelsen, 2021). År 2021 har hälften av alla yrkesverksamma i
Sverige arbetat hemifrån i någon grad och var femte yrkesverksam person har arbetat
hemifrån på heltid (Internetstiftelsen, 2021). Enligt en undersökning gjord av Tele2 (2020) i
samarbete med Kantar Sifo ökade distansarbetet under våren 2020 från 14 procent av
arbetstiden till 59 procent. Vidare menar Bonacini, Gallo och Scicchitano (2020) att den
osäkerhet som uppstod kring hur länge pandemin skulle fortgå resulterade i att företag såg på
distansarbete som ett långsiktigt och normalt sätt att arbeta på. Dessutom, menar
artikelförfattarna att distansarbete har blivit mer populärt och uppskattat under pandemin,
vilket eventuellt kan leda till att fler väljer att arbeta på distans även i framtiden. I en
undersökning gjord på den svenska arbetsmarknaden såg majoriteten av de tillfrågade en
fördel med möjligheten att arbeta på distans, då nära 6 av 10 ville fortsätta göra det även efter
pandemin i någon utsträckning (Internetstiftelsen, 2021).

Vidare är det centralt att diskutera ledarskap i förhållande till distansarbete då Nadkarni
(2021) menar att distansarbete skapar nya utmaningar för ledare som behöver anpassa sitt
ledarskap. Det är andra ledarskapsförmågor som är viktiga vid distansarbete och ledare
behöver hitta nya sätt att engagera sina medarbetare på enligt författaren. En av utmaningarna
ledare ställs inför vid distansarbete är att skapa en meningsfull arbetsplats (Antonacopoulou
och Georgiadou, 2020). Att skapa en meningsfull arbetsplats är centralt, då det bidrar till en
ökad prestation, effektivitet och framför allt arbetsmotivation (Bono och Judge, 2003).
Arbetsmotivation är enligt Hill och Weiner (2003) dessutom starkt kopplat till en
organisations framgång, då motiverade medarbetare är mer benägna att lägga tid och kunskap
på att uppnå organisatoriska mål. Enligt Kanfer (2009) avser arbetsmotivation komplexa
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psykologiska processer och krafter som påverkar handlingar och beteenden i en viss riktning
samt mot ett visst, eller flera mål. När vi talar om arbetsmotivation i vår studie menar vi
därför de drivkrafter som ligger bakom handlingar och beteenden i arbetslivet.
Arbetsmotivationen är vad som initierar arbetsrelaterade beteenden och avgör engagemanget,
riktningen, uthålligheten samt hur man tänker och känner inför arbetet.

Digitaliseringen kommer sannolikt att utvecklas, och det är rimligt att anta att frivilligt
distansarbete kommer att utgöra en större del av arbetsmarknaden i framtiden. Om nu
distansarbete är framtiden, vilka faktorer skapar bäst förutsättningar för ett fungerande
distansarbete? Vår studie kommer därav att behandla de tre begreppen ledarskap,
arbetsmotivation samt distansarbete i en frivillig kontext för att förstå hur de förhåller sig till
varandra.

1.2 Problemdiskussion

Tidigare studier kring hur distansarbete förhåller sig till motivation har visat på delvis
liknande resultat. DiMartino och Wirth (1990) undersökte distansarbete och dess påverkan
och kom fram till att distansarbete ökade de anställdas arbetsmotivation och
arbetstillfredsställelse. I en studie av Hill, Ferris och Märtinson (2003) tar de upp att
arbetsmotivationen var högre för de som arbetade på distans än hos de som arbetade på en
traditionell, fysisk arbetsplats. Däremot, menar författarna att distansarbete kan leda till att
medarbetarna känner sig isolerade på grund av en minskad interaktion med kollegor. Det här
kan rimligtvis antas leda till en sämre arbetsmotivation. En studie av Rupietta och Beckmann
(2017) visar att distansarbete ökar den inre motivationen vilket i sin tur har en positiv
påverkan på medarbetarnas arbetsinsats. Detta bekräftades även av Bočková och Lajčin
(2021) som i sin studie kom fram till att den ökade flexibiliteten som distansarbete gav
medförde en ökad arbetsmotivation. Vidare visar en studie av Bloom et al. (2015), gjord med
utgångspunkt i ett kinesiskt företag, att autonomi inom arbetet hade en påverkan på den inre
motivationen vid frivilligt arbete på distans där lägre autonomi resulterade i en sämre
motivation.

Enligt Aropah, Sarma och Sumertajaya (2020) krävs även ett annat typ av ledarskap när man
leder på distans än om man leder från ett fysiskt kontor, och Dahlstrom (2013) menar att det
finns ytterst lite forskning kring just ledarskap vid distansarbete. Enligt Parker, Knight och
Keller (2020) har ledare svårt att anpassa sig till att leda på distans och det skapas i många
fall en misstro till medarbetarna, att de inte arbetar eller har tillräckligt med kunskap för att
klara av arbetsuppgifterna. Författarna menar att detta leder till negativa konsekvenser för
medarbetarna, med en minskad produktivitet och arbetsmotivation. Vidare skriver Ting
(1997) att relationer mellan ledare och medarbetare med fördel byggs upp genom
kommunikation, och belyser även hur viktigt det är att ledare vet hur man kommunicerar
effektivt med medarbetare. Cascio (2000) instämmer med detta och menar att tillit till
medarbetarna är centralt för att leda effektivt på distans och för att företaget ska vara
framgångsrikt. Tidigare studier kring ledarskap och distansarbete visar främst på vad som är
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viktigt för ett bra ledarskap på distans. De belyser även att ledarskapet kan ha en påverkan på
arbetsmotivationen, däremot tar de inte upp betydelsen av ledarskapet för medarbetarnas
motivation och hur ledaren kan påverka denna vid distansarbete.

Enligt Bono och Judge (2003) som studerat ledarskap och motivation vid arbete på plats, har
ledarens ledarskapsstil en påverkan på medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse.
Artikelförfattarna nämner till exempel att när ledaren får medarbetarna att känna att sina
arbetsuppgifter är värdefulla, ökar arbetsmotivationen hos medarbetarna. Medarbetarna blir
därigenom mer motiverade att göra nästa arbetsuppgift ännu bättre. När sambandet mellan
ledarskap och medarbetarnas arbetsmotivation har studerats har flera undersökningar visat att
den största delen av arbetsmotivationen kan förklaras av ett bra ledarskap (Pasternak, 1994;
American Psychological Association, 2017). Faktorer som att ledaren är närvarande, stöttar
arbetet samt visar tillit till medarbetare var enligt undersökningen viktigare för
arbetstillfredsställelsen än exempelvis motiv och arbetsschema (Pasternak, 1994). Deci och
Flaste (1995) menar dock att det, utifrån vad motivationsforskningen kommit fram till, kan
vara svårt att motivera en annan människa, då motivationen ofta kommer inifrån en själv. De
uppmanar ledare att istället för att fokusera på hur man kan motivera sina medarbetare så kan
ledare fokusera på hur man kan hjälpa medarbetarna att få utlopp för sin motivation.
Författarna menar att även om intentionerna är goda när ledare vill höja medarbetares
motivation, så kan det istället leda till att ledaren sätter upp hinder som gör det svårt för
medarbetaren att få utlopp för motivationen på egen hand. Vår studie fokuserar därför på hur
ledare kan skapa bättre förutsättningar för en ökad motivation då det inte är självklart om
ledaren faktiskt kan påverka motivationen.

Sammantaget går att argumentera för att ledarskap, motivation och distansarbete har en stark
koppling till varandra. De tidigare studierna som behandlar begreppen ledarskap, motivation
och frivilligt distansarbete tar upp hur två av begreppen förhåller sig till varandra. Till
exempel studeras ledarskap i förhållande till motivation eller motivation i förhållande till
distansarbete på ett djupgående plan. Däremot, hur frivilligt distansarbete, motivation och
ledarskap förhåller sig och hänger ihop med varandra menar vi har fått lite utrymme i
forskningen. Vi vill således öka förståelse för hur alla tre begreppen samspelar och skapar
förutsättningar för ett mer lyckat distansarbete. Det finns även mycket som talar för att
frivilligt distansarbete kommer vara vanligt förekommande i framtiden. För organisationer
som vill erbjuda sina medarbetare möjlighet att arbeta på distans är det därför betydelsefullt
med studier som syftar till att öka förståelsen för hur ledare kan bidra till medarbetarnas
arbetsmotivation vid just frivilligt distansarbete. På grund av att distansarbete inte var
påtvingat i lika stor utsträckning vid tidpunkten då studien genomfördes jämfört med i början
av pandemin, utgår därför studien från medarbetare som arbetar frivilligt på distans. Vi vill
med vår studie svara på frågan hur ledare kan skapa förutsättningar för en ökad motivation
vid frivilligt distansarbete, detta för att öka förståelsen för hur man kan hantera detta på ett
effektivt sätt i framtiden.
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1.3 Syfte och frågeställning

Studien syftar till att öka förståelsen för vad som ökar arbetsmotivationen hos medarbetare
som arbetar frivilligt på distans och hur medarbetare upplever att ledaren kan bidra till
arbetsmotivationen. Genom att utföra kvalitativa och djupgående intervjuer med personer
som arbetar frivilligt och heltid på distans syftar studien till att beskriva och analysera
respondenternas upplevelser kring ledarens betydelse för motivationen vid frivilligt
distansarbete. Studien utgår från följande frågeställning:

Hur kan ledare skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som
frivilligt arbetar på distans?

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensram
som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet. Begreppen distansarbete,
motivation och ledarskap presenteras, samt de teorier inom områdena ledarskap och
motivation som valts för att kunna besvara vår forskningsfråga. Kapitel 3 redogör för de
metodval som gjorts. Inledningsvis presenteras studiens abduktiva forskningsansats och valet
av kvalitativ metod. Därefter följer en presentation av studiens forskningsprocess samt en
beskrivning av hur den empiriska datan, i form av semistrukturerade intervjuer, har samlats in
och analyserats. I kapitel 4 redovisas resultatet av det empiriska materialet, varpå detta
resultat sedan tematiskt analyseras och diskuteras med hjälp av fyra centrala teman i kapitel
5, i relation till den teoretiska referensramen. I det avslutande kapitlet presenteras studiens
slutsats samt studiens begränsningar och förslag på framtida forskning. Avslutningsvis
presenteras studiens referenslista.
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2. Teori

I följande kapitel presenteras teori och tidigare forskning inom områdena ledarskap och
motivation. Ledarskap är ett brett begrepp och kapitlet redogör för hur vi ser på ledarskap i
det här sammanhanget samt vad som är framträdande för ledarskap på distans. De delar av
ledarskapet som till stor del förändras vid distansarbete lyfts, däribland kommunikation, samt
hur det transformativa ledarskapet är dominerande i forskningen kring distansarbete. Inom
området motivation redogörs för inre och yttre motivation samt motivationsteorin
Self-Determination Theory, som är till hjälp för att förstå hur individuell motivation skapas
samt hur en specifik situation, likt frivilligt distansarbete, kan påverka motivationen.

2.1 Ledarskap

Ledarskap handlar enligt House et al. (2004) om förmågan att påverka, motivera och
möjliggöra för andra att kunna bidra till organisationens framgång och effektivitet.
Sveningsson och Alvesson (2010) tar även upp att ledarskap exempelvis handlar om
utveckling, förändring och förmågan att se helheten i en organisation. En ledare förväntas
därmed åstadkomma samt hantera utveckling och förändring, mot en önskvärd riktning.
Kommunikation, tydlighet och engagemang benämns även vara centrala delar i ett bra
ledarskap för att möjliggöra ett inflytande över efterföljaren, vilket i vår studie är den
enskilde medarbetaren. Enligt Agarwal (2020) är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i
ett företag ledarskapet, där ledarskapet har en stor påverkan på medarbetarna och för deras
produktivitet och effektivitet. Centralt för ett bra ledarskap är att kunna kommunicera ut
visioner och mål i företaget samt att tillsammans med medarbetarna se till att organisationens
mål uppnås. I det här sammanhanget syftar ledarskap till, likt Sveningsson och Alvessons
(2010) definition av ledarskap, att framför allt utveckla, inspirera och engagera medarbetare
samt att se till att mål uppfylls, både sett till medarbetarnas och organisationens mål.

Vidare menar dock Sveningsson och Alvesson (2010) att det är lätt att säga att ledarskapet är
viktigt för ett företag men att det är svårare att säga hur detta ledarskap ska gå till i praktiken.
Det finns flera olika typer av ledarskap och synsätt på hur det ska utövas, samt vad det
faktiskt innebär att vara en ledare. Agarwal (2020) menar dessutom att ett ledarskap i en viss
organisation kanske inte fungerar i en annan organisation. Det finns inget recept på ett perfekt
ledarskap utan det krävs olika former av ledarskap beroende på företag, sammanhang och
situation och det bör därför anpassas efter de givna omständigheterna (Sveningsson och
Alvesson, 2010).

2.1.1 Ledarskap vid distansarbete

Att arbeta på distans är, som nämnt, inget nytt fenomen utan har kontinuerligt växt under de
senaste 30-40 åren (Davis, Ghent och Gregory, 2021). Att arbeta på distans visar på både
fördelar och nackdelar. Fördelarna med distansarbete är enligt Bailey och Kurland (2002)
bland annat flexibla arbetstimmar samt att det möjliggör en tidsbesparing och
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kostnadsminskning för arbetaren. Genom att arbeta på distans sparar man ofta både pengar
och tid som annars hade spenderats på transport till arbetet. Vidare menar Bočková och
Lajčin (2021) att medarbetare som arbetar på distans har möjlighet att skapa sin egen
arbetsmiljö och kan på så sätt ge sig själva bra förutsättningar för att kunna arbeta produktivt.
De negativa sidorna med distansarbete tar bland annat upp att den sociala interaktionen med
kollegor försvinner vilket påverkar medarbetaren negativt. Medarbetare som arbetar på
distans kan känna sig ensamma och känna en saknad av den sociala kontakten med kollegor
och chefer (Regus, 2015). I undersökningen av Tele2 (2020) i samarbete med Kantar Sifo
uppgav 65 procent av de tillfrågade att distansarbete går ut över trivseln på arbetsplatsen då
de saknar småpratandet och fikastunderna med varandra, vilket även bekräftades av Regus
undersökning (2015) där 64 procent saknade den sociala interaktionen.

Vid arbete på distans krävs dessutom andra förutsättningar än vid arbete på en fysisk
arbetsplats. Faktorer som hemmiljö, tillgång till lämplig teknisk utrustning och psykologiska
förutsättningar spelar roll (Bočková och Lajčin, 2021). En rapport från Myndigheten för
arbetsmiljökunskap (2021) visar att den organisatoriska, sociala samt fysiska arbetsmiljön
ändras när arbetet sker på distans. Den organisatoriska arbetsmiljön blir digital vilket skapar
nya förväntningar på framför allt ledarskapet. Den fysiska arbetsmiljön syftar vid
distansarbete till en bra hemmiljö och vidare nämns den sociala arbetsmiljön, som vid
distansarbete istället sker via digitala tjänster och verktyg.

Givet att distansarbete skiljer sig från arbete på en fysisk arbetsplats och att ledarskapet med
fördel bör anpassas efter sammanhanget, kan det kan det antas att ett annat typ av ledarskap
krävs vid distansarbete. Enligt Olson och Olson (2014) skapas nya förväntningar på
ledarskapet och ledarskapsrollen kan komma att förändras vid distansarbete. Ett effektivt
ledarskap på distans handlar enligt Kayworth och Leidner (2000) bland annat om att vara
flexibel och empatisk. Det handlar om att ha en förståelse för sina medarbetare och
därigenom att ta hänsyn till individers behov samt att vara flexibel för olika situationer.
Vidare menar Kowalski och Swanson (2005) att en av de kritiska faktorerna vid distansarbete
är kommunikationen, då den blir mer komplicerad när chefer och medarbetare inte befinner
sig på samma plats. Författarna menar att kommunikationen inte enbart kan ske från chef till
medarbetare utan att det är minst lika viktigt att medarbetare har möjlighet att kommunicera
med sin chef, då kommunikation är viktigt för den sociala interaktionen och för välmåendet.
Olson och Olson (2014) belyser även de vikten av att ha en bra kommunikation och menar att
det är en aspekt som kan behöva förändras vid distansarbete, främst till följd av att
kommunikationen blir mer medveten och inte lika spontan i jämförelse med arbete på en
fysisk arbetsplats. Medarbetare som arbetar på distans har inte möjlighet att ta del av
information på samma sätt som man kan på ett kontor då medarbetare på distans är mer
osynliga och dolda. Det här innebär att all nödvändig information tydligt behöver
kommuniceras ut via exempelvis mejl eller genom videosamtal för att möjliggöra att alla får
ta del av samma information. Neufeld, Wan och Fang (2008) menar att användningen av
informationsteknologi blir en central del både för en effektiv kommunikation och även för ett
effektivt ledarskap på distans. Constant, Sproull och Kiesler (1996) menar dock att
användningen av digitala kanaler begränsar kommunikationsprocessen på grund av att dessa
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är smalare och mer begränsade än vad kommunikation ansikte mot ansikte är. Enligt Powell,
Piccoli och Ives (2004) komplicerar distansarbete även för medarbetare att utbyta kunskap
och information med andra medarbetare, och på så sätt lära sig och utvecklas. Neufeld, Wan
och Fang (2008) menar därför att det vid distansarbete är gynnsamt att ledare lägger extra
energi för att se till att kommunikationen fungerar och därigenom ser till att medarbetarna får
reda på den information som de annars hade fått reda på, på en fysisk arbetsplats.

Vidare lyfter Kowalski och Swanson (2005) tillit som en central del för ett fungerande
ledarskap på distans, där chefer behöver lita på att medarbetarna gör sitt jobb. Om det finns
en brist på tillit kan det resultera i att ledaren inte värdesätter sina medarbetare som arbetar på
distans och därigenom inte ger dem möjligheten att fatta sina egna beslut (Cascio, 2000).
Al-Ani, Horspool och Bligh (2011) lyfter även de betydelsen av tillit för ledare på distans och
menar att det är svårare, samt kräver mer arbete, att bygga upp tillit vid distansarbete då de
inte kan interagera ansikte mot ansikte. Parker, Knight och Keller (2020) menar dessutom att
medarbetare som upplever att de är kontrollerade och att chefen inte har tillit till dem, mår
sämre och har mer ångest för arbetet än de som inte känner sig kontrollerade.

2.1.2 Transformativt ledarskap

Enligt Brunelle (2013) har distansarbete en stor betydelse för hur ledarskapet bör utövas och
menar att ett bra ledarskap kan minska de negativa konsekvenserna som kommer av att
arbetet sker på avstånd. När arbetet sker på distans behöver även ledarskapet utövas på
distans, vilket skapar en form av indirekt ledarskap som kan utövas genom exempelvis
digitala kommunikationsverktyg. Ett indirekt ledarskap, det vill säga när ledarskapet inte
utövas fysiskt, utförs med fördel genom ett transformativt ledarskap (Larsson et al., 2007).

Enligt Sveningsson och Alvesson (2010) handlar det transformativa ledarskapet om att
inspirera, motivera och engagera medarbetare för att uppnå önskvärda resultat och ta till vara
på medarbetarnas intressen. Varför ett transformativt ledarskap är fördelaktigt enligt
författarna är då detta ledarskap har ett högre syfte, där medarbetarna är i fokus och där man
vill skapa utveckling och förändring genom framför allt engagerade medarbetare. Odumeru
och Ifeanyi (2013) menar att det transformativa ledarskapet grundar sig på flera mekanismer
som kan bidra till en ökad prestation, motivation och effektivitet. Det transformativa
ledarskapet handlar exempelvis om att vara en förebild för medarbetarna, låta dem ta större
ansvar, ge feedback och visa uppskattning samt att förstå hur medarbetarna fungerar. Detta
menar författarna resulterar i att ledaren har möjlighet att anpassa uppgifter utefter
medarbetarna var för sig, vilket förbättrar både prestation och effektivitet. Brunelle (2013)
menar att genom att utöva ett transformativt ledarskap har ledaren möjlighet att med fördel
utöva ett effektivt, indirekt ledarskap när arbetet sker utanför den fysiska arbetsplatsen. Även
Aropah, Sarma och Sumertajaya (2020) framhåller betydelsen av ett transformativt ledarskap
vid distansarbete och menar att det är viktigt att välja en ledare som kan utöva ett sådant
ledarskap.
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2.2 Motivation

Motivation är ett mångtydigt begrepp. Vallerand (2012) beskriver motivation som de interna
och externa krafter som producerar beteenden som är initierade, intensiva, ihållande och i en
viss riktning. Det är en psykologisk drivkraft som väcker en handling till liv mot ett önskat
mål och som ligger bakom de val man gör, hur stort engagemang och uthållighet man har, hur
lång tid det tar innan man kommer igång och känslan man har vid utförandet av handlingen.
Enligt Schaffer (2008) handlar motivation om ansträngning, och menar att motiverade
individer är villiga att i hög grad anstränga sig för att nå önskade mål. Motivation är ett brett
forskningsområde och är ett centralt begrepp i vår studie och för vår forskningsfråga.
Motivation som psykologisk drivkraft kan appliceras i flera olika sammanhang och kan
kännas vid i exempelvis skolan eller i arbetet. I denna studie behandlas motivation i ett
arbetssammanhang, med andra ord arbetsmotivation. När vi talar om arbetsmotivation menar
vi de drivkrafter som finns bakom handlingar och beteenden i arbetslivet. Detta inkluderar
engagemang, ansträngning samt hur man tänker och känner inför arbetet. Med anledning av
att motivation som begrepp kan appliceras i flera sammanhang har vi valt att gå djupare in på
motivation som fenomen genom generella teorier om motivation, och applicera de valda
teorierna i en arbetskontext.

Vad som bidrar till motivation kan förklaras genom både interna och externa faktorer
(Vallerand, 2012). Inom forskningen kallas dessa i sin tur för inre och yttre motivation. Den
inre motivationen är den som drivs av egenintresse, nyfikenhet, glädje och lärande (Deci och
Ryan, 2000). Genom den inre drivkraften får vi utlopp för det vi gör; vi vill göra handlingen
för den inre tillfredsställelse handlingen skapar. Handlingar som drivs av den inre
motivationen kräver inget i utbyte för att vara rättfärdigade, det är handlingen i sig som är sin
egen belöning. Den yttre motivationen drivs av yttre faktorer såsom belöningssystem,
påtryckningar, krav eller för att kunna undvika straff. Handlingar som drivs av den yttre
motivationen kräver sålunda ett utbyte av handlingen, i form av exempelvis verbal eller
konkret belöning (Deci och Gagné, 2005). Den yttre motivationen är kopplad till resultatet av
handlingen snarare än själva utförandet av handlingen, som således är sammankopplad med
den inre motivationen (Vallerand, 2012). Utifrån kunskap om inre och yttre motivation har
flera teorier utvecklats, bland annat Self-Determination Theory som vi valt att fördjupa oss i.

2.2.1 Self-Determination Theory

År 1971 påvisade forskaren Edward Deci en intressant koppling mellan den inre
motivationen och yttre belöningar. Deci utförde experiment, där resultatet visade att verbalt
beröm som yttre belöning ökade den inre motivationen, men när pengar introducerades som
belöning minskade den inre motivationen. Med pengar som belöning spenderade deltagarna
dock mer tid på aktiviteten än vad de gjorde innan den yttre belöningen introducerades, vilket
visade att den totala motivationen ökade, men att den inre motivationen minskade. Deltagarna
motiverades således mindre av den inre motivationen och mer av den yttre när pengar
infördes som belöning (Deci, 1971). Edward Deci framställde sedan tillsammans med
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Richard Ryan motivationsteorin Self-Determination Theory. Self-Determination Theory
påstår att genom att tillfredsställa tre psykologiska behov kan vi uppnå inre motivation och
internalisering. Behoven är enligt teorin en universell nödvändighet, väsentliga för den
mänskliga utvecklingen (Deci och Gagné, 2005). Teorin lägger stor vikt vid de sociala
förhållanden som individen befinner sig i, samt hur och varför sociala förhållanden påverkar
de inre motivationsfaktorerna. Deci och Gagné (2005) menar att en central del inom teorin är
distinktionen mellan autonom motivation och kontrollerad motivation, och lyfter att den yttre
motivationen kan variera beroende på till vilken grad ett beteende är autonomt eller
kontrollerat. Teorin fokuserar därmed till stor del på i vilken grad ett beteende är
självmotiverat snarare än kontrollerat, och vad det är som styr beteendet. Människor har
enligt teorin tre konstanta psykologiska behov som motivation uppkommer ifrån: autonomi,
kompetens och tillhörighet (Deci och Ryan, 2000).

Med autonomi menar Deci och Ryan (2000) att man som människa har ett behov av
självbestämmande. För att känna sig motiverad vill man kunna bestämma över sina egna
handlingar, ha kontroll och känna en typ av frihet i sina val. Vidare speglar behovet av
kompetens individers vilja att lära sig nya saker, samla på sig nya erfarenheter och att
upplevas som kompetent inför andra. Detta behov uppfylls när man känner att man gjort ett
bra arbete eller bra ifrån sig och drivs av självförverkligande samt en strävan efter att nå sina
mål. Behovet av tillhörighet inkluderar människors behov av att känna en grupptillhörighet
och en social meningsfullhet. Detta behov drivs av motivationen att skapa och känna
meningsfulla relationer med andra (Deci och Ryan, 2000). Autonomi och att självständigt
kunna påverka och fatta beslut är en av de upplevda fördelarna med distansarbete, då man
själv har möjlighet att påverka sina förutsättningar gällande exempelvis arbetsmiljö eller
arbetstimmar. Vad gäller tillhörighet däremot kan motivationen påverkas negativt vid
distansarbete, på grund av avsaknaden av den sociala interaktionen (Bočková och Lajčin,
2021). Teorin skiljer även på icke-motivation och motivation, där icke-motivation är ett
tillstånd där motivation inte existerar (Deci och Gagné, 2005).

Författare till tidigare studier som använt sig av Self-Determination Theory menar att teorin
är relevant att utgå ifrån när man studerar olika faktorer som påverkar individers motivation
(Gilal et al., 2019; Juwono och Szabo, 2020). Gilal et al. (2019) hävdar även att teorin borde
tillämpas oftare vid forskning, just för att den förklarar individers grundläggande behov för
motivation. Inom Self-Determination Theory är de tre behoven kompetens, tillhörighet och
autonomi starkt kopplade till den inre motivationen, vilket kan vara uttryck för att
individuella och personliga egenskaper samt uppfattningar är av stor vikt när man talar om
motivation. Sociala, biologiska och kognitiva förhållanden spelar en roll i hur eller varför
man når en känsla av motivation. Olika faktorer, upplevelser och handlingars konsekvenser
kan bidra till, eller hindra, människors motivation på olika sätt. Teorin vill följaktligen
framhäva hur och varför sociala förhållanden påverkar de inre motivationsfaktorerna och
sålunda förstå sig på individers beteenden och hur beteenden kan anpassas beroende på
situation eller plats (Deci och Ryan, 2000). Valet att använda Self-Determination Theory för
att besvara studiens forskningsfråga grundar sig därav i att teorin utgår från den personliga
uppfattningen om vad som skapar motivation och hur förhållanden runt omkring kan påverka
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motivationen. Arbete på distans är en särskild arbetsmiljö, och hur ledarskapet kan skapa
förutsättningar för motivationen är en individuell fråga. Vad som frambringar motivation kan
därför antas vara subjektivt, vilket begränsar möjligheterna att generalisera. Vi är medvetna
om att detta är en utmaning för oss och att det påverkar vad vi kan uttala oss om. En generell
slutsats om hur man skapar bra förutsättningar för ökat motivation kan därför vara svårfångat.
Vi har av den anledningen valt att studera arbetsmotivation i en specifik och smal situation,
det vill säga vad ledare kan göra för att skapa förutsättningar för en ökad motivation vid
frivilligt distansarbete. Genom att ställa djupare frågor om arbetsmotivation i den specifika
situationen kunde vi istället fånga upplevelserna hos de utvalda medarbetarna i just detta
sammanhang.
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3. Metod
3.1 Abduktiv forskningsansats

Vår studie utgår från ett abduktivt förhållningssätt mellan undersökningens empiri och teori.
Att arbeta abduktivt kännetecknas av att man i empirisk forskning kontinuerligt växlar mellan
teori och empiri för att bygga en förståelse för fenomenet. Sålunda låter man förståelsen
successivt växa fram (Alvehus, 2019). Att arbeta abduktivt är en kombination av en induktiv
och en deduktiv forskningsansats (Bryman, 2011). En abduktiv forskningsansats tillför ett
kritiskt, nyanserat och förändringsinriktat perspektiv till forskningsmetoden. Ansatsen tillåter
även en öppenhet för att studera, förstå eller förklara hur praktiken och teorin relaterar till
varandra (Pedagogisk forskning i Sverige, 2020).

Då studien syftar till att öka förståelsen för hur arbetsmotivation, distansarbete och ledarskap
samspelar med varandra är en abduktiv forskningsansats bäst lämpad för vår studie.
Upplevelser om distansarbete, arbetsmotivation och ledarskap är individuella och dessutom
föränderliga. Genom kontinuerlig växling mellan teori och empiri syftade vi till att finna nya
samband och förklaringar som kunde ge svar på vår forskningsfråga. Likt Alvehus (2019)
utläggning av begreppet abduktion är det när teori och empiri kommer i kontakt med
varandra som en förklaring kan utvecklas och kontinuerligt omformas. Att arbeta abduktivt
låser inte forskaren till att arbeta strikt induktivt eller deduktivt, vilket är en fördel (Patel och
Davidson, 2011). Motivation och ledarskap är två utbredda och omfångsrika
forskningsområden, vilket hade gjort det svårt för oss att studera vårt valda fenomen helt
förutsättningslöst. Att den generella forskningen är så pass bred och utvecklad såg vi därför
som fördelaktigt för oss för att kunna arbeta abduktivt. För vår del kunde de valda teorierna
ge vägledning i utförandet av den empiriska forskningen. Sedan kunde det empiriska
materialet hjälpa oss att modifiera och specificera de generella teorierna, och på så sätt
utveckla en förståelse för sambandet mellan arbetsmotivation, ledarskap och distansarbete.
Genom att löpande växla mellan både generell teori om motivation och ledarskap samt det
insamlade empiriska materialet med utgångspunkt i verkligheten, kunde vi generera en
djupare förståelse för det valda fenomenet.

3.2 Kvalitativ metod

Då vi vill ta reda på, och öka förståelsen för, hur ledaren kan skapa förutsättningar och bidra
till en ökad arbetsmotivation vid distansarbete, utifrån medarbetarnas perspektiv, valde vi att
använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Med en kvalitativ metod skapas en djupare
förståelse för det valda forskningsområdet (Holme och Solvang, 1997). En kvalitativ studie
utgår från en tolkande syn på kunskap där tyngden ligger vid hur deltagarna tolkar dess egna
verklighet (Bryman, 2011). Ett tolkande arbetssätt genomsyrar studien där empirin som
samlats in grundar sig på respondenternas upplevelser, och har analyserats och tolkats med
hjälp av den teoretiska referensramen. Syftet med att använda sig av en kvalitativ metod är att
ta reda på individens uppfattning genom att exempelvis lyssna på vad hen har att säga
(Jacobsen, 2017). En kvalitativ forskningsmetod grundar sig på insamling av mjuk data,
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exempelvis i form av kvalitativa intervjuer eller tolkande analyser (Patel och Davidson,
2011). Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer vilket grundade sig på att vi
ville ta reda på respondenternas upplevelser kring arbetsmotivation, ledarskap och
distansarbete. Då motivation är individuellt krävs en djupare diskussion för att förstå hur en
enskild individ upplever motivation, vilket är en anledning till varför vi valde att genomföra
både en kvalitativ studie och därigenom intervjuer. Genom att utföra intervjuer, där vi hade
möjlighet att ställa följdfrågor, kunde vi få en djupare förståelse som förmodligen inte hade
varit möjligt med en annan datainsamlingsmetod.

Vidare kännetecknas en kvalitativ metod ofta av att det empiriska underlaget är beroende av
externa teorier som valts ut för undersökningen (Lind, 2019). Vår teoretiska referensram
utgår från teorier kring motivation och ledarskap och kommer att vara en central del i arbetet
för att finna samband, motsägelser samt för att förstå det sammanhang som studien avser.
Genom den teoretiska referensramen för studien hade vi en uppfattning om vad teorierna
säger och därigenom en bra förförståelse, vilket var fördelaktigt då vi på så sätt kunde få ut så
mycket som möjligt av intervjuerna. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de är flexibla
då de kan utformas och anpassas efter intervjupersonens svar, samt att de ger
intervjupersonen en chans att berätta vad som är viktigt och relevant för hen (Bryman, 2011).
Utformningen av kvalitativa intervjuer genererar dessutom ofta mycket nyanserad
information då intervjupersonernas svar är unika (Jacobsen, 2017). Genom att använda oss av
kvalitativa intervjuer var vår förhoppning att uppmuntra till intressanta och givande samtal
som kunde hjälpa oss att besvara den valda forskningsfrågan.

Nackdelen med en kvalitativ forskningsmetod är att den är resurskrävande då det tar tid att
genomföra en kvalitativ studie samt att materialet behöver sorteras (Jacobsen, 2017). Vi var
medvetna om detta och därav beredda på de stora resurser som krävdes. Vidare belyser
Bryman (2011) problemet med subjektivitet i kvalitativa studier där resultatet bygger på vad
forskaren tycker är viktigt eller inte, samt influeras av personliga uppfattningar och åsikter. Vi
har vid genomförandet av studien varit väl medvetna om problematiken kring subjektivitet
men på grund av studiens utformning och syfte var en kvalitativ metod, trots de nackdelar
som finns, mest lämplig. Vid en kvalitativ metod är det även viktigt att säkerställa studiens
pålitlighet vilket är ett av de centrala begrepp som är viktiga att ta hänsyn till vid
genomförandet av en kvalitativ studie. Det här har vi gjort genom att tydligt och detaljerat
redogöra för hur studien genomförts, hur intervjuerna gått till och hur materialet bearbetas
samt analyserats. Det här gjordes dessutom för att visa på en transparens vilket är viktigt för
att utomstående ska förstå vad forskaren har gjort och hur studien har genomförts (Bryman,
2011). För att säkerställa transparens har vi detaljerat redovisat studiens tillvägagångssätt och
för de metodval som gjorts.

3.3 Urval

Utgångspunkten för att hitta personer att intervjua var genom att strategiskt välja ut deltagare
som var relevanta och som ansågs vara betydelsefulla för vår studie och studiens syfte, vilket
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även kan beskrivas som ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Urvalet gjordes då vi ville få tag i
personer med specifika erfarenheter i en specifik arbetsmiljö för att på så sätt få bästa möjliga
förutsättningar att kunna besvara studiens forskningsfråga. Då vi hade svårt att hitta personer
som stämde in på våra kriterier tillämpade vi även snöbollsurval, där några av respondenterna
rekommenderade andra personer som vi sedan kontaktade. Problemet med snöbollsurval är
att materialet riskerar att inte vara representativt för hela populationen (Bryman, 2011). Vi
förstod att det här problemet fanns och att det kunde påverka generaliserbarheten för vår
studie, men då personerna som valdes utifrån snöbollsurval inte arbetade på samma
organisation eller hade en liknande befattning som personen som rekommenderat dem ansåg
vi att det fungerade för vår studie. Vidare kan även ett målstyrt urval antas påverka
representativiteten. Lind (2019) framhåller dock att det i en kvalitativ studie är viktigt att få
ett rikt och användbart material och att representativitet är av mindre betydelse då det oftast
är ett mindre antal enheter som studeras. Urvalet gjordes utifrån följande kriterier:

- Respondenterna skulle arbeta frivilligt på distans.
- Respondenterna skulle arbeta heltid på distans.
- Respondenterna skulle vara medarbetare och inte chefer/ledare.
- Respondenterna behövde ha en chef/ledare, och kunde därav inte vara egenföretagare

eller frilansare.
- Respondenterna skulle arbeta på den svenska arbetsmarknaden.

För att skapa ett trovärdigt och pålitligt resultat var det viktigt för oss att de vi intervjuade
inte arbetar deltid på distans och deltid på plats, då vi ansåg att detta kunde skapa en
missvisande bild i resultatet kring motivation. Exempelvis motivation som skapas av social
sammanhållning kan påverkas om respondenten arbetar på distans då och då och på
arbetsplatsen emellanåt. Vi gjorde ingen avgränsning vad gäller kön, ålder, bransch eller
erfarenhet, då vi inte ansåg att detta hade någon betydelse eller var relevant för vår studie. Vi
valde att göra en avgränsning vad gäller befattning och position, och valde därför enbart
medarbetare, det vill säga ej högre chefer eller ledare. Detta urval gav oss en djupare
förståelse för medarbetarna som kunde ge oss en syn på ledarskapet utifrån medarbetarnas
perspektiv. Vidare gjordes även en avgränsning till den svenska arbetsmarknaden, då vi
föredrog att utföra intervjuerna på svenska. Detta för att underlätta tolkning och analys av det
empiriska materialet.

3.3.1 Sammanställning av respondenter

Nedan följer en kort presentation av respondenterna som medverkat i vår studie.
Respondenterna presenteras utifrån de urvalskriterier vi valt att kategorisera efter: befattning
och organisation. Då vi tillämpat anonymitet beskrivs personerna som Respondent 1,
Respondent 2 och så vidare, och inte vid deras namn eller organisationen de tillhör. Under
kategorin organisation har vi tillämpat Europeiska kommissionens gränsvärden för
företagsstorlek för att urskilja litet och stort företag (Europeiska kommissionen, u. å.).
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Tabell 1: Presentation av respondenter

Respondent Befattning Organisation

Respondent 1 Ingenjör Statlig myndighet

Respondent 2 HR-konsult Kommunalt företag

Respondent 3 Redovisningsekonom Stort företag

Respondent 4 Projektledare Kommunalförbund

Respondent 5 Specialist, IT-support Stort företag

Respondent 6 Teknisk specialist Stort företag

Respondent 7 Marknadskoordinator Stort företag

Respondent 8 Produktutvecklare Stort företag

Respondent 9 Sjuksköterska Kommunalt företag

Respondent 10 Rådgivare Stort företag

Respondent 11 Projektledare Litet företag

Respondent 12 Arkitekt Litet företag

3.4 Datainsamling

Vidare valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilka grundade sig på olika teman
som berördes under intervjun. Frågorna i en semistrukturerad intervju är ställda och
anpassade på ett sätt som ger frihet till intervjupersonen att svara fritt och öppet (Bryman,
2011). Intervjuerna var dessutom öppna individuella intervjuer, som syftar till att samtalet ska
vara mer av en dialog och där respondenten inte har några begränsningar på vad hen kan säga
(Jacobsen, 2017). Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide med frågor
anpassade till studiens syfte relaterat till arbetsmotivation, ledarskap och distansarbete.
Dessutom, grundade sig några av frågorna på centrala begrepp inom området motivation från
den teoretiska referensramen. Dessa var autonomi, kompetens och tillhörighet. Vi lät dock
inte teorin styra frågornas utformning utan hade ett öppet förhållningssätt till teorin. I en
semistrukturerad intervju består intervjuguiden ofta av några få öppna frågor eller teman, där
följdfrågor är viktiga för att skapa en större och djupare förståelse (Alvehus, 2019).
Intervjufrågorna utformades både utifrån temana arbetsmotivation, ledarskap och
distansarbete var för sig samt i kombination med varandra, för att på så sätt få ut så mycket
som möjligt av intervjuerna. Respondenterna fick initialt samma frågor och tack vare
frågornas öppna karaktär gavs respondenterna en större frihet. Detta för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att kunna besvara vår forskningsfråga och för att få en större
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förståelse för respondenternas upplevelser. Vidare utformades följdfrågor utifrån de specifika
svaren. Det här för att få ett så användbart och träffsäkert material som möjligt där innehållet
i intervjun anpassas. Kvalitativa intervjuer möjliggör denna flexibilitet vilket har varit
fördelaktigt i vår studie, där ett intressant och rikt material är av betydelse. Å andra sidan
finns det en risk att det insamlade materialet från semistrukturerade intervjuer blir mindre
trovärdigt då utformningen av intervjuerna kan variera (Bryman, 20011). Det här kan
dessutom rimligtvis resultera i att resultatet blir subjektivt, främst på grund av den
förförståelse vi hade redan innan intervjuerna genomfördes. Vi är medvetna om att det här är
en risk vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer och har därför vid utformningen av
intervjuguiden samt under intervjuerna försökt att vara så objektiva som möjligt. Detta även
för att minimera risken att intervjun styrs i en viss riktning.

En tid innan intervjun genomfördes fick samtliga respondenter ett informationsmejl med
information om undersökningens syfte samt praktisk information såsom tid för intervjun och
intervjuns tillvägagångssätt. Dessutom, informerades respondenterna om att anonymitet
garanteras, och att endast befattning och typ av företag kommer att stå med. Genom att
garantera respondenternas anonymitet hade vi en förhoppning att de skulle känna sig trygga
med att vara ärliga och transparenta i deras svar. Anonymiseringen kan därför gett oss en mer
sanningsenlig bild av respondenternas upplevelser av distansarbete. De fick även information
om att intervjun kommer att spelas in i ljud, men att ljudfilerna sedan kommer att raderas.
Även de fyra forskningsetiska principerna presenterades och förklarades för respondenten,
samt enklare frågor att fundera över till intervjun. Närmare förklaring av de fyra
forskningsetiska principerna presenteras senare i kapitlet.

Samtliga intervjuer genomfördes löpande under december 2021 via den digitala plattformen
Zoom. Vi hade tidigare använt oss av Zoom och kände oss båda bekväma med hur det
fungerade. Samtliga respondenter var även bekanta med plattformen och intervjuerna kunde
genomföras på ett smidigt sätt. Nackdelen med användningen av en digital plattform till
skillnad från fysiska intervjuer är att det kan uppstå tekniska problem som gör att man missar
viktiga delar av vad respondenten säger och att det kan bli hackigt i svaren. Vi lyckades dock
att genomföra samtliga intervjuer utan några större tekniska problem. När man genomför
intervjuer digitalt kan det vara svårare att analysera kroppsspråk och ansiktsuttryck än om
intervjuerna sker fysiskt. Trots att intervjuerna genomförs med kameran på är det lätt att
missa respondenternas kroppsspråk. Det här är något vi tog hänsyn till vid genomförandet av
intervjuerna och vi bad respondenterna att sätta sig med ett lämpligt avstånd till kameran för
att få ett tydligare grepp om kroppsspråket. Två av de tolv respondenterna valde att inte ha
sin kamera på av olika personliga anledningar. Detta kan ha försvårat tolkningen av
materialet då kroppsspråk och ansiktsuttryck missats. Trots de nackdelar som finns med att
genomföra digitala intervjuer ansåg vi att Zoom var det bästa valet för vår studie, då det
framför allt underlättar och effektiviserar arbetet.

Intervjuerna varade cirka 40-45 minuter vardera och samtliga intervjuer spelades in i ljud.
Det anses fördelaktigt för att enkelt kunna gå tillbaka och lyssna på samtalen igen vid behov
och på så sätt undvika att svar tolkats felaktigt eller att viktig information missats (Jacobsen,
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2017). Valet att spela in samtalen gav oss även förutsättningen att vara fullt fokuserade vid
intervjuns genomförande, då fokusering vid anteckning inte var lika kritisk. Intervjuerna
transkriberades även direkt efter genomförandet för minimera risken för felaktigheter genom
att ordagrant skriva ner och återge respondenternas svar, samt för att skapa en översikt över
intervjupersonernas svar som i sin tur underlättade bearbetningen. Vi har under arbetets gång
arbetat med att se till att intervjupersonernas svar speglas på ett korrekt sätt, och att samtliga
källor som använts återges på rätt sätt för att säkerställa studiens autencitet. Med korrekt sätt
menar vi att intervjupersonerna fritt fått berätta om deras upplevelser, att det som står i
empirin är det som respondenterna faktiskt har sagt och att de citat som används har återgetts
ordagrant. Detta har möjliggjorts genom att intervjuerna spelats in och därefter transkriberats
för att på så sätt minska risken för felaktigheter.

3.5 Databearbetning och analys

När det empiriska underlaget hade samlats in påbörjades bearbetningen av materialet. Det är
viktigt att arbeta med att reducera den stora mängd data som insamlats för att få en överblick
och därefter kunna analysera materialet (Bryman, 2011). När samtliga intervjuer var
transkriberade gick vi igenom materialet från början till slut, detta för att få en övergripande
bild av det insamlade materialet. Materialet sorterades sedan efter relevans för vår studie. Det
vid relevans för att kunna besvara vår forskningsfråga var material rörande ledarens påverkan
på arbetsmotivationen, vilket sedan sammanställdes. Lämplig deskriptiv information
sammanställdes i tabell 1 ovan. Det underlag som inte berörde arbetsmotivation och ledarens
roll redovisades eller analyserades inte. Detta underlag behandlade exempelvis hur länge de
arbetat på distans, arbetsuppgifter och trivsel, vilket inte hade en anknytning till vår
forskningsfråga. Dessutom sorterades alla personliga uppgifter och sådant som tydligt kan
kopplas till en viss respondent bort för att garantera respondenternas anonymitet.

Den teoretiska referensramen användes för att analysera det empiriska materialet. Genom att
analysera och jämföra det empiriska materialet med den teoretiska referensramen kunde vi
finna likheter och skillnader mellan empiri och teori. Exempelvis fann vi likheter mellan vad
respondenterna ansåg vara ett fördelaktigt ledarskap vid distansarbete och det transformativa
ledarskapet. Likaså kunde vi skapa en bredare förståelse för hur arbetsmotivation, ledarskap
och distansarbete samspelar med varandra genom att växla mellan teoretiska resonemang och
resultatet från intervjuerna. I analysen identifierades fyra teman som vi fann var vanligt
förekommande bland intervjusvaren kring respondenternas upplevelser av vad som motiverar
dem och vad ledaren kan göra för en ökad arbetsmotivation. Därefter relaterades dessa teman
till teoretiska nyckelbegrepp inom områdena motivation och ledarskap, framförallt
Self-Determination Theory och det transformativa ledarskapet. Det empiriska materialet är
därmed uppdelat i dessa centrala teman: 1. Självständighet, tillit och frihet under ansvar, 2.
Tillhörighet, 3. Feedback, uppskattning, engagemang och intresse samt 4. Kommunikation
och tillgänglighet. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid en tematisk analys som syftar till att
finna framför allt centrala teman, kategorier samt likheter och skillnader i det insamlade
materialet (Bryman, 2011). I en kvalitativ undersökning analyseras materialet dessutom med
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hjälp av egna tolkningar inom det valda området (Patel och Davidson, 2011). Analysen i det
femte kapitlet speglas därför av tre perspektiv: empiri, teori samt egna tolkningar och
reflektioner. Till följd av att analysen innehåller egna tolkningar är vi medvetna om att det
finns en risk för feltolkningar vilket kan minska trovärdigheten. Genom att transkribera
materialet, ha en tydlig teoretisk referensram samt att genomgående analysera materialet
avsåg vi att reducera denna risk.

3.6 Forskningsetiska aspekter

Vetenskapsrådet (2017) belyser vikten av etiska överväganden och riktlinjer, och hur dessa är
väsentliga för forskningens kvalitet, genomförande och resultat. I vår studie har vi därför tagit
hänsyn till olika etiska aspekter och dilemman för att säkerställa att studien ligger i linje med
Vetenskapsrådets rekommendationer. Vid en forskningsstudie är det viktigt att redogöra för
de medverkande hur de kommer att framställas i studien samt på vilket sätt deras bidrag
kommer att användas (Patel och Davidson, 2011). Studien tillämpar därmed anonymitet då
alla medverkande i studien är anonymiserade och inte nämns via namn eller företaget de
arbetar på. Beskrivningar av de medverkande är på ett allmänt sätt och är därför svåra att
identifiera eller kännas vid av någon inom eller utom organisationen. Genom att tillämpa
anonymitet kan resultatet av studien inte hänföras till en viss individ eller organisation, vilket
minskar risken för integritetsmässig skada eller konflikt (Vetenskapsrådet, 2017). I
planeringen och genomförandet av vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska
principerna som säkerställer individskydd (Bryman, 20011). Dessa är:

1) Informationskravet: Personer som medverkar ska ha informerats om syftet med
undersökningen.

2) Samtyckeskravet: Personer som medverkar ska samtycka till sin medverkan och även
ges möjlighet att avbryta deltagandet.

3) Konfidentialitetskravet: Personuppgifter ska behandlas på ett respektfullt sätt och
bevaras så att obehöriga ej får tillgång till dem.

4) Nyttjandekravet: Det empiriska materialet som framställts ska endast användas för
forskningsändamålet.

Dessa fyra krav presenterades och förklarades för varje respondent i det informationsmejl
som skickades en tid innan intervjun tog plats. Vid intervjustart tillfrågades respondenterna
om de hade tagit del av och förstått informationen de givits via mejl, samt om de samtycker
till sin medverkan. Samtliga svarade att de hade förstått och att de ville medverka. I linje med
Vetenskapsrådets rekommendationer har samtliga medverkande i studien fått den färdiga
uppsatsen skickad till sig via mejl (Vetenskapsrådet, 2017).
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4. Empiri
4.1 Respondenternas upplevelser kring distansarbete

Samtliga tolv respondenter arbetade hemifrån vid tidpunkten intervjuerna tog plats. Vad de
även hade gemensamt var att samtliga hade en kunskapsintensiv roll på sin arbetsplats. Att
inneha en kunskapsintensiv roll innebär att arbetet är komplext och kräver en fördjupad
kunskap och därigenom ofta en en akademisk utbildning (Sveningsson och Alvesson, 2010).
Respondent 1 trivdes väldigt bra med att arbeta hemifrån och sa i början av intervjun att “Jag
kan inte förstå varför jag ska tillbaka till kontoret”. De upplevda fördelarna med
distansarbete var för respondenten frihet med planering, att hen hinner med fritiden lättare
och att hen känner sig mindre stressad. Framför allt hade respondentens stress över
vardagslivet minskat, då det var enklare att få ihop privatlivet, exempelvis genom att slippa ta
sig till och från arbetet och att slippa behöva handla matvaror när eftermiddagsköerna ringlar
sig långa. Sålunda kände sig respondent 1 mindre stressad, och kände därför att hen får mer
gjort i arbetet hemifrån. Respondent 11 och 12 upplevde också att de får mer arbete gjort
hemifrån, detta för att de på kontoret tar fler mikropauser, för att exempelvis hämta kaffe.
Flera respondenter nämnde även fördelen med bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.
Respondent 11 sa bland annat att distansarbete “underlättar vardagspusslet”. För
respondenterna 2, 9 och 10, som till skillnad från respondent 1 och 11, hade yngre barn,
handlade den förbättrade balansen mer om tillgänglighet för barnen. Om barnen är sjuka
behöver man inte vabba på samma sätt, utan kan utföra arbetet hemifrån ändå. Respondent 3
och 7 trivdes bra med att arbeta på distans, men nämnde att det går i vågor. “Det blir tråkigt i
längden” påpekade respondent 7. Respondent 5 och 6 nämnde flexibilitet som en fördel. De
båda hade arbetat från sina sommarstugor ibland och såg det som fördelaktigt att kunna
befinna sig vart som helst vid distansarbete. I svaren togs det även upp att vissa
störningsmoment som annars inträffar på kontoret försvinner, vilket respondent 1, 5, 8, 11
och 12 tog upp, och som därmed upplevde att de kunde arbeta mer ostört hemma. Respondent
5, 7 och 10 tog dock upp störningsmoment hemma som en nackdel, och berättade att deras
partners också arbetade hemifrån eller var hemma av annan anledning, vilket gjorde att det
blev lite trängre hemma och fler störningsmoment kunde uppkomma. Respondent 2 tog likaså
upp störningsmoment, men menade att man kan störa sig på saker i hemmet, till exempel att
diskmaskinen inte är utplockad. Flera respondenter påpekade dock att störningsmoment finns
överallt, oavsett distans eller inte. Respondent 10 och 11 tog även upp att distansarbete blir på
bekostnad av de dagliga rutinerna man annars har när man fysiskt måste ta sig till en annan
plats för att arbeta, vilket de upplevde som negativt.

“Kreativiteten och det sociala blir lidande när man bara sitter hemma” tyckte även
respondent 4. Att den sociala interaktionen försvinner när man arbetar hemifrån var den stora
upplevda nackdelen som alla respondenter nämnde. En mer djupgående redogörelse för
respondenternas upplevelser kring den sociala aspekten med distansarbete presenteras senare
i kapitlet.
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4.2 Upplevd motivation

Nedan följer en sammanfattande inledning om den upplevda motivationen hos
respondenterna. Mer djupgående presentation om de olika teman vi fann presenteras löpande
i kapitlet.

Ingen av respondenterna upplevde att de hade något större problem med minskad motivation
när de arbetar på distans. Den mest förekommande anledningen till varför respondenterna
kände sig motiverade var för att de tyckte om sitt jobb och värdesatte sina arbetsuppgifter.
Respondent 1 tog upp att hen får motivation av att känna att arbetet bidrar till viktiga delar i
samhället. Respondent 9 gav ett liknande svar, och upplevde sig själv som engagerad över sitt
arbete då det hjälper andra. Gemensamt för flera respondenter var att den upplevda
motivationen varierade beroende på arbetsbördan. Respondent 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 och 11
upplevde att när man har mycket att göra är det inga problem med motivationen. Respondent
2 och 8 menade däremot att deras motivation minskade när de hade för mycket att göra.
Respondent 1 och 7 tog även upp arbetsuppgiften i sig som en motivationsfaktor. Respondent
7 ansåg att projektarbeten funkar bättre när man arbetar hemifrån, medan de rutinmässiga
uppgifterna går trögare, vilket respondent 1 också argumenterade för. Respondent 12 som har
ett kreativt yrke med många praktiska arbetsmoment upplevde att vissa arbetsuppgifter är
svårare att utföra på distans.

4.3 Kommunikation

Det främsta verktyget som respondenterna använder för att utföra sitt arbete på är datorn.
Samtliga respondenter upplevde att kommunikationen överlag fungerar bra på distans men att
formerna för kommunikation har förändrats. Användningen av digitala tjänster har ökat
markant och enligt respondenterna sker nu kommunikationen främst via Teams och mejl,
men även andra tjänster såsom Slack och Google Meets användes på arbetsplatserna.
Respondent 3 talade om att “Det är betydligt mer skriftlig information idag än när vi
arbetade på plats” vilket även bekräftades av andra respondenter. Flera respondenter
upplevde därav att den informella och spontana kommunikationen har minskat. Respondent 1
påpekade att det vid en fysisk arbetsplats går att sticka in huvudet hos chefen eller hos en
kollega, och därigenom kommunicera muntligt. Vid distansarbete blir det här svårare och hen
menade att man nu istället skickar iväg ett mejl eller bokar in ett möte, vilket även nämns av
respondent 2, 10, 11 och 12. Respondent 2 berättade att hen bara hör av sig till sin chef och
sina kollegor när hen verkligen behöver, och då genom att boka in ett möte. Enligt
respondenten är de frågor som annars hade kunnat ställas relativt snabbt på kontoret lite
längre bort, vilket gör det mer komplicerat. Flera respondenter hade liknande upplevelser och
tog upp att de istället försöker finna svaren på egen hand. Respondent 11 nämnde att “I och
med att man inte kan böja sig bakåt till en kollega och fråga en snabb fråga blir det att man
tänker till en extra gång innan man ringer upp sin chef eller en kollega. Man försöker då
först hitta svaret själv”. En respondent som däremot nämnde att kommunikationen fungerade
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lite sämre var respondent 3, som upplevde att det uppkommer fler missförstånd på grund av
den ökade användningen av skriftlig kommunikation.

Under intervjuerna framkom att respondent 3, 4, 5, 7, 9 och 11 har rutinmässiga möten med
sin chef inbokade varje vecka. Respondent 4 nämnde att hen har två avstämningar i veckan
med sin chef och att det fungerar väldigt bra. Under dessa möten framhåller respondenten
även vikten av att fråga hur man mår och inte bara följa upp om hur arbetet går, vilket även
lyftes av respondent 5, 9 och 11. Respondenterna upplevde att det påverkar motivationen
positivt. Vidare ansåg respondent 5, 11 och 12 att chefen bör ha fler möten med
medarbetarna. Exempelvis framhöll respondent 11 att dagliga check-ins hade varit
uppskattade och något som hade påverkat hens motivation. En annan aspekt som flera
respondenter nämnde är kroppsspråk, och att kunna se de man talar med trots att
kommunikationen sker digitalt. Respondent 5 lyfte det här som betydelsefullt för att hen ska
känna sig motiverad och menar att chefen bör uppmuntra medarbetare att ha på kameran vid
möten för att man ska kunna se varandra. Det här påpekade även respondent 3, 4, 5 och 8.
Vikten av att kunna se varandra är något som respondent 4 tog upp som betydelsefullt för sin
egen motivation då hen drivs av, och blir motiverad av andra medarbetare: “jag behöver se
kroppsspråk och känna in de jag jobbar med”. Respondent 8 lyfte att det var otroligt viktigt
för hen att kunna se personerna man har möte eller talar med. Hen menade att det gör att man
känner tillhörighet till andra och därigenom ser sig själv i ett större sammanhang, vilket enligt
respondenten även påverkar arbetsmotivationen positivt.

Respondent 6, 7 och 8 tog upp några negativa aspekter med kommunikationen vid
distansarbete. Respondent 6 menade att den spontana överhörningen minskar och att man
därför har mindre koll på vad andra kollegor arbetar med och vad som händer i
verksamheten. Respondent 7 hade en liknande upplevelse och menar att man missar mycket
information när man arbetar på distans. På kontoret får man ta del av information och höra
saker som man annars inte hade fått: “Jag hade exempelvis ingen aning om att vår julfest på
torsdag kanske blir inställd på grund av de nya corona-restriktionerna, det är något jag hade
fått reda på om jag varit på kontoret”. Respondent 8 upplevde även att man inte får höra och
ta del av nya möjligheter och lära sig från andra på samma sätt. Det här upplevde
respondenten som något negativt för hens arbetsmotivation då hen motiveras av att utvecklas.
Respondenten tog upp att chefen bör se till att samtliga på arbetsplatsen får ta del av samma
information och får samma möjligheter. Sammantaget upplevde respondenterna att
kommunikationen fungerar bra. Respondent 6 beskrev att de digitala
kommunikationsformerna är fantastiska och att de underlättar otroligt mycket. Hen tog upp
att fler interaktioner hinns med och att man slipper lägga tid på att åka till till andra företag
för att ha ett möte, då de nu går att ha digitalt istället.

4.4 Social interaktion

Elva av respondenterna tog upp att den sociala aspekten med arbetet blir lidande när man
arbetar på distans, bland annat saknade de sina kollegor. Samtliga tolv respondenter ansåg att
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de blir mer motiverade av att känna tillhörighet, vilket var extra centralt för respondent 6, 9,
11 och 12. Respondent 9 pratade om att hen är beroende av en känsla av tillhörighet, och att
hen saknar att tillhöra en fysisk grupp, och berättade att genom att känna en känsla av
tillhörighet blir hen mer motiverad att hjälpa andra. “Det är mycket lättare att isolera sig när
man sitter hemma” enligt respondent 11. “Hemma blir det lättare till de känslorna, för på
kontoret vet man att man har folk runt omkring sig” fortsatte respondenten. Respondent 6
talade också för att känslan av tillhörighet är väldigt viktigt vid distansarbete, för att känna att
man är en del av ett sammanhang. Framförallt tog respondenten upp hur viktigt det var att
känna tillhörighet till organisationen, att man vet sitt syfte för företaget och känner att man
kan bidra till företagets framgång.

Det som också var gemensamt för tio av respondenterna var att de saknar de naturliga och
spontana samtalen som sker på arbetsplatsen. Några exempel var det vardagliga snacket
innan möten, efter möten eller i korridoren. Det här lyfte respondent 7 som en negativ aspekt
för arbetsmotivationen och menade att de naturliga samtalen med kollegor och chefer kan
höja både motivation och prestation. Respondenten nämnde att vid distansarbete så pratar hen
bara med några få kollegor som arbetar med samma projekt, medan på kontoret så pratar man
naturligt med fler kollegor som arbetar med andra projekt. Även respondent 8 och 9 menade
att de informella samtalen är av stor betydelse och att chefen bör uppmuntra till dessa och att
det ska vara mer tillåtet att ha de här samtalen under arbetstid. Det här skulle enligt
respondent 7, 8 och 9 höja deras arbetsmotivation. De menar att de här samtalen är viktiga
när man arbetar hemifrån och därmed inte träffar varandra fysiskt. “Det blir mindre
snick-snack och man får sämre koll på hur kollegorna har det” enligt respondent 9. Vidare
tog respondent 8 upp att det personliga snacket mellan två individer innan ett möte
försvinner, och att “När man sitter digitalt frågar man inte hur det är med barnen, man får
snacka om väder eller skottning istället”. Respondent 1, som arbetar på ett betydligt större
företag och kontor, menade dock att hen inte känner någon saknad för de spontana samtalen.
“Jag känner inte dem vid kaffemaskinen ändå” nämnde respondenten, och menade att hens
närmsta kollegor inte befinner sig på Göteborgskontoret ändå, de har alltid funnits på Teams.
Vad respondent 1 istället saknade var vissa fysiska möten, där det är fördelaktigt att kunna se
kroppsspråk, ansiktsuttryck eller att kunna peka mot en tavla.

Digitala fikor var någonting som nio av respondenterna har haft via sin arbetsplats. Sex av
respondenterna upplevde att digitala sammanställningar är bra för arbetsmotivationen och att
det är ett bra sätt att ändå få den sociala kontakten som många saknar när de arbetar hemifrån.
Respondent 1 och 11 talade för att digitala sammanställningar ökar trivseln i gruppen.
Respondent 4 upplevde att digitala fikor är bra för motivationen, då man via dessa kan prata
av sig med kollegor och på så sätt motivera varandra i arbetet. Respondent 2, 3, 4, 9 och 10
upplevde att digitala fikor inte fungerar särskilt bra. Respondent 3 upplevde att det under
digitala fikor blir ett svårare samtalsklimat. “När man är på en riktig fika så kan det vara
flera samtal i gång samtidigt, men i Teams så kan man inte prata i mun på varandra” menade
respondent 3. Respondent 2, 3, 9 och 10 menade även att digitala fikor tar mycket tid, vilket
leder till att man prioriterar bort arbetet och får mindre tid till att arbeta.
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Förutom digitala fikor förekom även andra former av sociala tillställningar på flera av
arbetsplatserna. På respondent 1s arbetsplats hade företaget anordnat quiz och personalfester
via Teams, vilka respondenten upplevde som roliga och motivationshöjande. Respondent 8
tog även upp individuella Teams-luncher som ett sätt att hålla uppe kontakten med kollegor,
det vill säga 1-1-samtal tillsammans med en kollega. “Det gör väldigt mycket för
samhörigheten, trots att man sitter på distans” sa respondent 11, som har digitala fikor
varannan vecka och digitala After Works via sin arbetsplats. Respondent 10 menade däremot
att den sociala aspekten är något man får ge upp när man väljer att arbeta på distans. “Det
finns gott och ont med allt, om jag får fördelarna med att jobba hemma så måste jag också ge
upp något” menade respondenten. Detta tog även respondent 9 och 11 upp, och menade att
man själv behöver se till att tillgodose sina egna behov av social interaktion, just för att det
inte kommer naturligt när man arbetar hemifrån.

När vi frågade respondenterna vad ledaren kan göra för att minska den sociala avsaknaden
fick vi olika svar. Av de respondenter som uppskattade digitala fikor och sammanställningar
var detta något de tyckte att ledaren kunde anordna oftare. För respondent 4 var digitala
informations- och fikaträffar viktiga för motivationen för ett långsiktigt, fungerande
distansarbete. Respondent 7 hade önskat fler fysiska träffar, i form av After Works eller
liknande. Respondent 3 lyfte likaså att ledaren borde tillåta ett mer informellt klimat,
exempelvis fikor och liknande där man inte pratar om arbetet i lika hög grad. Respondenten
nämnde även att fysisk aktivitet och rörelse är viktigt för ett bra arbetsklimat som i sin tur kan
öka motivationen. Chefen kan bidra till detta genom att exempelvis säga “Detta är ett
informationsmöte. Ni behöver bara lyssna, ut och gå en promenad!”. Detta var något som
respondent 11 också tog upp, och berättade att de brukar ha stegräknartävlingar bland
kollegorna vissa veckor eller att ledaren uppmuntrar till löpning under lunchrasten.

4.5 Feedback och uppskattning från ledaren

Samtliga respondenter förutom två lyfte under intervjuerna betydelsen av att få feedback och
uppskattning från ledaren vid distansarbete. Det var framför allt respondent 3, 4 och 9 som
upplevde att feedback, återkoppling och uppskattning är extra viktigt vid distansarbete och att
det har en betydande påverkan på arbetsmotivationen. Respondent 4 tog upp att distansarbete
sätter större krav på chefer och att det behövs mer återkoppling när man arbetar på distans.
Hen menade att “Även om man jobbar hemifrån behöver man återkoppling och feedback.
Man kanske inte känner sig sedd när man sitter hemma vilket kan vara negativt för både
motivation och prestation. Man behöver känna att de ser vad man gör och att de uppskattar
vad man gör”. Respondenten tyckte att cheferna behöver vara mer engagerade och ha ett
större fokus på att ge återkoppling och följa upp på det man gör. Den här synen delas av
respondent 2 och 3 som upplevde att man behöver mer feedback från sin chef när man sitter
hemma själv och att en avsaknad av uppföljning och återkoppling kan hindra
arbetsmotivationen. “Om man upplever att chefen inte bryr sig och inte ser mig så tappar
man motivationen” uttryckte respondent 3.
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Flera av respondenterna upplevde att uppskattning inte kommer lika naturligt vid
distansarbete och att det därför blir extra viktigt för chefen att aktivt arbeta med detta då
feedback, enligt respondenterna, kan bidra till kompetensnivån. Respondent 9 och 12 talade
om att chefen har en stor betydelse för att de ska känna sig motiverade på arbetet och menar
att genom att visa att man är viktig för verksamheten och att chefen uppskattar och ser vad
man gör, så ökar arbetsmotivationen. Respondent 9 uttryckte även att hen har ett stort behov
av att känna sig sedd och uppskattad. Hen börjar annars tvivla på sin egen förmåga, då det
känns som att det ändå inte spelar någon roll vad man gör då det inte är någon chef som visar
uppskattning eller bryr sig. Enligt respondenten drabbar detta motivationen, framför allt den
inre motivationen, för arbetet mycket negativt. Respondent 4 sa likartat att “Det finns inget
som är mer omotiverande än att känna att man inte vet vad man ska göra, att man inte
känner sig kompetent”. Respondent 6 däremot, upplevde inte att feedback och uppskattning
är superviktigt för hen men uttrycker att “Uppmuntran är ett väldigt billigt och enkelt sätt att
öka motivationen. Det räcker att säga jäklar vad bra du gjorde det här!”. Enligt respondent 1
beror det väldigt mycket på vem man är som person och vad man har för arbetsuppgifter och
menar att om hen hade haft ett jobb med tråkiga arbetsuppgifter hade nog behovet av
feedback och uppskattning varit större. Vidare nämnde respondent 2 och 3 att de känner sig
kompetenta när de får hjälpa till och utveckla andra. Respondent 8 upplevde att hen känner
sig kompetent när folk kan använda lösningar som hen tagit fram. Respondent 1, 4, 7, 8, 10
och 11 upplevde även att deras kompetens förbättras om de kan bolla idéer med sin ledare.

Ledaren kan påverka min kompetens genom att möjliggöra för utveckling, tyckte respondent
1, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Respondent 6 menade att ledaren kan hjälpa till att identifiera vad man
behöver hjälp med eller kan utveckla. Likväl ansåg respondent 1, 7 och 8 att ledaren bör
tillåta möjlighet till lärande om det behövs, genom exempelvis kurser eller
instruktionsvideos. Respondent 9 sa att “Det är väldigt frustrerande om man inte kan eller
inte har koll på läget. Det tar alltid ett tag att lära sig saker och där är jag är dålig på att
vara snäll mot mig själv, men när jag väl kommit igång så påverkar det min motivation i en
positiv riktning” och tryckte också på att ledaren bör ge stöd och lyssna när saker känns
svåra. Dessa respondenter upplevde på så sätt att ledaren hjälpa till att höja kompetensnivån.

4.6 Frihet under ansvar

Frihet under ansvar och självständighet upplevde respondenterna är motivationshöjande vid
arbete på distans och flera respondenter beskriver att ledaren har ett stort inflytande över
denna aspekt. Respondent 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 och 12 upplevde att tillit och förtroende från
chefen är centralt för att känna sig motiverad att arbeta hemifrån. Enligt respondent 4 är frihet
under ansvar en av de största faktorerna som chefen kan påverka arbetsmotivationen med,
och menar att det sänker motivationen avsevärt att ha en chef med kontrollbehov. På grund av
att respondenterna har kunskapsintensiva roller menar flera respondenter dessutom att chefen
inte har kunskap kring vad de gör eller har koll på vad de gör, och uttrycker därför att det
hade varit väldigt konstigt om de hade en chef som vakade över dem. Att ha en misstänksam
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eller överkontrollerande chef upplever respondent 6 hade haft konsekvenser: “min motivation
hade 100% försämrats om chefen la sig i för mycket”.

Vidare arbetar några av respondenterna med förtroendearbetstid och tog upp att det är ett
arbetssätt som gör dem motiverade, där de har möjlighet att styra över sitt arbete. “Jag har ett
fritt arbete och frihet är jätteviktigt för mig, att jag kan styra mina arbetstider själv. Om jag
skulle behöva vara ledig en timme mitt på dagen så kan jag vara det” uttryckte respondent 1.
Respondent 1 nämnde dock att om hen hade haft ett arbete som krävde mer styrning så hade
ledaren haft en större betydelse, men menar att på grund av att chefen inte förstår det hen
arbetar med så är självständighet viktigt. Självständighet i arbetet är även något som
respondent 9 och 10 upplever gör att de mår bättre. De menade att chefen litar på att att man
gör sina arbetsuppgifter, trots att chefen inte vet hur eller var arbetet blir gjort.
Respondenterna upplevde det här som motivationshöjande, när man får fatta beslut kring
arbetet själv. Å andra sidan upplevde respondent 2 som också arbetar med förtroendearbetstid
att en hög självständighet i arbetet kan bli negativt då det ofta blir att man arbetar mer än vad
man ska: “igår satt jag till 23.30 exempelvis”. Hen nämnde att chefen ibland lägger för
mycket ansvar på sina medarbetare och att det därav skapas en för stor arbetsbörda, vilket gör
att hen inte hinner med arbetet under arbetstiden vilket hen menade var negativt med att
arbeta på distans.

4.7 Ledarskap

Det råder en samsyn kring hur respondenterna upplevde att ledarskapet fungerar vid
distansarbete. Generellt ansåg respondenterna att ledarskapet fungerar bra, men respondent 4,
10 och 11 menade att det var lite knaggligt i början av pandemin då de gick över till
distansarbete. Vad som framkommit i intervjuerna är att respondenterna ansåg att ledarskapet
har förändrats och att det är andra faktorer som är viktiga för ett bra ledarskap vid
distansarbete än vid arbete på ett kontor. Respondent 3 och 4 påpekade att det krävs mer från
chefen vid distansarbete. Att vara positiv, engagerad, inspirerande och intresserad som ledare
lyfte respondent 3, 5, 8, 9, 10 och 11 som extra betydelsefullt vid arbete på distans. “Att
ledaren visar engagemang, och visar att man är intresserad och bryr sig om mig som person,
då arbetar jag både bättre och blir mer motiverad” uttryckte respondent 5. Respondent 11
ansåg att en bra ledare kan påverka hens motivation genom att visa ett genuint intresse för
medarbetaren, och att bemöta sina medarbetare utefter de behov de personligen har. Vidare
menade några av respondenterna att chefen vid distansarbete har en sämre uppfattning om
vad medarbetarna gör, vad som händer i deras liv samt hur de mår. Respondent 5 uttryckte att
uppföljning av hur man mår borde få större plats vid distansarbete. Respondenten talade om
att “en person som sitter instängd i en lägenhet har ingen att vädra sina tankar med till
skillnad från när man sitter på ett kontor”. Det är viktigt enligt respondent 9 att chefen ser till
att alla mår bra och tar sig tiden till att kolla hur alla mår, vilket respondenten upplevde att
hens chef är duktig på att göra. Att upprätthålla en bra relation mellan chef och medarbetare
vid distansarbete ansågs vara viktigt.
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Något som flera respondenter lyfte som viktigt för ett framgångsrikt ledarskap på distans var
ledarens tillgänglighet. Dessa respondenter var eniga om att det är viktigt att man som
medarbetare kan få tag i ledaren snabbt vid behov för att underlätta arbetet. Respondent 6 och
7 pratade båda om att det är viktigt att man kan prata med ledaren om man behöver hjälp och
att denne alltid finns tillgänglig. Respondent 9 menade dessutom att distansarbete kanske har
underlättat tillgängligheten, då man enkelt kan nå varandra via Teams även om alla är
utspridda. Respondent 8 tog även upp hur viktigt det är att tekniken faktiskt fungerar, just för
att man på jobbet ska kunna vara tillgängliga till varandra. För alla respondenterna var Teams
och mejl de främsta kommunikationsverktyget för att kontakta sin chef. Respondent 1, 8 och
12 nämnde även att de kan ringa chefen vid behov. Respondent 1 menade även att när
tillgängligheten brister så brister även ledarskapet. När ledaren inte finns där för att ge stöd
eller komma med ställningstaganden så minskar förtroendet, och det blir på så sätt svårare att
utföra arbetsuppgifter på distans. Ledarens tillgänglighet gav en stor påverkan på
arbetsmotivationen för respondent 1, 6, 7, 8, 10 och 12.
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5. Analys och diskussion
5.1 Självständighet, tillit och frihet under ansvar

I enlighet med det som Deci och Ryan (2000) talar om som autonomi inom
Self-Determination Theory, lyfte ett flertal respondenter betydelsen av frihet under ansvar
och självständighet för motivationen vid arbete på distans. Att kunna arbeta självständigt
påverkar motivationen positivt och det verkar som att autonomi har en extra stor betydelse
vid distansarbete än vid arbete på en fysisk arbetsplats. Enligt Deci och Ryan (2000) är
autonomi en av de tre drivkrafter som motivation uppkommer ifrån vilket även bekräftades
av respondenterna. Flera respondenter hade liknande upplevelser, men det var framför allt
respondent 4 som nämnde att frihet under ansvar är en av de faktorer som påverkar hens
motivation allra mest. Autonomi är något som respondenterna drivs av och i enlighet med
Bočková och Lajčin (2021) tar respondenterna upp att en av fördelarna med distansarbete är
att man kan påverka hur, var och när man arbetar. Till följd av den flexibilitet som
distansarbete ger upplever respondenterna att arbetsmotivationen ökar vilket stämmer
överens med Deci och Ryan (2000) som menar att människor har ett behov av att vara
självständiga och att kunna bestämma över sina handlingar. För ledare som leder på distans är
det därav, enligt oss, centralt att ta till vara på dessa behov för att kunna påverka
medarbetarnas arbetsmotivation i en positiv riktning då respondenterna upplever att det är
motivationshöjande med frihet under ansvar. Det var framför allt respondent 4 och 6 som
nämnde att det hade varit omotiverande att ha en chef med kontrollbehov och som inte låter
sina medarbetare ta eget ansvar. Dessa tankar är i enlighet med Odumeru och Ifeanyis (2013)
definition av transformativt ledarskap, där de talar om att ledaren bör låta medarbetarna få
större ansvar. Att frihet under ansvar har en stor betydelse är rimligtvis inget förvånande då
det kan antas vara viktigt i flera olika sammanhang och situationer. Däremot lyfte
respondenterna att det var extra viktigt vid distansarbete vilket kan antas bero på att man inte
vill känna sig övervakad och ständigt behöva försvara vad man gör hemma, då det enligt
respondenterna minskar motivationen. När arbetet sker på en fysisk arbetsplats kan det antas
vara enklare för chefen att se att medarbetaren faktiskt jobbar.

Vidare kan det här kopplas till tillit, vilket Kowalski och Swanson (2005) menar är essentiellt
för ledarskap på distans. Några av respondenterna arbetar med förtroendearbetstid där tillit
rimligtvis är otroligt viktigt och Al-Ani, Horspool och Bligh (2011) tar upp att tillit kan vara
svårare att bygga upp vid distansarbete. Det var däremot ingen av respondenterna som lyfte
detta som ett problem med deras nuvarande chef. Det här kan dock antas ha att göra med att
de flesta respondenter har haft samma chef under en längre tid och därav även när de tidigare
har arbetar på plats. Tilliten kan därför redan ha byggts upp och därför inte upplevas som
något problem för respondenterna.

5.2 Tillhörighet

Likaså som att den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön förändras när arbetet är förlagt på
distans förändras även den sociala arbetsmiljön (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2021).
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Avsaknaden av social interaktion nämns ofta som en nackdel med distansarbete, bland annat
av Bočková och Lajčin (2021) samt som resultat av undersökningar på distansarbete (Regus,
2015; Tele2, 2020). Detta bekräftas även av våran studie. Social meningsfullhet hade en stor
påverkan på respondenternas motivation. Elva respondenter upplevde att den sociala aspekten
blir lidande vid distansarbete, och för respondent 6, 9, 11 och 12 var den sociala
tillhörigheten extra viktig för motivationen. Den ömsesidiga avsaknaden av kollegor och
social interaktion bland respondenterna kan representeras av behovet av att känna
grupptillhörighet, som är ett av de grundläggande psykologiska behoven inom
Self-Determination Theory för att känna motivation. Då behovet av tillhörighet har en såpass
stor påverkan på motivationen, i enlighet med resultatet av vår studie samt
Self-Determination Theory, anser vi att detta är en viktig del för den digitala ledaren att ta
hänsyn till. Detta är även något som Odumeru och Ifeanyi (2013) tar upp, och nämner att
fokusering på individers behov är en viktig del av det transformativa ledarskapet. Vidare
nämner Olson och Olson (2014) att distansarbete skapar nya förväntningar på ledarskapet,
och att tillgodose medarbetarnas sociala behov när den fysiska arbetsmiljön försvinner kan
antas vara en sådan förväntning, samt utmaning. Vad många respondenter saknade med den
sociala aspekten var de naturliga samtalen som ofta inträffar spontant på en fysisk arbetsplats,
exempelvis i förbifarten i korridoren samt innan och efter möten. Att som ledare tillgodose
det behovet vid distansarbete ser vi som ytterst utmanande, då ledaren ofta inte är inblandad i
de samtalen, samt att om ledaren aktivt ska skapa en mötesplats för sådana samtal så
försvinner spontaniteten. Flera studier har visat att den sociala aspekten blir lidande vid
distansarbete (Regus, 2015; Tele2, 2020), men en generell lösning på problemet verkar ännu
inte vara funnen. Vi fann ingen tydlig enhällighet i vad ledaren kan göra för den sociala
sammanhållningen.

5.3 Feedback, uppskattning, engagemang och intresse

Behovet av kompetens är det tredje grundläggande psykologiska behovet för motivation
enligt Self-Determination Theory, vilket också bekräftades av respondenternas svar där nio
respondenter känner sig mer motiverade när de känner sig kompetenta i sitt arbete. Vi fann att
behovet kompetens var ett svårfångat fenomen, då det enligt Self-Determination Theory är en
del av den inre motivationen, men i vår studie visade sig att även yttre motivationsfaktorer
hade en påverkan på hur kompetenta flera av respondenterna kände sig. Bland annat visade
resultatet att samtliga respondenter utom två kände sig mer kompetenta genom feedback och
uppskattning från ledaren, då de får bekräftelse på att de gör ett bra jobb. Decis experiment
från 1971 visade, likt vår studies resultat, att verbal uppskattning som en yttre belöning hade
en positiv påverkan på den inre motivationen. Som komplement till Decis experiment
tillskriver vi därmed att verbal uppskattning ökar den inre motivationen genom att höja nivån
av kompetens.

Vidare behöver ledarskapet enligt Sveningsson och Alvesson (2010) anpassas utifrån
sammanhang och situation. Det här bekräftas av vår studie då flera respondenter ansåg att
ledarskapet förändras vid distansarbete och att distansarbete sätter andra krav på ledaren.
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Något som respondent 3, 5, 8, 9, 10 och 11 upplevde var viktigt vid distansarbete är att ha en
ledare som är engagerad och intresserad. Att ledaren visar engagemang, däribland även ett
personligt engagemang, och intresse menade respondenterna påverkar både motivation och
prestation i en positiv riktning. Det här går att koppla till det som både Sveningsson och
Alvesson (2010) samt Odumeru och Ifeanyi (2013) talar om som transformativt ledarskap.
Odumeru och Ifeanyi (2013) tar upp att transformativa ledare bland annat är motiverade,
engagerade och att medarbetarnas behov tas till vara på. Hur ledaren är, upplevde
respondenterna påverkar motivationen och det är framför allt dessa karaktärsdrag som lyfts
fram av respondenterna. Sveningsson och Alvesson (2010) tar upp att det är medarbetaren
som är i fokus vid ett transformativt ledarskap. Det här kan antas vara fördelaktigt när
medarbetarna inte befinner sig på en fysisk arbetsplats och där ledaren inte kan träffa sina
medarbetare. Det behövs, till följd av att arbetet sker på distans, rimligtvis ett större
engagemang och visat intresse från ledaren då relationen mellan ledare och medarbetare inte
är densamma som vid en fysisk arbetsplats där en relation kan byggas upp naturligt och där
personerna befinner sig på en och samma plats. Det här överensstämmer med Brunelle (2013)
och Aropah, Sarma och Sumertajaya (2020) som tar upp att det transformativa ledarskapet är
fördelaktigt vid distansarbete vilket även vår studie verkar tyda på.

Det finns en samsyn hos respondenterna att chefen har en sämre uppfattning om hur
medarbetarna mår och vad som händer i deras liv vid distansarbete. Respondent 3, 4, 5, 9, 11
och 12 lyfte att det påverkar arbetsmotivationen negativt om man inte känner sig sedd eller
om chefen inte bryr sig. Det här handlar i grunden om att ledaren ska vara engagerad vilket
det transformativa ledarskapet belyser. Viktigt att nämna är dock att engagemang nämns som
centralt för ett bra ledarskap generellt och inte bara för det transformativa ledarskapet
(Sveningsson och Alvesson, 2010). Däremot lyfte respondenten att ledaren bör vara positiv,
inspirerande och intresserad vilket är framträdande för det transformativa ledarskapet. Att bli
sedd av sin chef kan dessutom kopplas till det som ovan nämnts om feedback och
uppskattning.

5.4 Kommunikation och tillgänglighet

Samtidigt som respondenterna motiveras av att ha frihet under ansvar, lyfte flera respondenter
likaså att tillgänglighet från chefen är viktigt. Chefen behöver finnas där vid behov och det
var främst respondent 6 och 7 som ansåg att det är viktigt för dem att chefen alltid finns
tillgänglig när man behöver hjälp. Respondenterna ansåg överlag att kommunikationen vid
distansarbete och däribland användningen av digitala verktyg fungerade bra och respondent 9
nämnde att distansarbete kanske till och med underlättat tillgängligheten då man kan nå
varandra genom ett tryck på datorn. Tillgänglighet lyfts av respondenterna som viktigt vid
distansarbete men det tas inte upp i teorin. Däremot menar Keyworth och Leidner (2000) att
kontinuerlig kommunikation med medarbetarna är gynnsamt för ledarskap på distans.
Kommunikation och tillgänglighet hänger ihop, att vara tillgänglig handlar om att ha en
fungerande kommunikation och att finnas där när medarbetarna behöver en. Vi anser därför
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att om man har en fungerande kommunikation och bra kommunikationslösningar så kan man
också vara tillgänglig för sina medarbetare som arbetar på distans.

Då respondenterna uppskattade frihet men å andra sidan även vill att chefen ska finnas där för
dem gäller det att hitta en balans. Att finnas där och förstå när medarbetaren behöver hjälp
men samtidigt ge hen frihet är sammantaget något som respondenterna menar ledaren
behöver göra. Vi anser därför att ledaren behöver finna vart linjen går och därigenom en
balans av att finnas där men också att vara på avstånd. Det här kan med fördel göras genom
en bra och tydlig kommunikation.

Respondent 1, 3, 4, 5, 7, 9 och 11 berättade att de har kontinuerliga möten med sin chef vilket
även framhålls av Kayworth och Leidner (2000), som menar att ledare behöver se till att ha
kontinuerlig kommunikation med sina medarbetare. Däremot upplevde en del respondenter
att dessa möten sker allt för sällan och respondent 11 lyfte dagliga check-ins som ett exempel
som hade påverkat hens arbetsmotivation positivt. Det fanns en ömsesidig bild om att
uppskattning, att bli sedd och att få feedback påverkar både motivation, kompetens och även
prestation. För att vara motiverad i arbetet lyfte respondent 4, 5, 9 och 11 att det är viktigt att
mötena med chefen inte bara handlar om jobb utan att chefen bör lägga energi och vikt vid att
fråga hur personen mår. Betydelsen av att inte inte bara prata om jobb är något som nämndes
genomgående under intervjuerna på olika sätt och i olika sammanhang. Det här grundar sig
rimligtvis, vilket även flera respondenter nämnde, i att det inte blir lika naturligt att prata med
sin chef om annat än jobb vid distansarbete då kommunikationen blir mer formell vilket lyfts
av Olson och Olson (2014).

I teorin framkommer att digitala tjänster begränsar kommunikationen (Constant, Sproull och
Kiesler, 1996). Vi menar även att distansarbete komplicerar och försvårar kommunikationen i
vissa situationer. Det framkom av respondenterna att distansarbete gör att man har mindre
koll på vad som händer i verksamheten, att man missar information och inte får reda på nya
möjligheter på samma sätt som man kanske får på kontoret. Det här kan relateras till vad som
framkommer i teorin, där Olson och Olson (2014) tar upp att kommunikationen vid
distansarbete blir mer medveten och däribland att all viktig information behöver
kommuniceras ut till medarbetarna via digitala kanaler. Vi menar att det endast verkar vara
den absolut nödvändiga informationen som kommuniceras ut, vilket kan skapa missnöje då
medarbetare inte känner sig lika inkluderade i vad som händer i organisationen. Dessutom,
nämnde respondent 8 att man inte kan lära sig från andra på samma sätt och respondent 6 tog
upp att man missar den naturliga överhörningen som sker på kontoret. Att distansarbete
försvårar och komplicerar möjligheterna att utbyta kunskap med andra är i enlighet med vad
som framkommer av Powell, Piccoli och Ives (2004). Det här påverkar i sin tur
medarbetarnas kompetens, där de inte får möjlighet att utvecklas och lära sig, vilket enligt
studien påverkar medarbetarnas arbetsmotivation negativt. Neufeld, Wan och Fang (2008)
belyser betydelsen av att medarbetare som arbetar på distans får samma information och
möjligheter som de som arbetar på en fysisk arbetsplats. Likaså lyfter de vikten av en
fungerande kommunikationsprocess vilket är i enlighet med vad som framkom av vår studie.
Detta menar vi har en betydande påverkan på arbetsmotivationen. Sammantaget visar studien
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på att kommunikation är centralt vid distansarbete och att det krävs extra arbete för att se till
att det fungerar då det har en betydelsefull påverkan på arbetsmotivationen. Vi menar därför
att en stor uppmärksamhet bör riktas åt att se till att medarbetare får ta del av samma
möjligheter och information som om arbetet hade skett på en fysisk arbetsplats och där har
ledaren en viktig roll.
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6. Slutsats

Resultatet från vår studie speglar en grupp individer som arbetar frivilligt på distans och har
en ledare. Vad de dessutom har gemensamt är att de alla arbetar på distans hemifrån, samt att
de besitter en kunskapsintensiv roll på sin arbetsplats. Vår studie syftade till att öka
förståelsen för vad som ökar arbetsmotivationen hos medarbetare som arbetar frivilligt på
distans samt hur medarbetare upplever att ledaren kan bidra till arbetsmotivationen.
Därigenom formulerades forskningsfrågan: Hur kan ledare skapa förutsättningar för att öka
arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans? Efter att ha utfört tolv
stycken kvalitativa intervjuer med personer som arbetar frivilligt och heltid på distans, samt
analyserat det empiriska materialet med hjälp av teori inom områdena motivation och
ledarskap har vi nu kommit fram till en slutsats.

Studien visar att ledaren kan påverka både den inre och yttre motivationen hos medarbetare
som arbetar frivilligt på distans på flera sätt. Resultatet från vår undersökning talar för att ett
transformativt ledarskap är fördelaktigt när medarbetare arbetar frivilligt på distans. Flera av
de svar som gavs kring vad ledaren kan göra för att skapa förutsättningar för ökad
arbetsmotivation kan kopplas till det transformativa ledarskapet. Studiens resultat belyser
ledarens påverkan på motivationen genom engagemang, att tillåta självständighet, visa
uppskattning och att tillgodose varje individs behov, vilket är framträdande för det
transformativa ledarskapet. Vidare visade resultatet på att de tre psykologiska behoven
autonomi, tillhörighet och kompetens inom Self-Determination Theory är viktiga för
arbetsmotivationen även vid frivilligt distansarbete, samt att ledaren har en påverkan på dessa
drivkrafter. Autonomi och självständighet visade sig ha en stor betydelse för
arbetsmotivationen vid frivilligt distansarbete och det kan därför vara gynnsamt för ledare att
tillåta sina medarbetare en form av frihet under ansvar. Detta görs med fördel genom tillit, då
resultatet visade att tillit från ledaren hade en påverkan på arbetsmotivationen där en
kontrollerande ledare påverkade motivationen negativt. Vidare talar vår studie för att det
finns ett värde i att se till att det finns bra kommunikationslösningar när ledare och
medarbetare inte befinner sig på samma plats. Studien visade att bra
kommunikationslösningar kan upprätthålla en hög arbetsmotivation bland medarbetare,
genom att ledaren är tillgänglig för medarbetarna så att de kan nå ledaren vid behov för
bollning eller stöttning samt får ta del av den information de behöver. Förslagsvis kan
kommunikationen ske via mejl, Teams och telefon, vilket studien visade var välfungerande
kommunikationsverktyg vid distansarbete. Fortsättningsvis fann vi det värdefullt för ledaren
att hitta en balans mellan att kunna ge frihet till medarbetaren och samtidigt vara tillgänglig
ifall hjälp skulle behövas. Genom bra kommunikation och relationer med medarbetare kan
ledaren förstå vilken stöttning och frihet var och en behöver.

Vidare är det i vår mening svårt för ledaren att kunna tillgodose det sociala behovet med en
generell slutsats, då metoderna som respondenterna gav som förslag var så pass individuella
och olika. Vi fann ingen tydlig enhällighet i vad ledaren kan göra för den sociala
sammanhållningen i respondenternas svar. Då resultatet visade att den sociala tillhörigheten
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hade en stor påverkan på motivationen menar vi dock att det kan vara fördelaktigt för ledaren
att avsätta tid för sociala sammankomster när medarbetarna arbetar på distans. Utifrån våra
egna reflektioner samt resultatet från studien föreslår vi att ledare kan erbjuda frivilliga,
digitala sammanställningar för de som vill delta och tycker att det fungerar, förslagsvis fikor
eller quiz. För att öppna upp möjlighet till spontana och naturliga samtal ger vi som förslag
att öppna upp det digitala mötesrummet några minuter innan mötets start, eller att ha ett
stående mötesrum som tillåter sådana samtal. Vi slår även ett slag för fysiska träffar, men
menar att det både är ledares och medarbetares ansvar att arrangera träffarna. Detsamma
gäller digitala träffar, där man som medarbetare själv kan föreslå en digital lunch eller fika
tillsammans med en kollega för att tillgodose det personliga behovet av social tillhörighet.

Slutligen visade studien att ledare som är engagerade och intresserade över arbetet och sina
medarbetare påverkade arbetsmotivationen positivt, likaså verbal uppskattning från ledaren
genom feedback och uppmuntran. Resultatet pekar på att verbal uppmuntran kan öka nivån
av kompetens hos medarbetaren. Kompetens som en motivationsfaktor kan ledaren även öka
genom att tillgodose medarbetarnas behov av utveckling, genom att identifiera vad de
behöver hjälp med eller kan utveckla genom exempelvis kurser och utbildningar.

Rimligtvis går det att anta att distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden.
Det blir då värdefullt med en ökad förståelse för hur man som ledare kan skapa
förutsättningar för att öka motivationen hos medarbetare som arbetar på distans, samt hur
distansarbete, motivation och ledarskap samspelar med varandra. Det empiriska resultatet vi
tagit fram talar för att teori om transformativt ledarskap samt Self-Determination Theory är
applicerbart även i ett sammanhang av frivilligt distansarbete. Däremot fann vi att ledarens
tillgänglighet var extra viktigt för motivationen vid frivilligt distansarbete, vilket det
transformativa ledarskapet inte lägger stor vikt vid. Vår studie tillför även en utökad kunskap
om Self-Determination Theory baserat på vår empiriska studie. Med detta menar vi att med
kunskap om teorin och därmed vilka psykologiska behov människor har, så tillför vår studie
hur man som ledare, i ett arbetsrelaterat sammanhang, kan skapa förutsättningar för ökad
motivation hos medarbetare.

6.1 Begränsningar och förslag till vidare forskning

Studien kan ses som vägledning för organisationer och ledare som har, eller planerar att ha,
medarbetare som arbetar frivilligt på distans. Studien genomfördes under åtta veckor och har
fokuserats på tolv individer med kunskapsintensiva befattningar som har egna, individuella
uppfattningar om vad som motiverar dem. Den slutsats som presenteras bör därför ses som ett
förslag, då den smala omfattningen gör det svårt att dra en generell slutsats. Vår studie är
därav begränsad, och för framtida forskning hade det varit intressant att göra en större och
eventuellt kvantitativ studie som ämnar att finna en generell slutsats kring vad ledare kan
göra för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som arbetar på distans. Vår studie
grundar sig även på medarbetarnas upplevelser och tar därför inte hänsyn till ledarnas
upplevelser. En intressant fördjupning hade därför varit att studera medarbetare och ledare
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parallellt. Det här för att ta del av ledares perspektiv och därigenom bredda studiens omfång
genom att bedriva en jämförande forskning. Vår studie visar även att den sociala
tillhörigheten är den som drabbas mest av att arbeta på distans. Finns det något arbetsgivare
kan göra för att tillgodose det sociala behovet eller är det helt enkelt något man får ge upp vid
distansarbete? För framtida forskning hade denna fråga varit intressant att studera.
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