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Teleworking is a form of work that has increased significantly in recent years, not least due to 

the Covid-19 pandemic that had a big impact on the labor market and placed high demands on 

readjustment in many organizations. Teleworking means that employees increasingly work 

from home instead of from the office, which has an impact on the employees' work 

environment, both when it comes to the physical and psychosocial work environment. 

Regarding the physical work environment, there are explicit laws and regulation as to how the 

environment should be managed, while regarding the psychosocial work environment, it is 

multidimensional and thus more complex. Nevertheless, if the employees are working remotely 

or from the office, it is still within the managers responsibility and obligation to work with the 

work environment and determine that it is convenient.  

The aim of this study is to examine the managers’ senses and experiences on how the increased 

teleworking impacts their work with the psychosocial work environment, focusing on demand, 

control, and social support, where the theoretical framework of this study consists of the 

demand, control, and social support-model. This study intends to examine managers' 

experiences, considering that previous research more focused on the employees' senses and 
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experiences of the psychosocial work environment during teleworking. Furthermore, the aim 

is to examine what opportunities and challenges can be identified regarding managers' work 

with the psychosocial work environment, due to the increased telework.  

This study is based on a qualitative method where ten managers were interviewed about their 

senses and experiences of how their work with the psychosocial work environment is affected 

due to the increased telework. The result presents that all the managers that have participated 

express that their work with the psychosocial work environment is impacted due to the 

increased telework. The central aspects that are noticeable in the empirical findings of this study 

are flexibility, systematic reconciliations and feedback, informal exchange, compatibility, and 

community. The result also contributes to identifying the opportunities and challenges that 

telework entails regarding managers' work with the psychosocial work environment, where 

flexibility is highlighted as the main opportunity, while also entailing challenges linked to 

demands, control and social support.  
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1. Inledning 
Distansarbete har blivit alltmer vanligt förekommande de senaste åren, inte minst på grund av 

Covid-19 pandemin (Statistiska Centralbyrån, 2021). Även om föreliggande studie inte 

fokuserar på att undersöka distansarbete i relation till pandemin, har den haft stor påverkan på 

utvecklingen och utökningen av arbete på distans. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), 

åligger det ett ansvar på arbetsgivare och chefer att säkerställa att arbetsmiljön är god och ger 

de förutsättningar som arbetet kräver, oberoende var de anställda utför sitt arbete. Statistiska 

Centralbyrån (2021) påvisade att drygt 40 procent av de sysselsatta i arbetsför ålder arbetade 

på distans i mitten av 2021, vilket indikerar på en ökning i jämförelse med det tidigare året, då 

andelen var drygt 30 procent. Detta har således krävt en snabb omställning och ställt krav på att 

arbetsgivare möjliggör för deras anställda att arbeta hemifrån, både avseende den fysiska- och 

den psykosociala arbetsmiljön. 

Chefen med dennes beslut och handlingar har en stor påverkan på individens psykosociala hälsa 

och arbetsmiljö. Det åligger chefen att organisera och fördela arbetet, tillhandahålla resurser, 

samt finnas som stöd för sina anställda (Bowling m.fl., 2015). Enligt Arbetsmiljöverket (2020) 

kan den fysiska isolering som distansarbete innebär, medföra ökade krav på chefen som ställs 

inför utmaningar kopplat till det fysiska avståndet mellan parterna. Detta inte minst vad gäller 

att tillhandahålla de anställdas resurser beträffande krav, kontrollmöjligheter och det sociala 

stödet, då Karasek och Theorell (1990) menar att dessa faktorer är avgörande för att en god 

psykosocial arbetsmiljö ska kunna uppnås. Föreliggande studie ämnar undersöka hur chefer 

upplever att deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön påverkas av det ökade 

distansarbetet. I tidigare studier har vi funnit att det i större utsträckning fokuseras på de 

anställdas upplevelser vad gäller området, vilket ligger till grund för varför studien intar chefers 

perspektiv. Mann och Holdsworth (2003) undersöker exempelvis den psykosociala påverkan 

som distansarbete har på individen genom att fokusera på deras möjligheter och utmaningar 

som distansarbetet medför, men hur ser möjligheterna och utmaningarna ut vad gäller chefers 

arbete med att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö? Ur ett HR perspektiv är denna fråga 

av högst relevans då HR i många fall har en stöttande funktion för organisationers ledning. 

Exempelvis besitter HR den bredaste kompetensen inom kommunikation och har således ofta 

i uppgift att förbereda och stötta chefer inför svåra samtal, medla mellan parter om så behövs 

eller identifiera eventuella tecken på problematik (Engström & Lundin, 2018). Med en god 

kunskap och bred förståelse av chefers arbete med den psykosociala arbetsmiljön på distans, 
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kan HR fylla på sin befintliga verktygslåda och plocka fram de verktyg som krävs beroende på 

individ, situation och kontext i syfte att stötta och hjälpa chefen att uppnå en god psykosocial 

arbetsmiljö.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur chefer, verksamma i den privata sektorn upplever att 

deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön, beträffande krav, kontroll, samt socialt stöd, 

påverkas av det ökade distansarbetet. Vidare syftar studien till att identifiera de möjligheter och 

utmaningar som chefer ställs inför vid distansarbete beträffande den psykosociala arbetsmiljön. 

● Hur upplever chefer att deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön, beträffande 

krav, kontroll, samt socialt stöd, påverkas av det ökade distansarbetet?  

○ Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras vid distansarbete, beträffande 

chefers arbete med den psykosociala arbetsmiljön? 

1.2. Avgränsningar 
Föreliggande studie har inte avgränsats till några specifika branscher, utan syftar till att få en 

mer generell och övergriplig bild av olika chefers upplevelser. Avgränsningen har istället varit 

med fokus på antalet anställda som cheferna har personalansvar över, där begränsningen varit 

upp till 20 anställda. Eftersom studien syftar till att undersöka de medverkande chefernas 

upplevelser, råder en medvetenhet kring att studiens resultat inte är generaliserbart på hela 

populationen.  

2. Lagrum 
Följande avsnitt innehåller inledningsvis en redogörelse för aktuella lagrum i syfte att skapa en 

grundläggande förståelse för området som studien avser att behandla. 

2.1. Arbetsmiljölagen  
Den svenska arbetsmarknaden omfattas av allmänna, arbetsrättsliga ramverk som bland annat 

innefattar Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160). Denna ramlagstiftning utgör en generell grund 

och är ämnad för utfyllnad av mer specificerade och detaljerade myndighetsföreskrifter som 

avser aktuellt område. 

Arbetsmiljölagen åsyftar prevention, det vill säga ett förebyggande av ohälsa och olycksfall i 

arbetet, vilket åligger arbetsgivaren som de mest grundläggande och omfattande 
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skyldigheterna- och ansvarsområdena att uppfylla genom att vidta de åtgärder som krävs. Trots 

arbetsgivarens omfattande ansvar, åligger det även arbetstagaren att samverka för att en god 

arbetsmiljö skall kunna uppnås (SFS 1977: 1160). För att arbetsgivaren skall kunna vidta de 

åtgärder som krävs, förutsätter det en medvetenhet om risker som kan orsaka ohälsa eller 

olycksfall. Detta ingår i arbetsgivarens skyldighet vad gäller arbetet med systematiskt 

arbetsmiljöarbete och understryks som ett av de mest väsentliga och essentiella verktygen för 

att uppnå en god arbetsmiljö, där arbetsgivarens uppgift är att införliva det systematiska 

arbetsmiljöarbetet som ett självklart segment i det dagliga arbetet. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet skall genomsyras av undersökningar, riskbedömningar, samt uppföljning av 

verksamheten där kontroller åsyftar att ha uppsikt över ifall åtgärder behöver vidtas för att en 

god arbetsmiljö skall kunna uppnås, både vad gäller fysiska och psykosociala aspekter. De 

psykosociala aspekterna av arbetsmiljön specificeras mer djupgående i föreskriften 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som åsyftar förebyggande av ohälsa som 

kan uppstå till följd av organisatoriska eller sociala omständigheter i arbetsmiljön.  

3. Teori och tidigare forskning 

Följande avsnitt presenterar psykosocial arbetsmiljö och den teoretiska modell som utgör 

studiens teoretiska referensram; krav, kontroll och socialt stöd-modellen. Modellen fungerar 

som en omfattande plattform för väsentliga delar som påverkar arbetsmiljön. Vidare definieras 

och förklaras begreppet distansarbete med hjälp av tidigare forskning, som således sätts i 

relation till samtliga delar av studiens teoretiska modell. Avslutningsvis behandlar avsnittet hur 

chefen bör agera vad gäller krav, kontroll samt socialt stöd för sina anställda i arbete som utförs 

på distans.  

3.1. Psykosocial arbetsmiljö 
Både Eklöf (2017) och Andersson (2013) beskriver att arbetsmiljön systematiskt kan delas i 

två kategorier, fysisk och psykosocial arbetsmiljö, vilka tillsammans samspelar och utgör en 

helhet av arbetsmiljön. Föreliggande studie är avsedd att avgränsas till att behandla den 

psykosociala delen av arbetsmiljön, vilken enligt Eklöf (2017) är mer komplex och svår att 

definiera i jämförelse med den fysiska arbetsmiljön.  

Psykosocial arbetsmiljö är begreppsligt ingen term som används i Arbetsmiljölagen, utan 

området behandlas här istället i termerna av Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4). Eklöf (2017) försöker bryta ned detta mångdimensionella och komplexa område 
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genom att förklara att det i stora drag handlar om de organisatoriska och sociala resurser som 

gör att individen kan hantera de krav som arbetet för med sig. Författaren menar att de psykiska 

krav som arbetet kan föra med sig, i sin tur kan kategoriseras i bland annat kognitiva- och 

kvantitativa krav, vilka fokuseras i denna studie. Situationer där individen upplever en 

överbelastning av de psykiska kraven av kognitiv karaktär, kan ske till följd av resursbrist vad 

gäller exempelvis informationshantering, där det inte funnits tillräckligt med yttre 

förutsättningar för att hantera detta. Likaså kan en överbelastning av de psykiska kraven av 

kvantitativ karaktär ske till följd av en resursbrist kopplat till en för stor arbetsmängd som 

åsyftas att utföras inom alltför snäva tidsramar, vilket kan resultera i gränslöst arbete i form av 

inkräktande på individens fritid och kan således även påverka hälsan.  

Utöver psykiska krav som ställs på individen, utgörs den psykosociala arbetsmiljön även utav 

organisatoriska resurser såsom socialt stöd och kontrollmöjligheter, vilket Eklöf (2017) betonar 

som en viktig del av arbetsmiljön. Socialt stöd kan exempelvis avse de resurser och 

förutsättningar som organisationen tillhandahåller i form av fungerande relationer och 

samarbete med kollegor och chefer. Denna studie avser att fokusera på det sociala stöd som 

chefen tillhandahåller. Arbetets organisering beträffande de organisatoriska resurser och 

förutsättningar som tillhandahålls i form av socialt stöd har en påverkan på de upplevda 

psykiska kraven, där det riskeras att individer inte har det utrymme som krävs för att stödja sina 

anställda och kollegor. Individens möjligheter till stimulans och egenkontroll, det vill säga 

kontrollmöjligheter, utgör således även en resurs som är betydande för individens hantering av 

de krav som arbetet för med sig.  

3.2. Krav, kontroll och socialt stöd-modellen 
Krav, kontroll, och socialt stöd-modellen som presenterades av Karasek och Theorell (1990) är 

en vidareutveckling av den formulerade krav och kontroll-modellen. Ursprungligen byggde 

modellen endast på psykiska krav och kontrollmöjligheter i arbetet, där kontroll, samt 

möjligheter till påverkan över sin egen situation är av största vikt för en individ. Modellen 

vidareutvecklades, då forskning visade att socialt stöd är en betydande faktor för att individen 

skall uppleva arbetstillfredsställelse och låga psykiska spänningar (Andersson, 2013). Eklöf 

(2017) lyfter att modellen har varit av stor betydelse för forskningen kring den psykosociala 

arbetsmiljön och är därför även av stor betydelse för föreliggande studie. Modellen syftar till 

att påvisa hur psykiska krav, kontroll, samt det sociala stödet är av betydelse och således 

hälsofrämjande, alternativt hälsofarliga, för individen.  
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3.2.1. Krav 
Karasek och Theorell (1990) definierar de psykiska kraven i arbetet i termer av hur hårt 

individen arbetar. Det handlar således om de psykiska kraven av kvantitativ karaktär som 

exempelvis handlar om hur pass individen kan hålla avsatta slutdatum eller hur många 

arbetstimmar individen kommer upp i under en arbetsvecka. Fortsättningsvis menar Eklöf 

(2017) att det även handlar om de psykiska kraven av kognitiv karaktär, som innebär krav på 

bearbetning av den information som individen erhåller och dennes förmåga att kunna hantera 

denna i form av bedömning och beslutsfattande.  

3.2.2. Kontroll 
Kontrollmöjligheter, är enligt Karasek och Theorell (1990) centralt för individens hantering av 

de krav som finns i arbetet och ses således som en viktig resurs. Eklöf (2017) menar att 

kontrollmöjligheterna är en begreppslig sammanställning av; stimulans och egenkontroll. 

Stimulans handlar om faktorer i arbetet som möjliggör lärande, gör det intressant och kräver att 

individen får använda sin kreativitet och kompetens. Egenkontroll handlar i sin tur om 

individens autonomi och beslutsutrymme, alltså de möjligheter som individen har att själv 

påverka sin arbetssituation.  

3.2.3. Socialt stöd 
Socialt stöd definieras, enligt Karasek och Theorell (1990), i termerna av ömsesidighet vad 

gäller förståelse, positiv stämning på arbetet, samt goda relationer med chefer och kollegor. 

Bowling m.fl. (2015) menar att socialt stöd möjliggör individens hantering av kraven som 

arbetet för med sig och utgör således en viktig resurs. Otillräckligt socialt stöd kan ha en negativ 

påverkan på relationerna och därmed även bidra till att individens psykiska krav ökar. 

Fortsättningsvis lyfter Eklöf (2017) att det sociala stödet kan delas in i fyra olika former; 

instrumentellt-, emotionellt- och informationsstöd, samt feedback på arbetet från andra. Det 

instrumentella stödet handlar om den praktiska hjälp som individen har tillgång till. Det 

emotionella stödet om de förutsättningar som individen har för att bearbeta påfrestningar av 

emotionell karaktär. Vidare handlar informationsstödet om att individen skall få information 

och hjälp av andra, både vad gäller vad som skall prioriteras, men även vad gäller 

beslutsfattande. Det är även av största vikt att individen får feedback och återkoppling på sitt 

arbete, samt beträffande hur individen är som anställd och kollega, detta inte minst för att 

individen skall uppleva sitt arbete som värdefullt och därmed även uppnå 

arbetstillfredsställelse.  
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3.3. Distansarbete 
Distansarbete definieras enligt Bailey och Kurtland (2002) som arbete hemifrån eller från annan 

plats som inte är kontoret, under delar av arbetsveckan. Distansarbete kan fortsättningsvis 

liknas vid det som definieras som ensamarbete enligt föreskriften Ensamarbete (AFS 1982:3). 

I föreskriften regleras, bland annat, att arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra 

individer skall beaktas vilket innebär att arbetstagaren skall ha de förutsättningar i form av 

utbildning, information, samt instruktion som krävs för att denne skall kunna utföra arbetet på 

bästa möjliga sätt ensam. 

3.3.1. Krav vid distansarbete  
De psykiska krav som ställs på de anställda kan, som tidigare nämnts, handla om både 

kvantitativa och kognitiva krav där båda har en påverkan på en individs psykosociala 

arbetsmiljö. Sardeshmukh m.fl. (2012) undersöker i sin studie relationerna mellan arbetets krav 

och resurser i förhållande till distansarbete och diskuterar hur dessa påverkar individen, samt 

den psykosociala arbetsmiljön. En del av de kvantitativa psykiska kraven som författarna 

diskuterar är tidsaspekten. De menar att distansarbete bidrar till minskade påfrestningar såsom 

stress kopplat till den tid som dagligen läggs på färd till och från arbetet. Tiden kan således 

användas och läggas på arbetsuppgifter eller andra uppgifter som är av betydelse för individen 

och dennes välmående. Detta har i sin tur positiva effekter på individens work-life balance, då 

tiden som vanligtvis läggs på resor, istället kan läggas på barn och familj, vilket således har en 

påverkan på de upplevda kraven (Bailey & Kurland, 2002; Mann & Holdsworth, 2003; 

Sardeshmukh m.fl., 2012). Mann och Holdsworth (2003) lyfter att distansarbetet medför 

möjligheter i form av ökad flexibilitet och produktivitet, vilket har en positiv inverkan på de 

psykiska kraven som individen upplever. Flexibiliteten, handlar om att individen får 

möjligheten att utföra arbetsuppgifterna enligt egna preferenser och den ökade produktiviteten 

har att göra med att individen inte riskerar att avbrytas i lika stor utsträckning som om denne 

arbetade på kontoret.  

Distansarbetet och den flexibilitet det innebär kan även medföra ökade påfrestningar av de 

psykiska kraven som ställs på individen. När flexibiliteten övergår till att gränserna mellan 

arbete och fritid suddas ut, kan det komma att handla om gränslöst arbete, som Eklöf (2017) 

menar blivit allt mer vanligt förekommande. Gränslöst arbete definieras i Vägledning om 

arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (Arbetsmiljöverket, 2020), i termerna av ett 

flexibelt arbete beträffande arbetets tid, rum och gränser. Otydliga gränser kan leda till att 
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arbetstiden överskrids och även inkräktar på individens privatliv, både vad gäller fritid men 

även viktig återhämtning (Eklöf, 2017; Mann & Holdsworth, 2003). Distansarbete kan även 

påfresta de kognitiva kraven, då individen behöver hantera och tolka information som kommer 

ifrån den miljön som individen sitter i. Denna miljö kan störa individens koncentration, vilket 

således påverkar bearbetningen och hanteringen av arbetsrelaterade bedömningar och beslut 

(Eklöf, 2017).  

3.3.2. Kontroll vid distansarbete 
Vad gäller kontrollmöjligheterna är dessa enligt Andersson (2013) avgörande för att individen 

skall kunna hantera de krav som ställs på denne i arbetet. Sardeshmukh m.fl. (2012) lyfter i sin 

studie att distansarbetet bidrar till ökad autonomi hos individer, vilket handlar om i vilken 

utsträckning individen har kontroll över hur dennes arbete skall utföras, vilket Eklöf (2017) 

menar främjar individens ansvarstagande i arbetet. Individer som arbetar på distans ges 

möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter under en mindre grad av tillsyn från chefen och erhåller 

mer diskretion vid utförandet av sina arbetsuppgifter och således mer kontroll över arbetet. 

Dessa faktorer har en positiv inverkan på individens engagemang över arbetet och således en 

positiv inverkan på den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete (Eklöf, 2017; Sardeshmukh 

m.fl., 2012). 

Distansarbete kan, med utgångspunkt i ovanstående, stimulera individer att anstränga sig och 

ta ansvar över sitt arbete. Däremot kan distansarbetet med ökade kontrollmöjligheter och 

ansvarstagande komma att öka de psykiska kraven för vissa individer i den mån att de blir 

ohanterliga, vilket kan leda till överbelastning och således påverka hälsan negativt. Detta då 

kontrollmöjligheterna och ansvaret som kommer därtill, ställer höga krav på kompetens, 

kontinuerligt lärande och beslutsfattande. Kravet på det egna beslutsfattandet är ytterligare en 

faktor som kan leda till överbelastning (Eklöf, 2017). Ökade kontrollmöjligheter har således 

både positiva och negativa effekter på den psykosociala arbetsmiljön. Det är därför viktigt att 

se till den enskilda individen och ge denne de förutsättningar och resurser som krävs för att 

denne skall kunna leva upp till de psykiska krav som ställs.  

3.3.3. Socialt stöd vid distansarbete 

Den organisatoriska resursen socialt stöd, kan skilja sig åt beroende på arbetets organisering, 

där distansarbete utgör en organiseringsform som har en påverkan på denna resurs. Golden 

m.fl., (2008) undersökte bland annat i sin studie i vilken grad teknologin i form av 

kommunikationsförbättrade plattformar, samt interaktionen ansikte mot ansikte spelar för roll 
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vid distansarbete. Författarna beskriver att distansarbete medför att de sociala interaktionerna 

äger rum via digitala kommunikationsplattformar, vilket anses vara det mest effektiva 

arbetsverktyget. Det innebär flexibilitet både vad gäller aspekter såsom tid och rum. Författarna 

lyfter fram fördelar med tekniken och deras effektivitet i sin studie, samt att en del av studiens 

resultat indikerade på att individer som arbetade på distans, i högre utsträckning tenderade att 

aktivt ta kontakt ansikte mot ansikte när tillfälle väl gavs, då de medvetet ansträngde sig för att 

samtala och kommunicera. Ur ett perspektiv kan det främja relationerna och således även det 

sociala stödet på arbetsplatsen. Å andra sidan menar författarna att det intensiva uppsökandet 

av kontakt vid fysiskt möte kan påverka det sociala stödet negativt som således resulterar i 

friktion i relationerna och en ovilja av hjälpsamhet och socialt stöd bland kollegor. Risken finns 

att det kan infinna sig en framfusig känsla av att individen aktivt söker kontakt under en 

komprimerad tid, exempelvis vid återgång till fysisk arbetsplats någon enstaka dag i veckan.  

Golden m.fl., (2008) betonar att digitala hjälpmedel inte ersätter den direkta interaktionen som 

sker ansikte mot ansikte. Den interaktion som gås miste om vid distansarbete kan exempelvis 

handla om relationsbyggande stunder, såsom möten och luncher kollegor emellan. Harris 

(2003), som i en brittisk kontext har undersökt chefers utmaningar i förhållande till 

distansarbete med utgångspunkt i hemmet, understödjer detta resonemang, då det även här 

framgår att digitala möten inte har det tidsutrymme för informellt utbyte av diskussion, i lika 

stor utsträckning som ett fysiskt möte. 

Fortsättningsvis, studerar och diskuterar Mann och Holdsworth (2003) den påverkan som 

distansarbetet har på det sociala stödet. De lyfter att ett minskat socialt stöd, till viss del, grundas 

i den sociala isolering som distansarbete i många fall kan innebära och som de menar är en 

direkt konsekvens av denna form av arbete. Minskad återkoppling från chefer samt kollegor, är 

vidare en konsekvens som distansarbetet medför och som påverkar mängden socialt stöd. Den 

minskade återkopplingen grundas i att kommunikationen mellan individer i en stor utsträckning 

sker via digitala kommunikationskanaler och inte i en direkt interaktion ansikte mot ansikte 

(Sardesmukh m.fl., 2012). De menar att distansarbete och den minskade interaktionen försvårar 

kommunikationen mellan chefer och kollegor, vilket således resulterar i att relationen dem 

emellan blir mer avlägsen, vilket delvis går i linje med den diskussion som Golden m.fl. (2008) 

samt Harris (2003) för. Sardeshmukh m.fl. (2012) lyfter vidare att det minskade sociala stödet 

kan leda till att de anställdas vilja, samt engagemang i arbetet minskar, vilket i sin tur har en 

påverkan på den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete.  
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3.4. Chefens arbete med psykosocial arbetsmiljö vid distansarbete 
Chefen har ett övergripande arbetsmiljöansvar och Eklöf (2017) menar att chefers handlingar 

och beslut har en stor påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. I enlighet med 

Arbetsmiljölagen, åligger det ett gemensamt ansvar mellan arbetsgivaren och arbetstagaren att 

samverka för att en god arbetsmiljö skall kunna uppnås (SFS 1977: 1160). Detta styrker vikten 

av en kontinuerlig, ömsesidig kommunikation i det dagliga arbetet, inte minst vid distansarbete 

för att arbetsgivaren skall kunna upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet och ha en 

möjlighet att vidta de åtgärder som krävs. Det är därför av största vikt att chefer förstår 

innebörden av den psykosociala arbetsmiljön, samt vet hur de bör arbeta med den. Genom att 

tillhandahålla de organisatoriska resurserna som individen behöver för att kunna hantera de 

psykiska krav som ställs i arbetet, säkerställes således en god, psykosocial arbetsmiljö 

(Andersson, 2013; Eklöf, 2017). Enligt Eklöf (2017) kan antalet anställda som en chef ansvarar 

över, ha en påverkan på arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.  

3.4.1. Chefens arbete med krav 
Genom att chefen organiserar och formulerar individens arbetsvillkor på ett tydligt sätt, vad 

gäller omfattning och arbetstidens förläggning, minskar risken att flexibiliteten kopplat till 

distansarbete övergår till ett gränslöst arbete och således även risken för en ohälsosam och 

ohållbar arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990). Det gäller att chefen är tydlig med denna 

gränssättning, samt bör vara uppmärksam på om individen exempelvis visar indikationer på att 

arbetets tidsramar är ohållbara, för att kunna vidta de åtgärder som behövs i syfte att individen 

skall kunna hantera de kvantitativa kraven som arbetet för med sig. Chefen behöver exempelvis 

finnas till hjälp och omfördela arbetsuppgifter om individen är överbelastad eller stödja sina 

anställda i prioritering av arbetsuppgifter vid behov (Arbetsmiljöverket, 2020).   

Det är även viktigt att chefen är uppmärksam på och intresserar sig för hur miljön som de 

anställda arbetar i, är beskaffad för att utifrån det vidta de åtgärder som krävs för att hantera 

eventuell överbelastning av de psykiska, kognitiva kraven (Eklöf, 2017). Det kan exempelvis 

handla om att chefen behöver säkerställa att arbetsmiljön är utformad på ett sätt som gör att 

individen klarar av de arbetsuppgifter som ställer stora krav på koncentration, det vill säga se 

till att individen har en lugn och stillsam omgivning (Arbetsmiljöverket, 2020).  
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3.4.2. Chefens arbete med kontroll 
Som tidigare nämnts, medför distansarbetet ökade kontrollmöjligheter och autonomi, vilket 

ställer högre krav på att individen själv har kontroll över sin arbetssituation och ett eget 

ansvarstagande (Karasek & Theorell, 1990). Upplevelsen av detta är högst individuell och det 

är därför av största vikt att chefen för en god, kontinuerlig kommunikation med sina anställda i 

syfte att stämma av vad individen behöver för att klara av kraven som arbetet för med sig, samt 

att få en god insyn i hur arbetet fortlöper. Då anställda ges möjlighet till mer diskretion har 

chefen mindre tillsyn över deras arbete. Kommunikationen är viktig för att chefen skall kunna 

följa upp och ha kontroll över arbetet som utförs, inte minst för att kunna bedöma för att den 

anställdes krav på det egna beslutsfattandet inte är för höga och således ohälsosamma. Vidare 

ställer det således stora krav på att chefen organiserar arbetet och riktlinjer på ett generellt sätt 

som möjliggör individuell anpassning vad gäller flexibilitet. Det kan exempelvis handla om att 

den goda dialogen mellan chef och anställd främjar relationen parterna emellan, vilket i sin tur 

kan generera i individuella anpassningar i form av överenskommelser vad gäller gränsdragning 

i syfte att undvika ohälsosamt arbete (Eklöf, 2017; Arbetsmiljöverket, 2020). 

Genom denna ömsesidiga kommunikation, bör chefen även involvera sina anställda och låta 

dem känna sig delaktiga, det vill säga att de känner att de får eget inflytande över sitt arbete, 

men även beträffande faktorer runt omkring. Det kan exempelvis handla om att chefen 

informerar om planerade beslut i organisationen eller att de anställda till och med får vara med 

i processen och påverka de beslut som skall tas. Delaktigheten medför således effekter såsom 

ökad autonomi, där det gäller som chef, att säkerställa att det finns en balansgång mellan kraven 

som detta medför och tillsatta resurser såsom tid (Eklöf, 2017; Arbetsmiljöverket, 2020). 

3.4.3. Chefens arbete med socialt stöd 
Vad gäller chefens arbete kopplat till det sociala stödet, med utgångspunkt i teorier och tidigare 

forskning, är den ömsesidiga kommunikationen av största vikt vid distansarbete. Chefen bör se 

till att arbetsplatsen ger utrymme för samhörighet och gemenskap medarbetare emellan, vilket 

möjliggör ett ömsesidigt utbyte som kan ge stöd åt varandra. Som tidigare nämnt förbises det 

informella utbytet mellan chefen och anställd när interaktionen sker digitalt, vilket således gör 

medarbetarsamtal ännu viktigare (Arbetsmiljöverket, 2020). Sandlund m.fl., (2011) menar att 

medarbetarsamtal syftar till att diskutera och utvärdera anställdas prestationer och utveckling. 

Fortsättningsvis åsyftar medarbetarsamtalen till att lyfta vad som främjar, samt hindrar 

individen från att uppfylla uppsatta krav och mål, vilket således ger chefen underlag att kunna 
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forma och erbjuda det sociala stöd som respektive anställd behöver. Medarbetarsamtalen kan 

fortsättningsvis minska den anställdes känsla av social isolering, då dennes känslor och 

upplevelser uppmärksammas och tas hänsyn till.  

Tydlig återkoppling av chefen, är vidare en viktig faktor av det sociala stödet (Karasek & 

Theorell, 1990). Återkopplingen främjar individens utveckling och autonomi, samt fungerar 

som ett verktyg och vägledning för att de individuella och de organisatoriska målen skall uppnås 

inom utsatt tid. Eftersom tidigare forskning betonar att digitala verktyg inte ersätter direkt 

interaktion mellan individer, är det allt viktigare att chefer ser till att återkopplingen sker i en 

allt högre grad, samt att det prioriteras högre än vid arbete som utförs på plats, där 

återkopplingen kan ske löpande (Arbetsmiljöverket, 2020).  

3.5. Sammanfattning av teori och tidigare forskning 
Valda ovanstående teorier är av relevans för föreliggande studie och kommande 

analysdiskussion, då dessa betonar forskningsdebatten inom arbetet med psykosocial 

arbetsmiljö på distans. Då psykosocial arbetsmiljö är ett komplext och mångdimensionellt 

område krävs en förståelse av begrepp, samt teorier och tidigare forskning för att studiens syfte 

skall uppnås. Teorier och tidigare forskning bidrar med relativt likvärdiga forskningsresultat, 

däremot fokuserar de olika forskarna på olika aspekter av den psykosociala arbetsmiljön och 

således kompletterar de varandra. Arbetsmiljölagen och den psykosociala arbetsmiljön är av 

relevans, eftersom denna lag med följande föreskrifter reglerar chefens arbete. Krav, kontroll 

samt socialt stöd är väsentliga delar av den psykosociala arbetsmiljön och således delar som 

chefer måste arbeta med. Distansarbete utgör en central del av föreliggande studie och denna 

del syftar till att bidra med en djupare förståelse av distansarbetets påverkningsgrad på chefens 

arbete med den psykosociala arbetsmiljön.  

4. Metod 

Följande avsnitt redogör för hur studien har genomförts avseende val av metod, urval, 

tillvägagångssätt och genomförande. Avslutningsvis lyfts de etiska reflektioner beträffande de 

forskningsetiska principerna, följt av en kritisk reflektion vad gäller vald metod.  

4.1. Val av metod 
Då studiens frågeställningar syftar till att undersöka chefers egna upplevelser, samt erfarenheter 

av arbetet med den psykosociala arbetsmiljön, blir ett kvalitativt tillvägagångssätt således ett 
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lämpligt val av metod. Enligt Bryman (2018) möjliggör kvalitativ metod att dessa upplevelser 

kan samlas in och vidare bidra till förståelsen av det som studeras med hjälp av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Kvantitativ metod gjorde sig inte lämplig då metoden inte 

möjliggör en förståelse för deltagarnas upplevelser och känslor (Bryman, 2018), vilka var 

avsikten att undersöka i föreliggande studie. En intervjuguide (Bilaga 3) har utformats och gett 

en viss vägledning av vilka frågor som skulle besvaras. De semistrukturerade intervjuerna har 

varit mest lämpade, då denna form tillåter avvikelser från den utformade intervjuguiden och 

möjliggör således flexibilitet och utrymme för insikter i respondentens svar, vilket bidrar till en 

djupare förståelse av dennes upplevelser av det berörda ämnet (Bryman, 2018).  

4.2. Urval  
Urvalet av respondenter till följande studie har varit av en målinriktad karaktär. Bryman (2018) 

menar att ett målinriktat urval är lämpligt då forskningsfrågan som skall besvaras kräver att 

respondenterna uppfyller vissa specifika krav för att kunna besvara denna. Med utgångspunkt 

i föreliggande studies syfte och frågeställning har det därför varit av störst relevans att 

respondenterna är verksamma chefer som har arbetserfarenhet av att arbeta på̊ distans. För att 

få en så bred och representativ empiri som möjligt, med hänsyn till de tidsramar som studien 

rymmer, har totalt tio chefer deltagit i studien och intervjuats.  

I denna studie har inga specifika branscher valts ut, eftersom en bredare empiri har varit 

önskvärt, samt att studiens tidsramar har varit begränsande vad gäller rekrytering av 

respondenter. Däremot har avgränsningar gjorts beträffande att studien endast undersöker 

chefer som är verksamma i den privata sektorn, då det är den sektor som är av störst intresse 

för oss. Storleken på företagen var initialt en avgränsning som däremot valdes att avvikas från, 

då vi efter genomförd litteraturgenomgång, uppmärksammade att antalet anställda som en chef 

har personalansvar över, snarare är av relevans vid föreliggande undersökning, samt för 

huruvida urvalet blev mer ekvivalent. Det centrala har istället varit att chefen skall ha ett 

personalansvar och erfarenhet av att deras anställda arbetat på distans och där respondenterna i 

föreliggande studie har haft personalansvar över upp till 20 anställda. Däremot har även 

erfarenhet av att de anställda har arbetat från kontor varit av betydelse för att kunna möjliggöra 

eventuella reflektioner avseende skillnader vad gäller arbetet med den psykosociala 

arbetsmiljön under respektive arbetsform. Då det är dessa specifika krav, samt erfarenheter som 

varit av betydelse för studiens syfte och frågeställningar har inte åldern eller kön på 
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respondenterna varit en påverkande faktor vid val av respondent och har därför inte heller tagits 

hänsyn till vid urvalet av dessa.  

Respondenterna i föreliggande studie har initialt blivit kontaktade av oss via mejl eller telefon. 

Vid den första kontakten presenterade vi oss, syftet med studien, samt varför personen i fråga 

valts ut. Respondenterna har erhållit och fått ta del av ett informationsbrev (Bilaga 1) som 

bifogats via mejl. Detta då Bryman (2018) menar att respondenten bör erhålla detaljerad 

information om studiens syfte, vad deltagandet innebär, samt de villkor som gäller för att 

således uppfylla studiens informationskrav. 

4.3. Tillvägagångssätt och genomförande 
4.3.1. Intervjuguide 
En intervjuguide utformades inför genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna. 

Förutom inledande samt avslutande frågor delades även intervjuguiden, med utgångspunkt i 

studiens teoretiska referensram, in i fyra centrala delar; definition av psykosocial arbetsmiljö, 

krav, kontroll samt socialt stöd. De fyra delarna bestod av frågor baserade på teorier och tidigare 

forskning, samt de centrala begrepp som studerats och presenterats i tidigare avsnitt. Frågorna 

som ställdes var öppna frågor då Bryman (2018) menar att sådana ger respondenten mer 

flexibilitet och frihet att besvara dessa, samt att frågorna då inte riskerar att vara ledande och 

således mindre tillförlitliga. Detta har varit av största vikt i föreliggande studie då 

respondenternas upplevelser är det som skall studeras och där dessa således inte skall påverkas 

av hur frågorna är utformade. 

Bryman (2018) menar att en av de största fördelarna med semistrukturerade intervjuer är det 

flexibla förhållningssättet där intervjuguiden syftar till att utforma frågor som intervjuaren vill 

få svar på, samtidigt som metoden tillåter följdfrågor som anpassas utefter respondenternas svar 

utifall dessa behövs. Under genomförandet av intervjuerna har följdfrågor ställts i de fall då vi 

upplevde att respondenterna inte besvarade en viktig del av en fråga eller då vi upplevde att ett 

förtydligande behövdes. Bryman (2018) menar vidare att de semistrukturerade intervjuerna 

även bidrar med flexibilitet för den som intervjuar, då intervjuaren inte behöver följa den 

utformade intervjuguiden till punkt och pricka, utan där ordningen kan anpassas beroende på 

hur intervjun fortlöper och utifrån respondentens svar. I föreliggande studie ställdes frågorna i 

stor utsträckning i den ordning som de var presenterade i intervjuguiden med vissa avvikelser 

då intervjuerna krävde detta.  
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4.3.2. Genomförande av intervjuer 
Innan genomförandet av intervjuerna med respondenterna, genomfördes initialt en 

pilotintervju. Bryman (2018) lyfter vikten av en pilotintervju då denna möjliggör att eventuella 

fel eller brister i de utformade frågorna i intervjuguiden kan upptäckas och således åtgärdas. I 

föreliggande studie genomfördes en pilotintervju digitalt, via Teams, och efter denna gjordes 

enstaka korrigeringar av frågor, vilket påvisade vikten av en pilotintervju. 

Samtliga intervjuer, som varade upp till en timma, genomfördes därefter digitalt, via Teams, 

där både ljud samt bild användes. Anledningen till att intervjuerna genomfördes digitalt var 

dels på grund av geografiskt avstånd till somliga respondenter, dels att det möjliggjorde en ökad 

flexibilitet samt effektivitet vad gäller genomförandet, både för oss och för respondenterna. En 

nackdel med digitala intervjuer, som Bryman (2018) lyfter är att det löper större risk att 

respondenten väljer att avbryta intervjun, alternativt att denne avstår att svara på vissa frågor. 

Detta är däremot ingenting som inträffade under genomförandet av studiens intervjuer.  

Inför intervjuerna fick respondenterna skriva under ett samtyckesformulär som bland annat 

inkluderade en förfrågan om respondenten samtycker att intervjun spelas in i syfte att vidare 

transkriberas. I samtliga fall utom ett, erhöll vi ett sådant samtycke. Bryman (2018) lyfter att 

transkribering av intervjuer minskar risken att delar av respondentens svar inte 

uppmärksammas eller glöms bort, vilket således möjliggör en mer utförlig och noggrann analys 

av intervjuns innehåll. För att minska dessa risker vid den intervjun som inte spelades in gavs 

en av oss i uppdrag att anteckna, på ett så noggrant och utförligt sätt som möjligt, under 

intervjuns gång.  

4.3.3. Analysmetod 
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av tematisk analys, vilket innebär att 

transkriberingarna från intervjuerna används i syfte att analysera och tematisera innehållet 

(Bryman, 2018). När materialet transkriberats, har ett flertal genomgångar av dessa gjort i syfte 

att vidare kunna tematisera, koda, den insamlade empirin. Repetitioner, likheter samt skillnader 

bland respondenternas svar har således kunnat uppmärksammas och därefter placerats i olika 

teman, vilket således möjliggjort att en större översikt och organisering av svar kunnat 

åstadkommas. Därefter har relevanta teman plockats ut med bakgrund i den teori och tidigare 

forskning som presenterats.  

4.4. Etiska reflektioner 
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Vid genomförandet av föreliggande studie har hänsyn tagits till de principer som finns gällande 

forskningsetik. Forskningsetik innefattar de etiska krav som ställs på forskaren, inriktningen på 

forskningen samt genomförandet av denna (Vetenskapsrådet, 2017). Några av de viktigaste 

kraven vad gäller hur en studie bedrivs, och som aktualiserats i föreliggande studie, är de som 

Bryman (2018) lyfter; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, samt nyttjandekravet. Det 

förstnämnda handlar om att samtliga deltagare måste erhålla information om studiens syfte, vad 

ett deltagande innebär, samt att det är frivilligt att delta. I föreliggande studie har 

respondenterna informerats om följande via informationsbrevet som de erhållit via mejl. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna medger sitt samtycke till deltagandet (Bryman, 

2018), i denna studie genom att läsa igenom samt skriva på ett samtyckesformulär, vilket 

samtliga respondenter har gjort via mejl. Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter, 

samt den information som erhålls från respondenterna, inte får lov att spridas vidare till 

obehöriga. Vad gäller nyttjandekravet handlar detta om att respondenterna informeras, samt vet 

om att de erhållna uppgifterna och informationen endast används i föreliggande studiens 

ändamål (Bryman, 2018). Informationen om detta inkluderades i informationsbrevet som 

respondenterna erhöll. Även dessa krav uppfylldes genom att den erhållna informationen inte 

delats med någon obehörig samt att inspelningarna samt transkriberingarna av de genomförda 

intervjuerna har, efter genomförd analys och avslutad studie, raderats.  

Då respondenternas identitet samt organisationen de arbetar för inte har varit av någon större 

betydelse för studiens problemformulering har respondenterna utlovats anonymitet, både vad 

gäller dem själva, samt den organisation de arbetar på. Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär 

anonymiteten exempelvis att namn, andra personuppgifter eller uppgifter som på något sätt kan 

hänföras till vem den deltagande personen är skall exkluderas. De deltagande cheferna benämns 

därför inte med namn, samt att all information som skulle kunna hänföras till den organisation 

de arbetar för exkluderas likväl.  

5. Resultat 
Följande avsnitt avser att presentera och redovisa den insamlade empirin från genomförda 

intervjuer vad gäller chefers upplevelser beträffande deras arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön vid distansarbete. Avsnittet är uppdelat i studiens centrala delar som används vid 

analys av de insamlade materialet; definition av psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll, samt 

socialt stöd.   
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Då respondenterna har utlovats anonymitet, benämns med fiktiva namn i följande studie med; 

Anna, Fredrik, Gustav, Josefin, Karin, Kristoffer, Maria, Mats, Mikael och Monika. 

5.1. Definition av psykosocial arbetsmiljö 
Under samtliga intervjuer ombads cheferna att definiera och förklara den psykosociala 

arbetsmiljön. De flesta chefer uttryckte en viss svårighet med att definiera området, det var 

bland annat sex av tio som tyckte att frågan var bred, omfattande och svår att avgränsa utan att 

komma in på mer djupgående faktorer inom området. Karin uttryckte exempelvis att “det är så 

svårt att definiera, det handlar liksom om det sociala måendet hos medarbetarna och 

arbetsgivaren…” följt av att hon betonar sin egen roll i hur hon arbetar med det. Även andra 

chefer började reflektera och kom in på sin egen roll, samt sitt arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön i sitt svar gällande definitionen. Mats uttryckte att ”...det blir också, tycker jag i 

min roll då, en utmaning att få ihop en teamkänsla i en grupp som är utspridd på olika 

ställen…”, som således ytterligare betonar hur mångdimensionellt området är och chefens 

viktiga roll i arbetet med det.  

Trots dessa svårigheter landade samtliga chefer i en gemensam definition av att den 

psykosociala arbetsmiljön handlar om de anställdas välmående, samt trivsel i arbetet. Gustav 

förklarade det i termerna av “...att man trivs på kontoret, att man har en bra arbetsmiljö på 

kontoret men där man också har en bra arbetsmiljön hemma…”. Det är således denna definition 

och syn på den psykosociala arbetsmiljön som ligger till grund för chefers senare upplevelser 

och reflektioner vad gäller området som studien behandlar. 

5.2. Krav 
5.2.1. Kvantitativa krav 
Samtliga chefer lyfter att flexibiliteten är en av de främsta positiva effekterna som 

distansarbetet har på den psykosociala arbetsmiljön. Cheferna medger att deras anställda har 

flexibla arbetstider och lyfter att det är av största vikt för cheferna själva, samt deras anställda 

att inneha flexibla arbetstider. Karin menar bland annat att flexibiliteten skall gälla för alla, “... 

jobbar jag flexibelt, så vill jag att mina medarbetare också ska kunna jobba flexibelt”. 

Flexibiliteten handlar för samtliga chefer inte endast om flexibla arbetstider, utan även om att 

de anställda skall ha möjligheten att inte alltid behöva arbeta från kontoret. De betonar således 

vikten av flexibilitet, även med hänsyn till work-life balance. ”Det som är jätteviktigt för mig 

i mitt ledarskap, det är att man har en bra work-life balance…”, menar Kristoffer. Även Mats 
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lyfter att flexibiliteten gynnar work-life balance då den tid som vanligtvis läggs på färd till och 

från jobbet, frigörs och kan således läggas på barn och familj, “jag har ingenting emot att folk 

sitter under kortare perioder och lägger ett par timmar arbetstid på kvällen för att man kanske 

behöver hämta barn eller behöver göra någonting annat.”. De flesta chefer lyfter däremot att 

de tycker att det är viktigt med en kombination av arbete från kontoret samt distansarbete och 

att de inte tror att det gynnar vare sig individen eller företaget att endast arbeta under en av 

dessa former på heltid. 

Fortsättningsvis uppgav samtliga chefer att ett ökat distansarbete medför en ökad produktivitet 

och effektivitet. Monika menar att “jag tycker att produktionen, om man ska säga så, den har 

blivit mycket bättre nästan, för på jobbet är det andra distractions…”. De flesta chefer har 

även uttryckt att flexibiliteten möjliggör att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter enligt 

egna preferenser samtidigt som det handlar om frihet under ansvar, gällande hur man förlägger 

sin tid. De uttrycker däremot att de är väldigt noga med att flexibiliteten och möjligheten att 

förlägga arbetsuppgifterna enligt egna preferenser inte ska komma att inkräkta på de anställdas 

fritid, vilket således indikerar på att de arbetar för att gränslöst arbete ska undvikas. “De 

behöver ju någonstans leva också - inte bara jobba”, menar Mats.  

Åtta av tio chefer upplever att deras anställda är mer uppkopplade när de arbetar på distans. 

Karin lyfter att “... framförallt när vi jobbade på kontoret så var det många som [...] många 

liksom lämnade datorn på kontoret och sen så åkte de ju hem.”.  Däremot har cheferna varit 

tydliga med att de drar tydliga gränser för att arbetstiderna inte ska inkräkta på individens 

privatliv. Cheferna betonade även att, trots att deras höga arbetsbelastning gör att de arbetar 

utöver ordinarie arbetstid, är de noga med att inte kontakta sina anställda utöver dessa 

arbetstider, som de flesta uttrycker sig vara mellan sju och åtta fram till 17. Mats anger att det 

förekommer att han själv är anträffbar utöver ordinarie arbetstid, men är noga med att inte 

kontakta sina anställda och dra tydliga gränser vad gäller detta, “... jag tycker att det blir indirekt 

en uppmaning till att jag förväntar mig svar eller förväntar mig att de gör samma sak och det 

tycker jag inte är […] ja det är inte rätt helt enkelt.”. Möjlighet till återhämtning har varit en 

viktig faktor som genomsyrat argumentationen till varför cheferna lägger stor vikt vid tydliga 

gränser vad gäller de anställdas arbetstider och arbetsvillkor. “Man ska kunna koppla av och 

ladda batterierna efter man har arbetat en hel dag eller vecka och ha fritid efter arbetstider”, 

menar Gustav. Resterande två chefer, uttryckte däremot att de inte upplevde någon skillnad 

beträffande de anställdas uppkoppling vid arbete på distans, samt att det inte var något som de 

hade reflekterat över. 
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5.2.2. Kognitiva krav 
Samtliga chefer har erhållit frågan beträffande hur deras anställdas arbetsmiljö är beskaffad, då 

de anställda arbetar på distans och samtliga chefer har uppgett att de har en god kännedom 

kring detta. Cheferna uttrycker att de för kontinuerliga och systematiska avstämningar, för att 

säkerställa att arbetsmiljön är utformad på ett sätt som gör att de anställda klarar av 

arbetsuppgifterna och kraven som dessa medför.  

Initialt fokuserade samtliga chefer på den fysiska arbetsmiljön och deras utformning i form av 

ergonomiskt kontorsmaterial och tillgången till detta. Efter vidare reflektion flyttades deras 

fokus från den fysiska- till den psykosociala arbetsmiljön, trots att dessa två samspelar och 

utgör en helhet. Utöver de fysiska hjälpmedel som erhållits, menar cheferna att det även handlar 

om de anställdas möjligheter att arrangera arbetet så att det fungerar i hemmiljön. Det kan 

exempelvis handla om att kunna stänga in sig och således få lugn och ro som bidrar till 

koncentration. Fredrik uttryckte bland annat att “det har stundtals varit jobbigt för vissa, 

speciellt när deras barn också gick i skolan på distans och de inte kunde stänga in sig”. Detta 

har även belysts av fyra andra chefer som vidare medgett att de ser till att deras anställda också 

har möjligheten att skärma av sig.  

5.3. Kontroll 
Under samtliga intervjuer har det framkommit att cheferna anser att de anställda har kontroll 

över sitt arbete och sina arbetsuppgifter. För att säkerställa detta uttrycker samtliga chefer att 

de har systematiska avstämningar med de anställda. Mikael lyfter att “...vi har avstämningar 

hela tiden, oerhört mycket och synkar därefter.”. Det framgår däremot, av några av cheferna, 

att avstämningarnas omfattning kan variera mellan anställda, beroende på de individuella 

behoven. Gustav uttrycker att “vissa behöver fler avstämningar än andra och alla behöver 

olika stöttning helt enkelt. Det är väldigt beroende på person men också projekt och situation”. 

Även Josefin lyfter att det kan skiljas åt mellan anställda och betonar att även förutsättningarna 

har en inverkan på mängden avstämningar, hon exemplifierar detta med en situation där en 

anställd befordrats, “...när hen bytte roll eller avancerade egentligen, då blev ju 

kompetensfrågan och förutsättningarna annorlunda [...] så då har jag fått stötta hen mycket 

mer…”. Detta visar på chefernas medvetenhet vad gäller vikten av att de anställda skall ha 

kontroll över sitt arbete, men även medvetenhet vad gäller att olika anställda har olika 

förutsättningar och behov för att erhålla kontroll, vilket således betonar vikten av 

individanpassning. 
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“…vilka är det som behöver stöd i struktur, stöd i förhandling, stöd i att bara 

liksom, bollplank och så där. Så det ser man som ledare, tycker jag, relativt fort 

– vilken individ som är relativt självgående inom vissa delar, men behöver hjälp 

i andra. Det där är också väldigt olika.”  - Mats 

Några av cheferna lyfte att de upplevde att den snabba omställningen till distansarbete som 

pandemin orsakade, hade en negativ påverkan på vissa anställdas kontrollmöjligheter. Eftersom 

distansarbetet medförde en ökad användning av digitala hjälpmedel, visade det sig att vissa 

anställda hade bristande kunskap inom detta område. Detta hade således en negativ påverkan 

på utförandet av deras arbetsuppgifter och således kontrollen över deras arbete. Fredrik lyfter 

att “…data eller IT-vana, någonstans så är ju vissa ganska mycket längre fram i att använda 

hjälpmedlen som finns i en dator eller någonting annat att strukturera upp sin vardag för sig 

själv”.  

Tre chefer uttryckte däremot att det ökade distansarbetet och den digitala kommunikationen 

lett till att vissa anställda vågar uttrycka sina åsikter i en större utsträckning än vid 

kommunikation ansikte mot ansikte. “Datorn kanske gör att man vågar säga mer grejer ibland 

[...] att man lättare ifrågasätter och diskuterar.”, menar Maria. Hon upplever att detta leder 

till att de anställda är mer delaktiga och har inflytande över sitt arbete, men även över andra 

faktorer, vilket hon lyfter som en positiv effekt av att de anställda arbetar på distans.  

Det genomgående i samtliga svar har varit att cheferna upplever att de anställda har ett stort 

engagemang och är ansvarstagande, vilket cheferna upplever leder till att de anställda utför sina 

arbetsuppgifter under en hög grad av autonomi utan nödvändig tillsyn. De lyfter även att det 

ökade distansarbetet varken påverkat deras möjligheter, eller viljan att ha högre grad av tillsyn 

över de anställda, då cheferna menar att de anställda har ett så pass högt engagemang och driv 

att cheferna istället gärna lutar sig tillbaka. Vidare har det, i de flesta intervjuer, framkommit 

att cheferna kontaktar sina anställda i en mindre utsträckning än vad de anställda kontaktar 

dem, där de lyfter att den mest förekommande anledningen till att de anställda kontaktar dem 

är vid frågor kopplade till beslutsfattande.  

Fortsättningsvis har det genomgående i samtliga svar varit hur arbetet är strukturerat vad gäller 

både generella riktlinjer och individuell anpassning. Åtta av tio chefer menar att det åligger 

dem ett ansvar att se till så att alla anställda vet vad som krävs för att uppnå uppsatta mål, samt 

att tillhandahålla de resurser som individen behöver. “Det är en fråga om tydliga målsättningar, 

att ramarna är tydliga: vad ska jag göra, när ska det vara klart och hur ska jag göra det? Att 
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det är tillräckligt tydligt.”, menar Josefin. Några av cheferna menar att det underlättar för de 

anställda att ha ett processtyrt arbete där det tydligt framgår vad som skall göras, när det skall 

göras samt av vem det skall göras, där de anställda involveras och är delaktiga i utformningen 

av processerna med tillhörande beslut. Å andra sidan lyfter de andra två cheferna att det till stor 

del handlar om de anställdas engagemang och vilja att lära för att erhålla kontroll, snarare än 

hur chefen själv organiserar arbetet.   

5.4. Socialt stöd 
Samtliga chefer har medgett att socialt stöd är en resurs som är beroende av hur arbetet är 

organiserat och att möjligheterna att ge sådant kan skilja sig åt när arbetet utförs på distans. 

Cheferna har alla erfarenhet av att anställda både arbetat från kontor samt på distans och de 

lyfter att det ökade distansarbetet har medfört att kontakten skett via digitala plattformar och 

ersatt interaktionen ansikte mot ansikte. Hälften av cheferna lyfter att detta kommunikationssätt 

är effektivt, då det bidrar med en flexibilitet vad gäller tid och rum. Samtliga chefer lyfter 

däremot att en del av interaktionen gås miste om. 

“...jag tycker inte att det är hämmande [...] däremot så blir det inte riktigt lika 

bra. Digitala samtal kommer väl aldrig bli riktigt lika bra som när vi hade suttit 

i samma rum, för det finns ju en annan typ utav kemi och man ser kroppsspråk, 

ögonkontakt, och minspel och det blir en annan grej…” - Fredrik. 

Det som genomsyrat många av svaren är att det informella utbytet individer emellan, som är en 

viktig del av det sociala stödet, gås miste om vid ett ökat distansarbete. Sju av tio chefer 

uttrycker vikten av de spontana, informella diskussionerna vid kaffemaskinen eller i korridoren. 

“Man tappar som sagt mycket av de mjuka. Man tappar dom småsakerna som är värdefulla, 

exempelvis när vi springer på varandra på kontoret och så där och snacket man har 

däremellan, det försvinner. “, menar Maria.  

Trots detta upplever inte någon av cheferna att kontakten med de anställda minskat i samband 

med det ökade distansarbetet. Samtliga medger att de har daglig mejlkontakt med sina anställda, 

men åtta av tio förespråkar att inte endast kommunicera via text. “Jag är en förespråkare av 

att inte bara skriva hela tiden [...] utan att också ringa eller ha videomöten för att få känslan 

lite av att man träffar någon.”, menar Fredrik. Omfattningen av annan form av kontakt än 

mejlkontakt skiljer sig däremot cheferna emellan. Vad gäller de chefer som har personalansvar 

för tio eller fler anställda, framgick det tydligt att andra former av kontakt, såsom telefon eller 
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Teams, användes mindre frekvent, mellan två och tre gånger i veckan. Anna uttrycker att det 

är en utmaning att kunna ha daglig kontakt med alla anställda, “jag sitter i dagsläget med 20 

stycken [...] det går inte att prata med 20 stycken varje dag.”. Vad gäller de chefer som har 

personalansvar för tio eller färre anställda, framgick det å andra sidan att kontakt via telefon 

eller Teams, sker på daglig basis alternativt flera gånger per dag. “Är man två pers så är det 

kanske inga problem att höras, men är man fler så kanske det är lite svårt…”, menar Mikael. 

Däremot lyfter de chefer som har personalansvar över färre anställda att det ibland kan vara 

svårt att hinna med spontana samtal, men att de i så stor utsträckning det går försöker få till 

dessa. Detta framför allt med de anställda som de inte interagerat med på länge eller med de 

som cheferna upplever är i behov av det. Samtliga chefer uttrycker således att det finns 

möjlighet att ta kontakt och prata utöver redan inbokade möten. De betonar att de inte alltid 

nödvändigtvis har möjligheten att ta ett samtal med en gång, däremot medger cheferna att de 

återkommer så fort de kan, då samtliga lyfter att det är en väldigt viktig del av det sociala stödet 

och den psykosociala arbetsmiljön.  

Möjligheter till återkoppling, är vidare något som samtliga chefer uttrycker är av största vikt 

och något som de prioriterar. Cheferna betonar att de återkommer till de anställda så fort som 

möjligt, alternativt skapar tid för återkoppling om det är brådskande. Detta inte minst då många 

av cheferna betonar att återkoppling är en viktig del av deras ledarskap som bland annat syftar 

till att individen skall ha möjlighet till utveckling och arbetstillfredsställelse.  

“Jag är ju till för att driva teamet framåt [...] vilket gör att medarbetarna är prio 

ett för mig. Har jag många andra arbetsuppgifter och mycket att göra [...] och 

någon behöver prata kring någonting eller att jag behöver ge återkoppling, så 

får jag ju i så fall prioritera bort någonting annat i min kalender för att ha tid 

med det.” - Kristoffer 

Å andra sidan lyfter två av cheferna att det ökade distansarbetet medfört att återkopplingen sker 

i en allt större omfattning, då flexibiliteten vad gäller kontakt via digitala plattformar gör att det 

blir mer lättillgängligt och nyttjas i en högre grad. Anställda tenderar att höra av sig oftare, även 

om så inte nödvändigt, samt att allt för många avstämningar kan påverka effektiviteten negativt, 

“...det har definitivt varit alldeles för mötestungt, även om man bara har sådana här check-ins, 

så kan det liksom inte bara vara check-ins för ofta heller, för det blir en distraktion i jobbet.”, 

menar Anna.  
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Vad gäller samhörighet och gemenskap, uttryckte de flesta chefer detta som en utmaning. 

Samtliga berättade att de genomfört aktiviteter, av olika slag, för att främja gemenskapen 

kollegor emellan, framförallt under pandemin då inga fysiska träffar i större grupper var 

möjliga. En viktig del av samhörigheten är att kunna ha roligt tillsammans som bland annat 

Maria lyfte som en stor utmaning: “...det är det som är det svåra, att faktiskt ha roligt 

tillsammans på distans. Men vi har verkligen försökt och vissa saker har fungerat, men det är 

svårt.”. Cheferna uttrycker ytterligare att en utmaning är att skapa gemenskap när de anställda 

inte känner varandra sedan innan. Anna menar att “det är lättare när man träffas fysiskt hela 

tiden och kanske käkar luncher ihop och snicksnackar lite vid kaffemaskinen och så där.”. En 

av cheferna lyfter vikten av detta kopplat till företagskultur, då en alltför hög grad av 

distansarbete kan leda till att företagskulturen mer eller mindre går förlorad, “...att aldrig ses, 

så blir man någon form av konsult, då har man ingen företagskultur och så och det blir ju ett 

problem i längden.”, menar Mikael.  

De flesta medger däremot att de uppmanar sina anställda till att samtala och träffas både 

affärsmässigt, men även för informellt utbyte om möjlighet finns, vilket är någonting som de 

ser tendenser till att de anställda gör. Detta är någonting som cheferna lyfter som viktigt för en 

god sammanhållning och gemenskap, samt en viktig del av det sociala stödet. En av cheferna 

uttrycker att denne upplever att ett ökat distansarbete i vissa fall haft en positiv effekt på de 

anställdas relationsskapande. Fredrik lyfter att han upplever att vissa anställda har lärt känna 

varandra och kommit varandra närmare under distansarbetet, “...många har kommit andra 

närmre, alltså man har hittat till andra kollegor och andra sociala vägar [...] i vanliga fall 

kanske man inte ringer upp någon annan kollega, utan man frågar den man sitter jämte.”. Han 

menar att detta inte har varit lika vanligt förekommande tidigare när de anställda arbetat från 

kontoret, då de inte fallit sig lika naturligt att kontakta kollegor på andra avdelningar. Han menar 

således att arbetet på distans medfört att anställda i viss grad har lärt känna fler kollegor och 

öppnat upp för nya relationer.  

En av cheferna lyfter vidare att utökade och goda relationer kollegor emellan, möjliggör att 

eventuella signaler på psykosocial ohälsa kan upptäckas av fler individer, som i sin tur kan lyfta 

och ta det vidare till chefen. Mats menar att “...det kanske är någon annan som flaggar det för 

mig [...] det ju såklart väldigt mycket svårare för mig att fånga upp de signalerna på distans, 

liksom att man får alarmsignaler från någon annanstans”. Andra chefer menar även att det 

finns en viss svårighet att ge socialt stöd till sina anställda digitalt utan att kunna tolka samt 

använda kroppsspråk, ögonkontakt samt känna av sinnesstämningen, Monika menar att “är det 
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någon som klistrar på skådespelarleendet på kamera så är det ju väldigt svårt för mig att 

uppfatta läget och hur personen mår”.  

Något som ett fåtal chefer lyfter som en svårighet med deras arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön vid distansarbete kopplat till det sociala stödet, är att identifiera nyanställdas 

psykiska hälsa och välmående. Två av cheferna lyfter att det är enklare att upptäcka identifiera 

hur en anställd mår, när de haft en längre relation med den anställde, “...jag märker ganska 

snabbt på Teams om inte någon är på gång. Man ser direkt att någon är lite avvikande. Jag 

märker att du inte är dig själv.”, menar Monika. Anna betonar att det är svårare att identifiera 

detta hos nyanställda som exempelvis anställts under en period som präglats av distansarbete, 

“Svårigheten är att snabbt lära känna de nyanställda tillräckligt bra, så när man ringer upp 

dem och de säger att allt är bra, då ska jag ändå kunna höra om det faktiskt inte är bra.”. 

Några av cheferna medger att de upplever att psykisk hälsa och välmående, framförallt kopplat 

till social isolering och socialt stöd, är något som diskuterats i en större utsträckning vid det 

ökade distansarbetet. De menar att chefer och ledare behöver gå mer på djupet för att identifiera 

de anställdas psykiska hälsa och välmående, i jämförelse med när de anställda arbetade från 

kontoret. “...sågs man varje dag på jobbet, så sa man kanske: hej hur är läget? Och alla 

svarade: jo det är bra. Nu har man som ledare, fått grotta lite mer: okej, men är det verkligen 

bra? Funkar det bra att jobba hemma? Hur är arbetsbelastningen?”, menar Karin. Vidare 

menar Fredrik att det även kan vara svårt att påverka den psykiska hälsan via digitala 

plattformar, “jag träffar inte personen […] hade man träffat en person som är väldigt stressad, 

då hade jag ju kanske kunnat se det enklare på plats och göra actions direkt på arbetsplatsen.”.   

Vad gäller medarbetarsamtalen däremot, är det ingen av cheferna som uttrycker att de varit av 

större betydelse vid det ökade distansarbetet. Nio av tio chefer uttrycker inte heller att andra 

faktorer tas upp under medarbetarsamtalen. Däremot lyfter en chef att andra faktorer belysts 

under samtalen, nämligen att de anställda i högre grad uttryckt svårigheter kopplade till 

gränsdragning mellan arbete och fritid, där en ökad struktur, vägledning och socialt stöd har 

krävts. 

6. Avslutande analysdiskussion 

Följande avsnitt avser att analysera och diskutera studiens resultat och dess centrala delar med 

förankring i teorier och tidigare forskning. Avsnittet avser slutligen att redogöra för studiens 

slutsatser, besvara studiens frågeställningar, samt presentera förslag till vidare forskning.  
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6.1. Analysdiskussion 
Analys av chefernas upplevelser gällande deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön 

avseende krav, kontroll, samt socialt stöd vid distansarbete, har genererat i en djupare 

förståelse, samt påvisat att distansarbete har en påverkan på chefers arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön.  

6.1.1 Krav  
Vad gäller de krav som ställs på de anställda i arbetet, upplever samtliga chefer att distansarbete 

framförallt har en inverkan på möjligheten att erbjuda sina anställda mer flexibilitet. De lyfter 

flexibiliteten som en av de främsta möjligheterna som det ökade distansarbetet medför på deras 

arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Cheferna tydliggör att de upplever att flexibiliteten 

således bidrar till de anställdas work-life balance, då tid som vanligtvis läggs på färd till och 

från arbetet minskar, vilket går i linje med det som Bailey och Kurland (2002), Mann och 

Holdsworth (2003), samt Sardeshmukh m.fl. (2012) diskuterar. Cheferna lyfter även 

produktiviteten och effektiviteten som ytterligare positiva effekter som distansarbete och den 

flexibilitet det medför, har på deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön, vilket i sin tur 

stämmer överens med det resultat som Mann och Holdsworth (2003) presenterar. Trots att 

cheferna uttrycker vikten av att de anställda skall erbjudas flexibilitet, betonar de å andra sidan 

att arbetet inte skall övergå till ett gränslöst arbete. Likt Karasek och Theorells (1990) 

resonemang gällande att det är chefen som organiserar och formulerar individens 

anställningsvillkor, betonar cheferna att de är noga med att se till att de anställda förlägger sin 

tid inom rimliga ramar för att arbetet inte skall inkräkta på deras fritid, när de anställda får lägga 

upp arbetet enligt egna preferenser som flexibiliteten bidrar till. Detta indikerar på att cheferna 

är medvetna om de anställdas arbetstider och kan då vidta de åtgärder som behövs om dessa 

visar sig vara ohållbara, i enlighet med Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Cheferna själva, 

likväl Arbetsmiljöverket (2020) lyfter detta som en viktig aspekt i chefers arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön.  

Trots chefernas medvetenhet gällande att flexibiliteten inte skall övergå till ohållbara 

arbetstider och således ett gränslöst arbete, medger de flesta att de anställda är mer uppkopplade 

när de arbetar på distans. Detta resultat visar på en del motsägelser, då ett gränslöst arbete ofta 

innebär en högre grad av uppkoppling, vilket således kan leda till otydliga gränser som oavsett 

kan komma att inkräkta på individens fritid. Detta leder vidare in på återhämtningen som också 

kan komma att påverkas av en alltför hög grad av uppkoppling, vilket kan vara en utmaning för 
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cheferna att hantera. De två chefer som däremot inte upplevde någon skillnad vad gäller de 

anställdas uppkoppling vid distansarbete, går inte i linje med tidigare forskning beträffande 

detta och kan således ses som en avvikelse.  

Resultatet visade vidare på att cheferna har god kännedom om deras anställdas arbetsmiljö och 

dess beskaffenhet, vid distansarbete. Detta då de har systematiska avstämningar där cheferna 

menar att avstämningarna underlättar deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön vid 

distansarbete. Detta kan således kopplas till Eklöfs (2017) resonemang kring vikten av att 

chefen intresserar sig för, samt uppmärksammar arbetsmiljön där eventuella brister kan komma 

att hämma de anställdas möjligheter att uppfylla de krav som ställs. Några av cheferna har lyft 

att deras anställda kan skärma av sig men där cheferna ibland däremot upplever utmaningar 

beträffande detta. De uttrycker därför att det är viktigt för dem, samt deras arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön, att det finns en kombination mellan distansarbete och arbete från 

kontor, då de inte alltid kan se till att arbetsmiljöns beskaffenhet i en hemmiljö är god. Detta 

visar således på att chefer upplever att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön vid 

distansarbete har utmaningar som de inte alltid kan tillgodose.  

6.1.2 Kontroll 
Vad gäller kontrollmöjligheter, medger samtliga chefer att distansarbetet medför möjligheter 

med deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön, då anställda ges ökad kontroll över 

arbetet och sin arbetssituation och således uppfyller de krav som ställs. Detta går i linje med 

Karasek och Theorells (1990) resonemang beträffande att kontrollmöjligheter är centrala för 

att individen skall kunna hantera arbetets krav. Samtliga chefer medger att de upplever att de 

anställda har kontroll över sitt arbete och tar det ansvar som arbetet förutsätter, vilket cheferna 

säkerställer med de, tidigare nämnda, systematiska avstämningarna. De betonar däremot att det 

är individuellt och kan variera mellan anställda, där vissa kan behöva mer stöttning för att 

kontroll över arbetet inte ska blir ohanterligt, överbelasta individen och således leda till ohälsa. 

Detta går i linje med Eklöfs (2017) resonemang om att kontrollmöjligheter och ansvaret som 

kommer därtill, ställer höga krav på kompetens och kontinuerligt lärande och som lyfts av några 

av cheferna. De lyfter att distansarbetet haft en negativ effekt på de anställda som visat på 

bristande kunskap beträffande vissa områden, som i sin tur påverkat utförandet av 

arbetsuppgifterna och således kontrollen över dessa, vilket är en utmaning kopplat till chefernas 

arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Detta inte minst kopplat till att identifiera och 
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kartlägga eventuella brister, vilket i många fall kräver kompetensutveckling där chefen kan 

komma att behöva ta hjälp av andra parter, såsom HR-funktionen.  

Åtta av tio chefer medger fortsättningsvis att det åligger dem ett ansvar att organisera arbetet 

på ett sätt som främjar de anställdas kontrollmöjligheter, vilket går i linje med Eklöfs (2017) 

resonemang där han betonar att det är chefens ansvar. Dessa chefer tydliggör att 

verksamhetsmålen och de individuella kraven är tydliga, vilket de betonar är av största vikt för 

att de anställda skall kunna ha kontroll över sitt arbete. De andra två cheferna menar å andra 

sidan att det istället är upp till de anställda och deras engagemang huruvida de erhåller kontroll 

över arbetet, vilket således avviker från den tidigare forskningen gällande vem ansvaret åligger. 

Resultatet påvisar således att chefernas upplevelser av huruvida distansarbete påverkar deras 

arbete med den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig åt beroende på vilket ansvar cheferna anser 

sig ha beträffande de anställdas kontrollmöjligheter. De åtta chefer som anser sig ha ansvaret, 

upplever att distansarbetet påverkar deras arbete i högre grad än resterande två chefer som anser 

att det är upp till de anställdas engagemang att erhålla kontrollen. Detta går vidare att diskutera 

med förankring i den teori och tidigare forskning som Sardeshmukh m.fl. (2012) presenterar 

vad gäller distansarbetets påverkan på kontrollmöjligheterna. Författarna menar att 

distansarbetet främjar autonomin och ansvarstagandet och ger således kontrollmöjligheter. 

Resultatet visar å andra sidan att åtta av tio chefer upplever att det är autonomin, 

ansvarstagandet samt engagemanget som främjar kontrollmöjligheterna. Detta kan identifieras 

som både en möjlighet och en utmaning med utgångspunkt i den tidigare forskningen, samt i 

studiens resultat, där det framgår som högst individuellt huruvida individen kan hantera kraven 

utan att dessa blir ohanterliga. Beroende på de individuella behoven påverkas chefens arbete 

med den psykosociala arbetsmiljön, då vissa kan komma att behöva mer stöttning än andra.  

Vidare menar ett fåtal chefer att distansarbete främjar deras arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön, då de upplever att det möjliggör att vissa anställda uttrycker sina åsikter i en större 

utsträckning på distans. Detta gör att de får större delaktighet, inflytande och således möjlighet 

att påverka sitt arbete och deras utförande, vilket går i linje med Eklöfs (2017) resonemang 

gällande att delaktighet och inflytande främjar kontrollmöjligheterna. Delaktigheten betonar 

ytterligare vikten av kommunikation chefer och anställda emellan vid distansarbete, samt bidrar 

till de anställdas handlingsutrymme att kunna fatta beslut, som är en viktig del av en individs 

kontrollmöjligheter. De flesta chefer lyfter att de gärna lutar sig tillbaka och upplever att de inte 

behöver ha tillsyn över sina anställda, men där de samtidigt betonar att detta endast är möjligt 

genom god kommunikation där de kan säkerställa att kraven på individens eget beslutsfattande 
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inte är för höga och hämmar kontrollmöjligheterna. Å andra sidan lyfter cheferna att de 

anställda oftast hör av sig när det handlar om beslutsfattande, vilket indikerar på att de anställda 

inte har en så hög grad av kontroll över sitt arbete som cheferna upplever att de anställda har.  

6.1.3 Socialt stöd  
Vad gäller socialt stöd, medger samtliga chefer att detta påverkas av det ökade distansarbetet, 

då interaktionen ansikte mot ansikte ersätts med interaktion via digitala plattformar, vilket går 

i linje med Golden m.fl. (2008) resonemang. Författarna beskriver vidare att de digitala 

plattformarna bidrar med flexibilitet och effektivitet, vilket även chefernas upplevelser i denna 

studie styrker. Ytterligare en faktor som stämmer överens med Golden m.fl. (2008) 

resonemang, är att de flesta cheferna upplever att det informella utbytet gås miste om vid 

distansarbete. Det som genomsyrar resultatet är utmaningen beträffande bristen på det 

informella utbytet i korridorerna, vid kaffemaskinerna och på luncherna. Chefernas upplevelser 

är att de digitala mötena inte har det tidsutrymme för att detta utbyte skall kunna ske, vilket går 

i linje med den utmaning som Harris (2003) lyfter kopplat till chefers utmaningar med den 

psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete. Å andra sidan upplever inte cheferna att kontakten 

med de anställda har minskat och att distansarbete inte således påverkar deras arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön avseende detta. Däremot visar resultatet på att frekvensen av 

kontakten chef och anställda emellan, skiljer sig åt beroende på antal anställda som chefen har 

personalansvar över, vilket styrker det faktum att antalet anställda kan ha en påverkan på 

chefers arbete med den psykosociala arbetsmiljön (Eklöf, 2017). Trots utmaningarna som 

cheferna ställs inför, betonar samtliga vikten av kontinuerlig kontakt med sina anställda, oavsett 

hur den sker.  

Vidare uttrycker samtliga chefer att kontakten har varit en stor del av deras arbete med den 

psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete, inte minst vad gäller återkoppling. Mann och 

Holdsworth (2003) menar att distansarbete påverkar mängden av socialt stöd, då 

återkopplingen från chefer minskar. Resultatet i föreliggande studie visar däremot att de flesta 

chefer inte upplever detta. De flesta menar att återkopplingen sker i lika stor omfattning samt 

att två av cheferna menar att mängden återkopplingen dessutom har ökat. Detta visar på en 

motstridighet i jämförelse med Mann och Holdsworth (2003) resultat. Cheferna uttrycker att de 

prioriterar återkoppling vid distansarbete, då de är medvetna om vikten av den, samt att de även 

upplever att distansarbetet och kommunikationen via digitala hjälpmedel som det innebär, ger 

en större flexibilitet och utrymme att ge återkoppling. Några av cheferna uttrycker vidare att 
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återkopplingen är en viktig del då det främjar individens utveckling samt autonomi, vilket går 

i linje med Arbetsmiljöverket (2020). En av cheferna uttrycker däremot att tillgängligheten gör 

att kontakten samt återkopplingen dessutom kan gå till överdrift och bli för mycket. Resultatet 

visar således på en dimension som teorier och tidigare forskning inte har berört eller 

problematiserat. Den alltför frekventa återkopplingen kan i sin tur hämma individens 

egenkontroll samt effektiviteten i arbetet, då en ständig återkoppling kan resultera i att 

individen frågar om råd och stöd i lägen där det nödvändigtvis inte behövs, vilket även en av 

cheferna uttryckligen betonar som en utmaning. Trots att återkopplingen inte har minskat i 

samband med det ökade distansarbetet, vilket avviker från Golden m.fl. (2008) samt Harris 

(2003), stämmer studiens resultat delvist överens med författarnas resonemang. Distansarbetet 

försvårar på sätt och vis kommunikationen individer emellan beträffande att det informella 

utbytet gås miste om snarare än den minskade återkopplingen.  

Resultatet visar även chefernas stora engagemang och vilja att främja samhörighet och 

gemenskap vid distansarbete, vilket flera chefer uttrycker vara en viktig och stor del av det 

sociala stödet. Detta går i linje med den vägledning som Arbetsmiljöverket (2020) har utvecklat 

beträffande chefer och deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete. 

Cheferna uttrycker att de upplever detta som en utmaning som de försökt att hantera med olika 

metoder och aktiviteter. En aspekt som cheferna själva lyfter är svårigheten att skapa 

samhörighet och gemenskap bland nyanställda, samt kollegor som inte känner varandra sedan 

tidigare. Detta är en aspekt som den tidigare forskningen inte har berört, men som verkar ha en 

stor effekt på chefens arbete. De flesta cheferna försöker hantera detta genom att uppmana sina 

anställda att samtala och träffas, vilket enligt resultatet givit positiva utfall. Trots svårigheterna, 

upplever en chef att distansarbete haft en positiv effekt och främja de anställdas 

relationsskapande då nya sätt att kommunicera har genererat i att anställda vill ta kontakt med 

fler, då digitala plattformar underlättar detta. Detta går delvis att koppla till Golden m.fl. (2003) 

vars studie indikerade på att individer som arbetade på distans aktivt söker mer kontakt när 

tillfälle ges. Cheferna upplever att de utökade relationerna kollegor emellan, underlättar deras 

arbete med det sociala stödet vid distansarbete, vilket är ett intressant resultat som inte den 

tidigare forskningen har berört.  

Mann och Holdsworth (2003) studie presenterade att en av de största konsekvenserna som 

distansarbete medför är den sociala isolering som kan uppstå. Några av cheferna upplever att 

social isolering definitivt varit en faktor som deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön 

har präglats av. Ingen av cheferna uttrycker att de har haft någon anställd som uttryckt att de 
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känt social isolering, däremot har resultatet visat att cheferna upplever att social isolering, samt 

den psykiska hälsan diskuterats i en mycket högre utsträckning i samband med det ökade 

distansarbetet. Detta indikerar på en tydlig medvetenhet på att cheferna måste sätta sig in i och 

identifiera varje enskild anställds välmående än mer på distans, i jämförelse med om arbetet 

hade utförts från kontor. Detta med anledning då cheferna uttrycker att de upplever att det är 

lättare att identifiera de anställdas välmående vid fysisk interaktion, än vid digitala möten. Ett 

fåtal chefer uttrycker även att det är lättare att identifiera de anställdas välmående när de har 

arbetat tillsammans under en längre tid och redan känner varandra. Resultatet visar en tydlig 

indikation att utmaningarna att identifiera välmående är större bland nyanställda. Detta är något 

som betonats och som således visar på att upplevelsen av distansarbetets påverkan på chefers 

arbete med den psykosociala arbetsmiljön, inte endast skiljer sig beroende på antalet anställda 

som chefen har personalansvar över, utan även beroende på hur länge parterna arbetat 

tillsammans. 

6.2. Slutsatser 
Slutsatsen som dras, som svar på studiens första frågeställning; “Hur upplever chefer att deras 

arbete med den psykosociala arbetsmiljön, beträffande krav, kontroll, samt socialt stöd, 

påverkas av det ökade distansarbetet?”, är att samtliga chefer är eniga om att deras arbete med 

den psykosociala arbetsmiljön har påverkats av det ökade distansarbetet. Flexibilitet har kunnat 

identifierats som det mest centrala beträffande kraven, framförallt avseende arbetstidens 

förläggning. Däremot betonar cheferna att flexibiliteten inte får gå över till gränslöst arbete, då 

det kan leda till ohälsa. Slutsatsen är vidare att det ökade distansarbetet ställer höga krav på 

chefernas arbete med den psykosociala arbetsmiljön beträffande kontrollmöjligheterna, där 

systematiska avstämningar samt återkoppling visat sig vara centralt. Det sociala stödet har inte 

minskat, då cheferna kan tillgodose delar av det sociala stödet via digitala plattformar. Däremot 

tydliggörs att det sociala stödet har förändrats, då det informella utbytet gås miste om samt att 

det ökade distansarbetet påverkar chefers arbete med att skapa samhörighet och gemenskap, 

vilket har varit centralt. 

Slutsatsen som dras, som svar på studiens andra frågeställning; “Vilka möjligheter och 

utmaningar kan identifieras vid distansarbete, beträffande chefers arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön?”, är att resultatet har påvisat att flexibiliteten har genomsyrat alla centrala delar; 

krav, kontroll, samt socialt stöd och medfört både möjligheter och utmaningar i chefers arbete 

med den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete. Möjligheterna innefattar att cheferna kan 
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erbjuda sina anställdas flexibilitet beträffande tid och rum vilket således bidrar till de anställdas 

work-life balance, effektivitet, samt produktivitet. Däremot medför flexibiliteten även 

utmaningar i chefers arbete vid det ökade distansarbetet, då det ställer höga krav, samt gör det 

svårare för chefer att identifiera eventuella problem, se till olika individers behov och således 

individanpassa åtgärder utifrån det. Vidare har resultatet visat att cheferna ställs inför 

utmaningar beträffande att upprätthålla det informella utbytet, samt samhörighet och 

gemenskap när arbetet utförs på distans.  

Studiens resultat är således av högsta relevans ur ett HR perspektiv, då det ökade distansarbetet 

påverkar chefens arbete med den psykosociala arbetsmiljön beträffande krav, kontroll, samt 

socialt stöd. Då distansarbetet blir allt mer vanligt, är det viktigt att HR hjälper chefer att ta 

vara på möjligheterna, men även hjälper till att hantera de utmaningar som distansarbetet 

medför. Detta dels för att främja chefernas arbete, dels för att främja de anställdas psykosociala 

arbetsmiljö.  

6.3. Förslag till vidare forskning  
Denna studie har avsett att undersöka chefers upplevelser vad gäller distansarbetets påverkan 

på deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Då distansarbetet har ökat markant, och 

troligtvis kommer fortsätta att öka, finns det anledning till vidare forskning på området. Inte 

minst vad gäller just chefers upplevelser beträffande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 

då nutida forskning snarare tenderar att fokusera på de anställdas upplevelser. På grund av 

studiens begränsningar, har avgränsningar behövts göras, vilket gör att vidare samt bredare 

forskning på området möjliggör att fler dimensioner kan tas i beaktning och kan således bidra 

till en ännu djupare förståelse. Vidare forskning kan även fokusera på att undersöka den 

diskrepans som i föreliggande studie kunnat identifierats mellan den tidigare forskningen och 

studiens resultat. Fortsättningsvis kan vidare forskning även ägna sig åt att undersöka detta 

område inom den offentliga sektorn för att upptäcka eventuella likheter och skillnader 

beträffande chefers arbete med den psykosociala arbetsmiljön vid distansarbete, mellan de olika 

sektorerna.  
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Bilaga 2 
Samtyckesformulär 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Innan intervjun börjar 

Innan påbörjad intervju vill vi påminna och förtydliga respondenten om vad medverkan 

innebär, detta trots att denne innan intervjun fått skriva under ett samtyckesformulär. 

Vidare vill vi även förtydliga om att respondenten samt den organisation som denne arbetar på 

förblir anonyma. Utifall respondenten benämns med namn eller benämner organisationen vid 

deras namn kommer detta att uteslutas i den slutgiltiga rapporten. Detta är viktigt att förtydliga 

för att respondenten skall känna att denne kan prata fritt och inte oroa sig över detta.  

Syftet med studien är att undersöka hur chefer verksamma i den privata sektorn upplever att 

deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön, beträffande krav, kontroll samt socialt stöd, 

påverkas av det ökade distansarbetet. Vidare syftar studien till att identifiera de möjligheter 

och utmaningar som arbete på distans kan medföra.  

Bakgrundsfrågor 

- Vill du berätta lite kort om vem du är och vad du gör i din roll? 

- Hur länge har du varit chef? 

Inledande frågor 

1. Hur många anställda har du personalansvar över? 

2. Under hur lång tid har dina anställda arbetat på distans?  

3. Har du fortfarande anställda som arbetar på distans?  

- Om ja: Hur många arbetar på distans? 

Psykosocial arbetsmiljö  

4. Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? (Vad innefattar det?) 

Krav 

Kvantitativa krav: 

5. Hur ser dina arbetstider ut? (T.ex. När börjar respektive slutar du arbeta?) 
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6. Hur ser dina anställdas arbetstider ut? 

- Har de möjlighet till flexibel arbetstid? 

Om ja: Hur upplever du att de nyttjar denna? (T.ex. ohållbara arbetstider etc.) 

7. Upplever du att de anställda är mer uppkopplade när de arbetar på distans, än när det 

arbetar på kontoret?  

Kognitiva krav: 

8. Hur ser du till att arbetsmiljön är beskaffad så att dina anställda klarar av sina 

arbetsuppgifter? (T.ex. stillsam, lugn, möjligheter till koncentration) 

Kontroll 

9. Hur upplever du att dina anställda som arbetar på distans klarar av att ha kontroll över 

sitt arbete och sina arbetsuppgifter? 

10. Hur säkerställer du att de anställda vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter?  

- Hur ser du till att anpassa arbetet efter varje enskild individ och vad denne 

behöver? 

11. Upplever du att du har mindre tillsyn över hur de anställda arbetar när de arbetar på 

distans? 

Oavsett ja/nej: Hur ser du till att ha kontroll över arbetet? 

Socialt stöd 

12. Hur ofta har du kontakt med dina anställda som arbetar på distans under en arbetsdag, 

på ett ungefär?  

- Hur sker denna kontakt? (T.ex. Mejl, telefonsamtal, Teams, etc.) 

13. Hur upplever du att den typen/typerna av kontakt påverkar dina möjligheter att ge 

socialt stöd till dina anställda? 

14. Är denna kontakt inbokad eller inplanerad sedan tidigare?  

- Hur ofta kontaktar de dig under en arbetsdag utöver de inplanerade möten? Och 

varför? 
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- Hur ofta kontaktar du dem under en arbetsdag utöver de inplanerade möten? 

Och varför? 

15. Hur ser möjligheterna ut för dina anställda att få återkoppling från dig under en dag då 

de arbetar på distans?  

- Hur går du tillväga när du följer upp/ger återkoppling? 

16. Hur arbetar du för att skapa samhörighet och gemenskap när dina anställda arbetar på 

distans? (T.ex. Formell och informell kommunikation) 

17. Vad gäller medarbetarsamtal, har du upplevt någon skillnad beträffande dessa vid det 

ökade distansarbetet? (T.ex. hur går de till, lyfts andra faktorer etc.) 

Avslutande frågor 

- Har du någonting att tillägga? 
 


