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In this thesis, theories and research on self-leadership are a central part and are problematized
throughout the report. In the wake of the coronapandemic, part time teleworking has become
a more common feature in organizations, where self-leadership can have an important role in
how individuals handle and experience their partly new work context.
The purpose of the study was to investigate the importance of self-leadership in relation to the
individual's demarcation strategies and job satisfaction in teleworking, among employees in
the white-collar sector. The purpose governed the theoretical framework in the mentioned
subjects. Manz's theory of self-leadership with its three strategies is a major part in the thesis,
and to measure self-leadership, a proven questioning tool called the Abbreviated
Self-Leadership Questionnaire was used. The study method was quantitative in the form of a
self-assessment web survey, with a total of 110 participants whose anonymous answers were
analyzed in SPSS.
The results of the study showed that the participants who partly work remotely had high
levels of self-leadership and job satisfaction. The individuals also showed high levels of
demarcation strategies and that they enjoyed working remotely. Correlation analyzes found a
relationship between self-leadership and job satisfaction, but surprisingly no relationship
between self-leadership and demarcation strategies.
The report concludes with a discussion of whether it is really self-leadership that is the most
important factor for successful teleworking, and what other factors may come into play. The
study's limitations and suggestions for further research ends up in suggesting further
analyzing self-leadership in relation to other background variables and focusing on the degree
of demarcation, which can be an important factor in telework.
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1. Inledning
Det är mycket som har förändrats sedan coronapandemin bröt ut 2019 och vände upp och ned
på vardagen för många. Pandemin påverkade hela världen och för många verksamheter blev
det ett stort fokus på omställningsprocesser för att överleva krisen, både ur ett ekonomiskt
perspektiv och genom att ställa om arbetssätt och arbetsprocedurer (Wedebrand, Reichel &
Stenerus Dover, 2021). Omställningsprocesserna såg olika ut beroende på verksamheternas
naturliga behov. En av de vanligaste och troligtvis en av de största omställningarna var när
Folkhälsomyndigheterna kom ut med att de organisationer som kunde möjliggöra
distansarbete skulle göra det (Folkhälsomyndigheten, 2020). En sektor som hade
förutsättningar att ställa om till distansarbete var tjänstemannasektorn.
Idag två år senare år 2022, är det många verksamheter som fortfarande använder distansarbete
som ett vanligt arbetssätt, trots att alla restriktioner är borttagna (Fackförbundet ST, 2020). I
en rapport om distansarbete i ett svenskt fackförbund var det 72% av deltagarna som fortsatte
att arbeta på distans i viss mån efter coronapandemin. Distansarbete kan bidra till ökad effekt
av arbetstillfredsställelse, dels på grund av ökad produktivitet men även på grund av ökad
autonomi (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2022). Distansarbete har vidare givit
förutsättningar för en annan typ av medarbetarskap med stort fokus på självledarskap (Gilvad,
2020). Självledarskap är ett ledarskap som består av att medarbetaren själv organiserar sitt
arbete och innefattar en förmåga att motivera och driva arbetet självständigt (Bäcklander,
2019). Självledarskap och ökad autonomi i arbetslivet beskrivs ofta som något positiv i
litteraturen och ses som ett arbetssätt att sträva efter. Dock kan ett utvecklat självledarskap
bidra till ökade krav då denna förmåga kräver att individen själv designar sitt arbete, vilket
leder till ökad kognitiv ansträngning. Det finns därmed en individuell aspekt att ta till
beaktande, självledarskapet kan upplevas som negativt och som ett krav (Bredehöft,
Dettermers, Hoppe & Janneck, 2015).
Dagens arbetsliv har förändrats drastiskt då informationstekniken och digitaliseringen har fört
med sig nya arbetssätt och kommunikationsvägar (Aronsson, 2018a). Den ökade flexibiliteten
och friheten i arbetet kan upplevas som ett gränslöst arbete beroende på individuella aspekter.
Gränslöst arbete är en metafor som beskriver när arbetet upplevs inte ha några gränser mellan
tid och rum. Ett sätt att hantera den tillvaron är genom att skapa gränsdragningsstrategier
vilket skiljer sig från individ till individ. Gränsdragningsstrategier innebär att skapa ramar
som skiljer på det privata och arbetet vid flexibla arbetsförhållanden som vid distansarbete
(Mellner, 2018).
Denna uppsats belyser den komplexitet som finns kring självledarskapet vid distansarbete då
självledarskapet inte automatisk kan ses som en framgångsfaktor. Eftersom distansarbete efter
pandemin blivit ett vanligare arbetssätt i organisationer är det intressant att fortsätta undersöka
distansarbetets effekter hos medarbetare. Det finns därmed ett syfte i att undersöka
självledarskapets effekt och påverkan på individen. Det kan bidra med kunskap och förståelse
om vad individen behöver vid distansarbete för att utveckla ett hälsosamt självledarskap, i en
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arbetslivskontext bestående av gränslöst arbete. Vidare kan denna uppsats ge en förståelse för
individers olika gränsdragningsstrategier som ur ett långsiktigt perspektiv kan ge effekter som
arbetstillfredsställelse och trivsel vid distansarbete. Det finns en förhoppning att denna
uppsats kan bidra till mer kunskap och förståelse till organisationer och ledning om hur
organisering av arbete påverkar medarbetare. Det är relevant i arbetsförhållanden som präglas
av distansarbete, och visas i denna rapport både ha positiva effekter och vissa utmaningar.
Intresset av att undersöka självledarskap, distansarbete, gränsdragningsstrategier och
arbetstillfredsställelse skapades då det inte fanns mycket forskning av dessa variabler
tillsammans. Tidigare litteratur har dels visat att med ett utvecklat självledarskap medföljer
förmågan att utveckla gränsdragningsstrategier (Bäcklander, 2019). Forskning har även visat
på att ett utvecklat självledarskap leder till effekter på arbetstillfredsställelse (Bäcklander,
2019; Babapour Chafi, Hultberg & Bozic Yams, 2021). Studiens syfte är att undersöka
betydelsen av självledarskap i relation till individens gränsdragningsstrategier och
arbetstillfredsställelse vid distansarbete. Den metod som används är för att besvara syftet är
kvantitativ genom insamling av webbenkäter.
Med utgångspunkt från personalvetarrollen kan studiens resultat bidra till kunskap i hur
organisationer kan utveckla och påverka medarbetarnas självledarskap, och använda denna
egenskap som en fördel. Det krävs även en uppmärksamhet på vilka utmaningar som finns
med ett utvecklat självledarskap och en arbetskontext med ett gränslöst arbete på distans.
Human Resources har en stor påverkansmöjlighet i hur arbetet organiseras. Denna studie kan
bidra med kunskap och förståelse till verksamheter och dess ledning vid beslutsfattande om
organisering av arbetet. HR som chefsstöd kan hjälpa chefer att förstå hur medarbetare kan
uppleva distansarbetet och självledarskapets roll i arbetets kontext.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka betydelsen av självledarskap i relation till individens
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse vid distansarbete. Det görs genom
insamling av webbenkäter där medarbetarna skattar sin nivå av självledarskap,
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställe vid distansarbete.

Frågeställningar:
1. Hur skattar medarbetarna sitt självledarskap vid distansarbete?
2. Hur ser relationen ut mellan medarbetarnas självledarskap och
gränsdragningsstrategier?
3. Hur ser relationen ut mellan medarbetarnas självledarskap, distansarbete och
arbetstillfredsställelse?
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3. Teori och tidigare forskning
Den här delen består av den teori och de begrepp som genomsyras i hela uppsatsen.
Huvudfokus i uppsatsen består av begreppet och teorin om självledarskap och dess tre
strategier. Andra begrepp, teorier och forskning som redogörs är gränsdragningsstrategier i
arbetet, distansarbete och arbetstillfredsställelse.

3.1 Självledarskap
Självledarskap konceptualiseras först år 1986 (Manz, 1986; Bäcklander, 2019) och har
undersökt och forskats väl inom managementlitteraturen inom alla typer av branscher där
människor möter problem och uppgifter (Goldsby, Goldsby, Neck, Neck, Mathews, 2021).
Självledarskapet är ett ledarskap där individen tar ägandeskap över sina egna processer, gör
egna val och skapar kontroll i arbetet (Bäcklander, 2019). Genom självledarskapet kan
individen förbättra sin egen arbetstillfredsställelse och prestation i arbetet, utan att vara
beroende av organisation eller ledning för att uppnå trivsel. Under 2019 var kunskapsarbete
på gång att bli det dominerande arbetssättet i västerländska ekonomier och i Norden.
Kunskapsarbete innebär arbeten med högre autonomi och en arbetskontext som kan vara
gränslös, vilket både kan vara positivt och negativt för individer. En arbetskontext med
mindre yttre gränser gör att individen själv behöver skapa gränser för att strukturera arbete
och skapa sin egen roll, och en strategi för att hantera detta är självledarskap.
Självledarskap definieras utifrån flera ledande forskare; självledarskap är en
självinflytandeprocess inom individen som består av beteendefokuserade och kognitiva
strategier (Manz, 1986; Bäcklander, 2019; Neck & Houghton, 2006; Houghton, Dawley &
DiLiello, 2012; Goldsby m.fl., 2021). Självledarskap utövas för att nå den självmotivation
som behövs för att genomföra aktiviteter och utföra lågt motiverade uppgifter för att få en
positiv påverkan på prestationer. Självledarskap handlar om att individen själv besitter
kunskap om hur den bäst organiserar, planerar, tar beslut och strukturerar sitt arbete (Goldsby
m.fl., 2021; Bäcklander, 2019). Därmed handlar självledarskapet om det beslutsfattande
arbetstagaren själv gör, i motsats till att vara beroende av en chef eller tydliga direktiv
Självledarskap bygger på en motivationsaspekt att anställda vill utföra någonting, inte bara att
de borde eller måste (Manz, 1986). Genom självledarskapet väljs den arbetskontext som
bidrar till naturliga positiva känslor i utförandet av uppgifter, vilket kan leda till positiva
effekter på motivation och prestation. Alternativt bygger individen in naturliga belöningar i
aktiviteten för att kunna prestera och fokusera på uppgiften. Det kräver en självkännedom för
att veta vilka aktiviteter som ger naturliga belöningar för individen.
Organisationer utför olika typer av kontroll genom arbetssätt, belöningssystem och
bedömningssystem (Manz, 1986). I självledarskapet är det individens självkontrollsystem
som är i fokus, och utövas på liknande sätt som i organisationer genom belöning och
bestraffning. Manz (1986) menar att effekten av organisatoriska åtgärder med företagskultur
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och aktiviteter för att påverka individen, bestäms av hur dessa påverkar
självkontroll-systemen inom arbetstagarna. Vidare menar därmed Manz (1986) att
självkontroll bör ses som en central del i organisatoriska processer och ledningsstrategier.
Självledarskap bygger på tre olika strategier, beteendefokuserade strategier, naturliga
belöningsstrategier och konstruktiva tankemönsterstrategier.

3.2 Självledarskapsstrategier
Beteendefokuserade strategier bygger på att uppmuntra önskvärda beteenden som leder till
framgångsrika prestationer och eliminerar oönskade beteenden (Neck & Houghton, 2006).
Dessa strategier är “självobservation, självmålsättning, självbelöning, självbestraffning” och
“självpåminnelse” (Neck & Houghton, 2006; Houghton m.fl., 2012). Strategin bygger på att
underlätta beteende och agerande kring obehagliga eller trista uppgifter. Det görs genom att
använda självmedvetenhet för att förändra tankar och beteenden som underlättar
beteendeförändring och ageranden.
Processen självobservation innebär att individen medvetandegör varför denne agerat på vissa
sätt och identifierar beteenden som behöver förbättras eller elimineras för att uppnå en
prestation (Houghton m.fl., 2012; Neck & Houghton, 2006). Självmål innebär att individen
sätter mål och belöningar som styr prestationsbeteenden, och målsättning har i flertalet studier
visats kunna bidra till motivation och ha en positiv effekt på prestationer (Houghton m.fl.,
2012). Självbelöning består av inre processer som innebär att ge komplimanger till sig själv
eller tillföra belöningar i form av externa handlingar efter prestation (Neck & Houghton,
2006). Självkorrigerande feedback innebär att individen är självkritisk efter att misstag
begåtts, som består av både positiv feedback men även av självbestraffning. Självpåminnelse
innebär att tillämpa tydliga signaler och påminnelser för att uppmuntra beteenden genom
exempelvis att skapa listor, använda motiverande bilder eller att skriva
påminnelse-anteckningar.
Naturliga belöningsstrategier skapar känslor av kompetens och självbestämmande (Neck &
Houghton, 2006). Genom att använda naturliga belöningar bygger individen in aktiviteter
eller tillfredsställande funktioner i en uppgift som gör den naturligt givande. Det kan ge
individen mer glädje i en uppgift som annars ansågs omotiverade eller trist (Houghton m.fl.,
2012; Neck & Houghton, 2006). Det finns två naturliga belöningsstrategier inom denna
strategi för att skapa naturlig motivation (Neck & Houghton, 2006). I den ena byggs det in
givande funktioner och belöningar i en trist aktivitet eller uppgift. I den andra handlar det om
att skifta fokus till det som är givande, positivt och intressant inom en aktivitet och bortse från
de delar som upplevs mindre givande.
Konstruktiva tankemönsterstrategier innebär att förändra mentala processer, vanor och
tankemönster inom en individ som är dysfunktionella, och ersätta dem med positiva mentala
processer som kan påverka individens prestation positivt (Neck & Houghton, 2006; Houghton
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m.fl., 2012). Det sker genom att förändra “tankemönster”, använda positivt “självprat” och
skapa konstruktiva “mentala bilder” (Houghton m.fl., 2012). Genom att förändra negativa
tankemönster som innefattar tankar, antaganden och föreställningar kan individen bli mer
effektiv. Självprat definieras som den hemliga dialog individen har med sig själv, vilket kan
vara av både positivt och negativt art. Konstruktiva mentala bilder handlar om att visualisera
en framgångsrik prestation, innan själva prestationen ägt rum. Forskning har visat att
individer som använder mentala bilder presterar och lyckas bättre med sitt agerande, än de
som visualiserar misslyckanden.

Figur:1 Översiktsbild av självledarskap och dess tre strategier

Det finns ett mätverktyg för att mäta självledarskap och dess strategier som heter
“Abbreviated Self-Leadership Questionnaire” ASLQ (bilaga:1) (Goldsby m.fl., 2021). ASLQ
är en förenklad version av tidigare mätinstrument med syfte att förenkla processen att mäta
självledarskap i jämförelse med andra variabler och teorier (Houghton m.fl., 2012).
Mätinstrumentet hade vid år 2021 använts totalt 134 gånger efter sin uppkomst 2012, och har
validerats och visat på en god tillförlitlighet (Goldsby m.fl., 2021).

3.3 Självledarskap och underdesignat arbete
Självledarskap är till skillnad från andra liknande klassiska teorier en normativ teori som
föreskriver hur någonting borde vara (Neck & Houghton, 2006). Självledarskap går hand i
hand med en arbetskontext där arbetet är “underdesignat” vilket innebär arbetsmiljöer och
arbetssituationer som är komplexa, nya eller otydliga. Det innebär att det finns en klyfta som
behöver överbryggas av individen själv genom att komma underfund med vad som skall
göras, hur och när, för att prestation skall ens vara möjlig. Ett sätt att överbrygga denna klyfta
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är dels genom ett utvecklat självledarskap. Därmed handlar självledarskapet om det
beslutsfattande arbetstagaren själv gör, i en arbetskontext där arbetet är underdesignat
(Bäcklander, 2019).
Begreppet självledarskap beskrivs ofta i litteraturen som något positivt, men det har även sina
negativa effekter (Bredehöft m.fl., 2015). Alla individer är olika och självledarskapet kan
upplevas både som en resurs och ett krav. En ökad frihet i arbetet kan bidra till stress när
individen inte vet vad gränserna går gällande de förväntningar som finns i att driva arbetet
självständigt (Bäcklander, 2019). Ett självledarskap kommer med förväntningar på individen
att själv komma underfund med standarden på arbetet, och hur den skall utföra arbetet på
bästa sätt. Med förväntningarna som växer på att anställda ska ta mer och mer ansvar för sitt
arbete, blir personliga egenskaper av stor vikt för att kunna leda sig själv (Neck & Houghton,
2006). Detta bidrar till ökade krav och ökad ansträngning för medarbetaren, när det nu finns
en förväntan utöver de vanliga arbetsuppgifterna att dessutom designa sitt arbete (Bäcklander,
2019). Utifrån en rapport av Fackförbundet ST (2020) svarade 13468 deltagare på vilka
nackdelar de upplevde vid distansarbete. Några av resultaten visade att 12% ansåg att det
fanns svårigheten med självdisciplin. I arbete med hög autonomi finns risker för
informationsöverbelastning, utbrändhet och gränslöshet mellan privatliv och arbetsliv
(Bäcklander, 2019).

3.4 Gränsdragningar i arbete
Utvecklingen av digitalisering och teknologi har bidragit till stora förändringar inom
arbetslivet relaterat till flexibilitet och gränshantering (Gillberg, 2018). Införandet av
distansarbete har fört med sig att anställda kan arbeta vart som helst och när som helst. De
rum som tidigare varit en del av anställdas privatliv har möjliggjorts till att även vara en arena
för arbetslivet. Den ökade friheten vid distansarbete har bidragit till större möjligheter att
anpassa arbetet efter personliga förhållanden, men kan även innebära påfrestningar. Enligt en
rapport om distansarbete upplevde 28% av deltagarna svårigheter att skilja mellan arbete och
fritid (Fackförbundet ST, 2020). Enligt Gillberg (2018) kan ett flexibelt arbete göra det svårt
att avgöra när arbetet är tillräckligt bra. Det handlar även om att göra åtskillnader mellan vad
som anses privat och vad som anses arbetsrelaterat. I denna aspekt får individen ett större
ansvar att på egen hand planera, organisera och kommunicera dessa gränser.
I situationer där tid och rum inte har några begränsningar eller tydliga strukturer kan arbetet
upplevas gränslöst (Aronsson, 2018a). Den upplevelsen kan förebyggas genom att utforma
individuella gränser i arbetet. Det handlar främst om gränsdragningar gällande
arbetsåtaganden och arbetsuppgifter, men även gränser gällande prestation och markera när
arbetet är tillräckligt bra gjort. Det finns en skillnad i hur individer skapar dessa gränser
mellan arbete och privatliv beroende på hur denne identifierar sin arbetsroll (Mellner, 2018).
Baserat på hur individen identifierar sig formas eller upprätthåller denne strategier som kallas
“gränsarbete” (Aronsson, 2018a). Det har visats att individer med en stark identitet har
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enklare att sätta egna inre gränser och säga nej vid en stram tidsram. Det finns individuella
faktorer som kan påverka förmågan att hantera känslan av ett gränslöst arbete, som personliga
egenskaper som att vara målinriktad, ha en god självkänsla och stark identitet (Aronsson,
2018b). Vidare kan en stark målinriktning driva den enskilde att vilja arbeta utan gränser för
att nå prestationer, som i sin tur kan stärka ens identitet. Det finns risker som överbelastning
och stress hos individer som träffar högt på skalan av att vara prestationsinriktad och
ambitiösa. Risken ligger i om dessa individer inte får den återkoppling som krävs för att veta
när arbetet har uppnått tillräckligt god kvalitet. Individer som är oerfarna kan känna sig osäkra
på vart ribban ligger för en godtagbar insats. Det finns därför en risk när arbetet alltid finns
tillgängligt att veta när arbetet är tillräckligt vad gäller både kvantitet och kvalitet. Risken
finns att individen då flyttar fram sina inre ramar vilket bildar otydliga gränser mellan arbetet
och privatlivet, ett gränslöst arbete (Aronsson, 2018b). Ett utvecklat självledarskap kan
medföra förmågan att arbeta fram egna gränsdragningsstrategier för att skilja mellan ovan,
privatlivet och arbetet (Bäcklander, 2019).
Mellner (2018) lyfter fram tre gränsdragningsstrategier som kan användas i arbetet vilka
kallas segmentering, integrering eller kombinering. I ett segmenterat gränsarbete hålls arbete
och privatliv isär exempelvis genom att schemalägga sin arbetstid för att inte arbeta utanför
arbetstid. Segmentering kan innebära att mentalt släppa alla tankar om arbete under ledig tid
och ägna tid till familj, vänner eller sig själv. Vidare exempel kan vara att avsätta platser som
enbart används till arbete som blir ett sätt att markera gränser mellan rum. Digital teknik kan
också användas som en gränsdragningsmarkör. I den här strategin identifierar sig individen
starkt inom två roller, en i privatlivet och en på arbetet. Den andra strategin integrering
betyder att det inte finns gränser mellan arbete och privatliv, vilket dels beror på att individen
identifierar sig starkt med sitt arbete. Individen ser sin karriär som en del av dennes livsstil
och arbetar gärna på obestämd tid och plats (Aronsson, 2018b). I denna typ av gränsarbete
sammanfaller valet av karriär med fritidsintressen och privatliv. Arbetet organiseras på ett
sådant sätt som individen själv anser tycks uppnå en balans mellan arbete och privatliv.
Gränsdragningar används därmed inte lika mycket, utan fritid och arbetet sammanflätas i
jämförelse med segmentering där gränsdragning används för att separera dem (Mellner,
2018). I den sista strategin används både integrering och segmentering och kallas därmed för
kombineringsstrategin. I den situationen identifierar sig individen starkt med både arbete- och
privatrollerna.
De olika strategierna väljs därför beroende på hur väl dem fungerar och överensstämmer med
den enskildes och mål gällande familjesituation, livsstil och intressen (Mellner, 2018). Dessa
individuella strategier kan öka individens kontroll över tid och rum. Dock kan flexibla
arbetsformer också medföra en svårighet att hitta en balans mellan arbete och privatliv, vilket
då kan bidra till en känsla av gränslöst arbete och öka effekter som stress och annan ohälsa.
Individens val av gränsdragningsstrategier är inte bara påverkat av individen själv utan även
från organisationen (Aronsson, 2018b). Gällande individens behov är det något som ligger i
arbetsgivarens intresse genom att tydliggöra förväntningar, prioriteringar gällande
medarbetarens arbete. Det sker genom överenskommelser, uppföljningar och avstämningar
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för att stämma av arbetstagarens förväntningar i relation till organisationen. I syfte att lyfta
frågor som överbelastning, resursfördelning för att stödja medarbetarnas hantering av
gränsdragningsstrategier som exempelvis vid distansarbete.

3.5 Distansarbete
Distansarbete innebär att utföra arbetsuppgifter på annat håll än vad som i normala fall utförs
på arbetsplatsen (Gajendran & Harrison, 2007). Det medför ett platsbyte där individen kan
utföra sina arbetsuppgifter utanför arbetsplatsen, vanligtvis i hemmet. Distansarbetet har ökat
de senaste två åren på grund av effekterna av coronapandemin. Innan pandemin var det endast
en liten andel anställda som arbetade på distans, ca 3,2% inom Europa (Babapour Chafi m.fl.,
2021). Denna grupp tillhörde anställda som arbetade högre upp i organisationerna där
distansarbete var en förmån i deras anställning. Under pandemin var det ca 39% inom Europa
som påtvingades på att arbeta på distans. Efter pandemin visade sig att 36% av medarbetarna
inom Europa kunde tänka sig att fortsätta att arbeta på distans. Det visar att många
organisationer troligtvis väljer att fortsätta möjliggöra distansarbete även efter pandemin för
alla arbetstagare oberoende av anställningsform. I en metastudie (Gajendran & Harrison,
2007) undersöktes vilka positiva och negativa effekter medarbetare upplevt vid distansarbete
där resultatet visade att distansarbete gav främst positiva utfall på ökad självständighet, vilket
mynnade ut i positiva effekter som ökad arbetstillfredsställelse. Det som deltagarna ansåg var
en utmaning vid distansarbete var att vidhålla och bevara relationer.
Enligt Babapour Chafi m.fl. (2021) fanns det flera positiva aspekter med distansarbete där en
av dem var möjligheten att utforma och anpassa arbetet efter eget behov genom ökad
autonomi. De nackdelar som lyftes var avsaknaden av mänsklig interaktion. Det utgör att
arbetet kan upplevas mer ensamt och isolerat med avsaknad av kollegor att få och ge direkt
feedback till. När arbetet sker på plats skapas en kollektiv förståelse för kollegornas arbetssätt
vilket upplevs svårare att skapa vid hemarbete. Det i sin tur kan bidra till en sämre egen
motivation samt känsla av bristande meningsfullhet i arbetet. Ett sätt att hantera dessa
utmaningar vid distansarbetet var att utveckla egenskaper av självledarskap hos medarbetarna.
Självledarskap kan bidra till strategier som stödjer medarbetarna i att fördela arbetet, skapa
rutiner, uppnå mentalt och fysiskt välbefinnande, gränsdragningar, effektivitet och trivsel.
Bredehöft m.fl. (2015) undersökte om hög autonomi i arbetet i att besluta kring egna
arbetsuppgifter vid flexibla arbeten kunde upplevas som ett arbetskrav. Det som ansågs
utmanande var att hantera flexibiliteten och finna balans för att vidhålla en god hälsa. Totalt
44% av deltagarna i studien ansåg att ökad autonomi i arbetet föll ut i mer arbetad tid och att
det var extra ansträngande att planera och organisera sitt arbete. De positiva effekterna med
hög autonomi var effekter som arbetstillfredsställelse, engagemang och känsla av
meningsfullhet i arbetet. Den ökade friheten upplevdes dock utmanade då det krävdes mer
energi att utforma egna strategier, vilket i sig kunde leda till överbelastning. Det går i linje
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med Bäcklanders (2019) forskning som menar att ett självstyrande arbete ställer höga
kognitiva krav på individen.
Distansarbete och flexibla arbetsförhållanden kan bidra till ett mer effektivare arbete och
frigöra mer tid till annat (Babapour Chafi m.fl., 2021). Galanti, Guidetti, Mazzei, Zappala och
Toscana (2021) lyfter att ett utvecklat självledarskap kan vara en fördel vid distansarbete då
arbetet är mer självständigt. Ett välutvecklat självledarskap kan väga upp för den ökade
ansträngning som kan upplevas vid distansarbete. Det finns två förutsättningar som krävs för
att kunna utveckla ett självledarskap vid distansarbete. Den första är arbetets förutsättningar
vilket är den möjligheten individen får från verksamheten att själv bestämma över sin tid och
planering av arbetsuppgifter. Den andra är personliga tillgångar som beskrivs som en del av
“jaget” vilket är kopplat till individens inre motståndskraft till att styra, kontrollera och att
påverka sin situation. Studien visade att i arbeten med förutsättningar för hög autonomi där
deltagarna skattat högt på självledarskap, gav effekter av engagemang, tillfredsställelse och
ökade prestationer. Nackdelen med ett arbete som har hög autonomi är stresspåverkan. Denna
effekt kunde minska om individen hade ett väl utvecklat självledarskap med utformade
gränsdragningsstrategier.

3.6 Arbetstillfredsställelse
Enligt Allstrin, Grafström, Stern och Weidenstedt (2021) har distansarbetet under
coronapandemin bidragit till positiva effekter gällande arbetsmiljön såsom ökat välmående,
minskad stress och arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse beskriver hur människor
känner om sitt arbete och som kan bottna i missnöje eller gillande (Spector, 1997). Det är en
inställning som beror på många olika faktorer utifrån medarbetarnas fysiska och psykiska
behov. Det finns verktyg för att mäta arbetstillfredsställelse och ett av dessa är “Job
Satisfaction Survey”, JSS. Verktyget har tidigare använts på några tusen individer och visat
hög validitet. Svårigheten med att mäta arbetstillfredsställelse är reliabiliteten. Det beror på att
arbetstillfredsställelse är något som ständigt förändras, exempelvis genom ny chef,
omorganisation eller uppsägningar. Det är nio områden som mäts i JSS inom
arbetstillfredsställelse vilket är lön, befordran, kontroll, förmåner, belöningar,
driftförhållanden, arbetskollegor, kommunikation och arbetets karaktär.
Enligt Donald Moynihan och Sanjay Pandey (2007) består arbetets karaktär av
arbetsförhållanden som den anställde möter och innefattar individens nöjdhet av dennes
arbetsklimat, som består både av fysiska och mentala aspekter. Enligt Houghton och Jinkerson
(2007) är effekten av hög arbetstillfredsställelse relaterat till individens inre konstruktiva
tankestrategier och individer med positivt självprat har enklare att utveckla dessa strategier.
Ett utvecklat självprat med konstruktiva tankestrategier genom utbildning har visat sig ge
goda effekter på arbetstillfredsställelsen. I rapporten av Allstrin m.fl. (2021) finns det faktorer
som kan bidra till ökad arbetstillfredsställelse. När arbetet görs på distans ges det möjlighet
till ökad frihet, flexibilitet och effektivisering av tid. Tid som annars spenderas med att pendla
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till arbete kan prioriteras på annat. Det in sin tur kan leda till nöjdare anställda och en minskad
känsla av stress. En annan studie undersökte om distansarbetet hade någon inverkan på
anställdas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse (Caillier, 2012). Resultatet visade ingen
skillnad om den anställde arbetade på plats eller på distans gällande effekter som motivation,
engagemang och arbetstillfredsställelse. Vidare menar Goldsby m.fl. (2021) att de ägandeskap
som individen gör genom sitt självledarskap kan skapa en känsla av kontroll och bidra till en
högre arbetstillfredsställelse och prestation. Just i att individen inte behöver vara beroende av
organisation och ledning.
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4. Metod
I den här delen redogörs för den metod som använts samt tillvägagångssätt för insamlingen av
studiens data. De delar som beskrivs är metodval, urval, analysmetod, metodkritik samt
forskningsetik i relation till studiens syfte och frågeställningar.

4.1 Val av metod
Den här studien utgår från en kvantitativ metod genom insamling av webbenkäter. Valet av
metod gjordes med hänvisningar till studiens syfte och frågeställningar. En kvantitativ form
valdes för att nå ut till många deltagare för att sammanställa en större mängd data om de
fenomenen som undersöktes, dels för ökad tillförlitlighet samt för att kunna mäta fenomenets
signifikans och undersöka samband mellan olika variabler. Studiens design går i linje med
surveyundersökningar (Bryman, 2020).
Webbenkäter användes för att nå ut till flera deltagare vilket har för och nackdelar. Fördelarna
är att det är enklare att administrera med förutsättningar att frågorna är tydliga och ej
tolkningsbara (Bryman, 2020). Enkätfrågorna var utformade med Likertskala där deltagaren
fick svara på hur väl ett påstående stämde in på dem inom de fenomen som efterfrågades.
Fördelen med slutna frågor i form av Likertskala är att det är enklare att koda inför analys,
och utmaningarna med enkäter är svårigheten att få ett tillräckligt stort stickprov samt att
locka representanterna att besvara frågorna (Bryman, 2020). I den här studien svarade 114
deltagare med ett bortfall på fyra svarande. Bortfallen bestod av tre respondenter som inte
arbetade som tjänsteman, samt en person som inte godkände att svaren användes i studien.

4.2 Urval
De urval som gjordes var riktade mot medarbetare inom tjänstemannasektorn som arbetar till
viss del på distans. Tillvägagångssättet för att nå ut till rätt målgrupp gjordes via
informationsbrevet (bilaga:2) samt via bakgrundsfrågor i enkäten (bilaga:3). Enkäten
publicerades via personliga sociala medier som LinkedIn, Instagram och HR sidor på
Facebook. Den skickades även ut till en privat organisation och en offentlig verksamhet.
Syftet var att nå ut till fler deltagare av rätt målgrupp. De två organisationerna godkände att
enkäten skickades ut och deltagandet var helt frivilligt. Ingen vidare kontakt eller samarbete
skedde med organisationerna. Det två organisationerna anonymiseras då det inte är av
relevans att presentera mer information, än att dessa riktar sig till rätt målgrupp. Då enkäten
delades på flertalet olika kanaler säkerställdes anonymiseringen av de som svarade.
Undersökningen riktar sig till en viss population och utgjordes som ett stickprov (Borg &
Westerlund, 2006). De urval som gjordes med hänsyn till bakgrundsfrågorna i enkäten är en
form av stratifierat urval. Frågorna var indelade inom roll, arbetserfarenhet och omfattning av

12

distansarbete. Dessa är bakgrundsvariabler, eller strata, vilket är undergrupperna i stickprovet.
Dessa strata används för att jämföra hur olika undergrupper i urvalet svarar gentemot andra
variabler vilket ger en nyanserad bild i relation till forskningsfrågorna (Borg & Westerlund,
2006).

4.3 Analysmetod
Denna rapport är byggd på en deduktiv ansats. Stegen i en deduktiv process är följande
insamling av teori, skapande av frågeställningar, insamling av data, resultat, och analys vilket
ger svar på om resultat stämmer med den teori som tagits fram, och slutligen revidering av
teori eller tilläggande av nya insikter. Denna typ av forskningsprocess är vanligt
förekommande i kvantitativa studier och brukar vara linjärt och följas stegvist i processen
(Bryman, 2020). I den här uppsatsen var processen följande; syftesformulering,
litteraturgranskning, teori och tidigare forskning, insamling av data via enkät, resultat och
analys, diskussion och sammanfattning av slutsatserna.

4.3.1 Litteraturöversikt
En narrativ litteraturgranskning genomfördes, med syfte att gå igenom litteratur, forskning
och omvärldsspaningar för att få en förståelse kring vad som redan är känt inom ämnet. Det
skapade en bakgrundsförståelse till skapandet av både syfte och forskningsfrågorna (Bryman,
2020). Litteraturgenomgången skedde genom att undersöka vad som fanns skrivet om
självledarskap, gränsdragningsstrategier, arbetstillfredsställelse och distansarbete.
I början av studien fanns det ett intresse att undersöka begreppet “empowerment”,
distansarbete samt krav och resursmodellen. Dessa begrepp valdes bort efter att en
litteraturgranskning
hade gjorts och begreppen självledarskap, distansarbete,
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse var mer relevanta mot studiens
forskningssyfte. Sökning gjordes främst via ub.gu.se och andra hemsidor för vetenskapliga
artiklar och litteratur, som Google Scholar, samt böcker om ämnena. Forskningsfrågorna och
syftet reviderades genomgående under datainsamlingen. Det fanns en del forskning om
arbetstillfredsställelse och distansarbetets fördelar och nackdelar. Glapp i litteraturen försöktes
finnas i litteraturen kring självledarskap vid distansarbete, och därmed lades
gränsdragningsstrategier i arbetet till. Gränsdragningsstrategier ville undersökas då
litteraturen kring distansarbete till stor del berör komplexiteten med den kontext många
arbetar i idag, ett gränslöst arbetsliv. Det gjorde att intresset av självledarskap,
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse vid distansarbete valdes i denna uppsats.

13

4.3.2 Variablerna i studien
Bakgrundsvariablerna som användes hade syftet att samla in information om representanterna
kring befattning, arbetserfarenhet samt omfattning och möjlighet av distansarbete. De
huvudvariablerna som analyserades var självledarskap, gränsdragningsstrategier,
arbetstillfredsställelse och trivsel med distansarbete. Studiens analysmetod har gjorts med
hänsyn till syftet och frågeställningar och utgörs som ett icke-experiment då det inte går att
kontrollera studiens obereonde variabel (Borg & Westerlund, 2006). I den här studien skattade
deltagarna sig själva vilket avgör studiens resultat.
Självledarskapet är studiens oberoende variabel då denna visar på effekterna i relation till en
beroende variabel (Borg & Westerlund, 2006). Enkätfrågorna som användes i självledarskap
variabeln var från ett validerat och beprövat mätinstrumentet vid namn ASLQ som bestod av
nio frågor (bilaga:1) (Houghton m.fl., 2012). I den här uppsatsen valdes det även att dela på
frågorna efter de tre olika strategierna som finns inom självledarskapet och analysera dem
enskilt utefter nyfikenhet, vilket inte är rekommenderat i användandet av ASLQ verktyget
(Houghton m.fl., 2012). Gränsdragningsstrategier är en beroende variabel då denna visar på
om det finns en påverkan i relation till en oberoende variabel (Borg & Westerlund, 2006).
Mätningen av begreppet gränsdragningsstrategier bestod av sex frågor i enkäten vilket
utformades efter Mellners (2018) begreppsförklaring om de tre gränsdragningsstrategierna.
Den sista variabeln är arbetstillfredsställelse som är en beroende variabel som visar på om det
finns en påverkan eller effekt i relation till den oberoende variabeln (Borg & Westerlund,
2006). Mätmetoden av arbetstillfredsställelse görs utifrån verktyget JSS, med tre frågor från
området som berör arbetets karaktär (Spector, 1997). Det lades till en egenskriven fråga för att
undersöka om individen ansåg att hen hann med att planera sitt arbete på ett tillfredsställande
sätt, vilket kunde ses som en koppling till gränsdragningsstrategier (Mellner, 2018).

4.4 Analys av datamaterial
När resultatet var insamlat användes “Statistical Package for the Social Sciences”, SPSS, som
analysverktyg för att koda datamaterialet. De verktyg som användes var frekvenstabeller,
stapeldiagram
samt
korrelationsanalys.
Huvudvariablerna
självledarskap,
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse gjordes till olika index som inkluderade
de frågor som tillhörde respektive variabel. Resultatet delades in beskrivande data och
korrelationsanalyser.
Den beskrivande datan visade resultat av bakgrundsfrågorna, samt variablerna självledarskap,
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse. De presenterades genom frekvenstabeller
och stapeldiagram. Den beskrivande datan är ett sätt att grafisk redovisa materialet för att ge
läsaren en tydligare bild och gör det enklare att förstå slutsatserna (Borg & Westerlund, 2006).
I frekvenstabeller undersöktes och jämfördes olika medelvärden, där hänsyn togs till
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standardavvikelsen som visade på spridningen samt medianen, vilka båda är känsliga för
extremvärden (Bryman, 2020).
Spearmans korrelationsanalyser användes dels genom att redovisa tabeller och scatterplots.
Scatterplots ger en visuell bild av korrelationen mellan de två variablerna (Borg &
Westerlund, 2006). I en scatterplot redovisas r2 vilket är determinationskoefficienten som är
detsamma som r-värdet gånger två i en korrelationsanalys. r2 talar för variansen mellan de två
variablerna i %, utrymmet där båda variabler möts. Linjens lutning går att avläsa, desto
närmare linjen är +/- 1 finns ett samband, och desto närmare 0 innebär inget samband.
Korrelationsanalyser undersöker sambandets styrka mellan två variabler. Det görs enbart om
variablerna är på ordinalskala där värdet rangordnas utan något kontinuum, exempel på det är
kategoriskalor vilket användes i denna enkätstudie. Korrelationsvärdet redovisas genom ett
r-värdet som kallas rangkorrelationskoefficienten. Riktlinjer att för att tolka r-värdet är
0,10=svagt samband, 0,3=medelstarkt samband och 0,5=starkt samband enligt Cohens
principer. I de fall som stickprovet är för litet i korrelationsanalysen och r-värdet ligger nära
1+/- tyder de på ett starkt samband, men ger svårigheter att dra slutsatser om signifikansvärdet
är lågt. Signifikans är ett mått som visar på om en mätning är av betydelse eller inte. Är måttet
under >0,05 är mätningen signifikant, vilket innebär den är pålitlig då den ger 95%
träffsäkerhet och lämnar 5% till slumpen. I Spearmans korrelationsanalys presenteras
signifikansvärdet som sig2-tailed.

4.5 Metodkritik
Reliabiliteten i kvantitativa studier påverkas av de insamlingsverktyg som används och visar
på pålitligheten (Bryman, 2020). Enligt Borg och Westerlund (2006) beskrivs reliabilitet i hur
mycket slumpen kan förvränga resultatet. I denna studie används korrelationsanalys vilket ger
en signifikansnivå som visar på studiens träffsäkerhet. Det går dock inte att dra slutsatser ut
mot en population då denna studie enbart görs utifrån ett stickprov. Det gör det svårt att uttala
sig i termer av generaliseringar (Borg & Westerlund, 2006). Denna studies resultat visar på
indikationer av samband och påvisat signifikansvärde.
Validitet handlar om det som önskas mäta, verkligen mäter det som vill mätas. I den här
studien var frågorna utformade efter Likertskala med flera valmöjligheter för att öka
tillförlitligheten i studien (Borg & Westerlund, 2006). Ett annat sätt för att öka
tillförlitligheten är att operationalisera en variabel genom att ställa fler frågor inom varje
begrepp vilket gjordes i denna studie (Bryman, 2020). I variabeln självledarskap användes nio
frågor, gränsdragningsstrategier sex frågor, arbetstillfredsställelse fyra frågor. Inom variabeln
om trivsel vid distans ställdes endast en fråga, vilket drar ner validiteten. En annan utmaning
med validiteten gällande variablerna är riktningsproblemet (Borg & Westerlund, 2006). Det
beror på att studien är ett icke-experiment då det inte går att kontrollera den oberoende
variabeln. Riktningsproblemet handlar här med att det inte går att veta vad som utvecklas
först vid distansarbete, självledarskap eller individens gränsdragningsstrategier. Det går heller
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inte att säkert uttala sig om vad exakt som utvecklar ett självledarskap utan det går endast att
se tendenser, därmed kan det även finnas skensamband. Sammanfattningsvist har studien en
relativt hög reliabilitet då det går att mäta genom signifikansvärdet. Det finns dock
utmaningar gällande studiens validitet på grund av stickprovets storlek, antalet frågor som
ställts inom varje variabel, variablernas riktningsproblem samt bakomliggande variabler som
kan ha påverkat resultatet.

4.6 Forskningsetik
De fyra forskningsprinciperna som användes genom hela arbetet är följande;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman,
2020). Informationskravet hölls genom att deltagarna fick ett informationsbrev i början av
enkäten (bilaga:2) som klargjorde studiens syfte och vad deltagandet skulle innebära. Genom
att den första frågan i enkäten bestod av representantens godkännande att använda svaren i
studien hölls samtyckeskravet (Bryman, 2020). Deltagarna hade även möjlighet att när som
avbryta sitt deltagande samt att avböja att svara på frågor. Vidare innebär
konfidentialitetskravet att uppgifterna om representanterna skall förvaras på ett sådant sätt så
att informationen inte hamnar i fel syfte (Bryman, 2020). I informationsbrevet framkom syftet
med studien och att all data kommer att raderas i efterhand. Deltagarna i studien var helt
anonyma och det gick inte att identifiera dem, vilket även framkom i informationsbrevet. Den
sista etiska principen nyttjandekravet innebär att det material som samlats in får enbart
användas till studiens ändamål (Bryman, 2020), vilket det gjorts och som även här framkom i
informationsbrevet.
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5. Resultat och analys
I den här delen redovisas den beskrivande data som framkommit från enkäterna gällande
bakgrundsvariablerna, självledarskap, gränsdragningsstrategier, arbetstillfredsställelse samt
trivsel vid distansarbete. Vidare görs korrelationsanalyser mellan variablerna självledarskap
mot gränsdragningsstrategier, arbetstillfredsställelse och trivsel vid distansarbete. Analyserna
görs utifrån studiens forskningsfrågor i relation till studiens teori och tidigare forskning.
Resultatet redovisas med figurer och i löpande text, samt i bilagor (bilaga:4 & bilaga:5).

5.1 Beskrivande data
I den här delen ges det svar på den första forskningsfrågan i denna studie; “Hur skattar
medarbetarna sitt självledarskap vid distansarbete?” Det görs genom beskrivande data i
relation till teori och tidigare forskning.

5.1.1 Bakgrundsvariabler
De bakgrundsfrågor som representanterna fick svara på var om deras befattning,
arbetserfarenhet och omfattning av att arbeta på distans. Resultatet av bakgrundsvariablerna
redovisas nedan samt i bilaga (bilaga:4). Det var totalt 30 chefer och 80 medarbetare som
svarade på enkäten (bilaga:4a). 50% av representanterna hade över elva års erfarenhet av att
arbeta inom tjänstemannasektorn. Vidare hade 34,5% av deltagarna arbetserfarenhet under
fem år och 15,5% mellan sex till tio års erfarenhet inom tjänstemannasektorn (bilaga:4b).
Vid frågan som rörde hur många dagar i veckan respondenten arbetar på distans svarade
52,7% av representanterna två eller tre dagar i veckan (bilaga:4c). Det vanligaste svaret
angående tjänstemännens tillåtelse från organisationen att arbeta på distans var två dagar i
veckan, vilket hade en svarsfrekvens på 42,7%. 28,2% av deltagarna gavs tillåtelse att arbeta
fem dagar i veckan på distans av sin arbetsgivare (bilaga:4d). Majoriteten av respondenterna
var nöjda eller mycket nöjda med hur mycket de arbetade på distans då 90,9% instämde delvis
eller helt på påståendet (bilaga:4e). Vidare svarade 89% av respondenterna instämmer eller
instämmer helt på frågan om de trivs att arbeta på distans (bilaga:4f).

5.1.2 Självledarskap
Rapportens
huvudvariabler
var
självledarskap,
gränsdragningsstrategier
och
arbetstillfredsställelse. Varje variabel har slagits ihop till ett index av de frågor som ställdes
vid varje tema, där deltagarna har skattat sig själva efter fem Likertskalor. Resultatet av
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självledarskapsindexet delades i fem kategorier som visar på att majoriteten av deltagarna
skattade högt på självledarskap (figur:2).

Figur:2 Respondenternas skattning av självledarskap

En förutsättning för att utveckla ett högt självledarskap vid distansarbete beror på
organisationen och de möjligheter som ges till individen (Galanti m.fl., 2021; Babapour Chafi
m.fl., 2021). Ovan resultat kan vara en indikation på att respondenterna har bra förutsättningar
till att ha utvecklat ett högt självledarskap. Självledarskap hos medarbetare som arbetar på
distans gör att individen kan möta flera av de utmaningar som distansarbetet kommer med,
såsom bristande social interaktion eller sämre motivation och meningsfullhet (Babapour Chafi
m.fl., 2021).
Ett utvecklat självledarskap kan vara fördelaktigt vid ett arbete som sker på distans genom att
det kan väga upp för den extra ansträngning och stress distansarbete och arbete med hög
autonomi kan innebära (Galanti m.fl., 2021). Resonemanget går ihop med underdesignat
arbete då individen själv tar beslut i hur arbetet skall utföras vid distansarbete (Bäcklander,
2019). Underdesignat arbete kan hanteras av individen om det finns tydliga uttalade
förväntningar mellan ledning och medarbetare, eller ett utvecklat självledarskap inom
individen. Om ovan inte finns är risken att arbetets underdesign kan skapa en upplevelse av
gränslöst arbete mellan tid och rum och leda till ökade kognitiva krav.
Gällande deltagarnas erfarenhet av att arbeta som tjänsteman var det 55 respondenter av de
110 svarande som hade över elva års erfarenhet och 38 respondenter som hade upp till fem års
erfarenhet. Det utgör att endast 17 av respondenterna hade sex till tio års erfarenhet av att
arbeta inom tjänstemannasektorn. I diagrammet (figur:3) går det att utläsa att de flesta av
deltagarna oavsett erfarenhet skattade självledarskap relativt högt, med några skillnader.
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Respondenterna som hade lägst arbetserfarenhet skattade minst på självledarskap där 15 av 38
deltagare skattade medel. Dock skattade även denna grupp högt på självledarskap med 23
personer. Som diagrammet visar har alla tre grupperna, oavsett arbetserfarenhet skattat i
genomsnitt högt på självledarskap. Gällande kategorin med arbetserfarenhet över elva år
skattade 36 av 55 deltagare högt till mycket högt i självledarskap. I kategorin med erfarenhet
inom sex till tio år skattade 14 av 17 deltagare i genomsnitt på högt i och mycket högt i
självledarskap. Endast två av 110 respondenter hamnade skattade lågt på självledarskap, och
ingen av respondenterna skattade mycket lågt.

Figur:3 Respondenternas skattning av självledarskap och arbetserfarenhet

Resultat visade att det inte gjorde någon skillnad på erfarenhet då alla deltagarna skattade
relativt högt på självledarskap. Enligt Bäcklander (2019) har ett välutvecklat självledarskap
förutsättningar för att utveckla gränsdragningsstrategier. Dock menar Aronsson (2018b) att
individer som har mindre erfarenhet har svårare att göra gränsdragningar i arbetet. Resultatet
ovan visar att majoriteten av deltagarna har ett välutvecklat självledarskap oavsett erfarenhet.
En analys som går dra i relation till resultatet är att ett välutvecklat självledarskap också hör
ihop med användandet av gränsdragningsstrategier. Vidare redovisning av representanternas
gränsdragningsstrategier görs i punkt 5.1.2.
Vidare delades indexet självledarskap in i tre underindex inom de tre strategierna (figur:4),
beteendefokuserad, naturliga belöningar och kognitiva tankemönster. En viktig aspekt att
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återigen poängtera gällande ASLQ verktyget är rekommendationen att endast mäta
självledarskap och inte de tre strategierna var för sig på grund av för få frågor (Houghton
m.fl., 2012). Vidare bör studiens resultat ses som ett sätt att visa på en riktning eller indikation
och inte sanningar (Bryman, 2020) och nedan kan ge indikationer på deltagarnas användning
av de olika strategierna i självledarskapet.

Figur:4 Frekvenstabell av respondenternas skattning av självledarskap och strategierna

Frekvenstabellen (figur:4) ovan visar att medelvärdet var högst inom beteendefokuserade
strategier i självledarskapet. Medelvärdet på 12,8 av 15 möjliga visar att respondenterna
använder denna strategi i hög grad. De andra två strategierna hade relativt likt medelvärde och
var även här högt. Som konstaterats ovan, har respondenterna som svarat i denna studie ett
relativt högt självledarskap i snitt, vilket går att avläsa på medelvärdet 34,1 i relation till 45
som var maxpoäng. Vad gäller minimum av det samlande indexvärdet inom självledarskap
var det 23, vilket betyder att det var det lägsta som deltagarna skattade i studien. Det lägsta
möjliga värdet var nio då det användes nio frågor. I ovan fall är median och medelvärdet
nästan exakt detsamma, vilket visar på en samstämmighet i resultatet (Bryman, 2020).
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Figur:5 Representanternas skattning av självledarskapets tre strategier

De tre strategierna inom självledarskap redovisas ovan för att visa jämförelser mellan dessa
(figur:5). Resultatet tydliggör att beteendefokuserade strategier dominerade bland
respondenternas svar. Det visar på att det finns en indikation på att representanterna kan ha en
självmedvetenhet i att exempelvis skapa inre målsättningar och att motivera sig själv via
belöningar vilket är några av de strategier som används i strategin (Neck & Houghton, 2006;
Houghton m.fl., 2012). Det är dock svårt att dra någon slutsats på detta och varför just
beteendefokuserade strategier är den som skattades högst och naturliga belöningsstrategier
skattades minst bland respondenterna. Dock användes alla strategier genomsnitt i hög grad
precis som medelvärdet av självledarskap och strategierna visat på (figur:4).

5.1.3 Gränsdragningsstrategier i arbetet
Den här delen består av ett indexvärde av variabeln gränsdragningsstrategier som delades upp
i tre kategorier utifrån Mellners (2018) gränsdragningsstrategier.
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Figur:6 Representanternas skattning av de tre gränsdragningsstrategierna

Av resultatet (figur:6) går det att utläsa att många av deltagarna i hög grad använder sig av
gränsdragningsstrategier då 45% av respondenterna hamnade i kategorin segmentering, som
innebär att skapa gränser mellan arbete och privatliv (Mellner, 2018). En av anledningarna till
resultatet kan vara att deltagarna identifierar sin roll och gör gränser mellan vad som är arbete
och vad som är privat. Enligt Mellner (2018) används gränsdragningsstrategierna för att inte
hamna i ett gränslöst arbete som kan påverka individen negativt. Det svårt att dra slutsatser
om varför resultatet ser ut som det gör då det inte ställdes frågor kring varför de använder sig
av gränsdragningsstrategier. Inte heller ställdes det frågor varför deltagarna föredrar
segmentering eller kombinering, eller frågor kopplat till identitet.
Strategin integrering skattades även av en liten del av respondenterna, 16%, som innebär att
privatliv och arbete överlappar (Mellner, 2018). Resultatet visar på att deltagarna i denna
studie till störst del använder sig av ett gränsarbete. Det ligger i linje med Mellner (2018)
analys om att individer föredrar gränsdragningsstrategier framför att inte ha några alls när
dem får frågan. Vidare kan deltagarnas val att använda integreringsstrategi i hög grad bero på
det som Mellner (2018) nämner som svårigheten att sätta gränser mellan det privata och
arbetslivet. Det går i linje med begreppet gränslöst arbete som är ett sätt att beskriva när
gränserna inte finns uttalat i arbetet (Aronsson, 2018a). Sammanfattningsvis kan valet av
gränsarbete beror på riskerna med att inte ha gränser, men den slutsatsen blir svårt att uttala
sig om. Detta då det inte har funnits en fråga till deltagarna varför de gjorde valet att inneha
gränsdragningsstrategier, vilket hade kunnat ställas i en kvalitativ studie med intervjuer för att
undersöka det närmare.
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5.1.4 Arbetstillfredsställelse & trivsel vid distansarbete
I den här delen skapades ett index av variabeln arbetstillfredsställelse som bestod av frågor
kring arbetets karaktär. Frågan som rörde trivsel vid distansarbete presenteras också. Vidare
gjordes en frekvenstabell av indexet av deltagarnas skattning av arbetstillfredsställelse i fem
kategorier från mycket låg till mycket hög arbetstillfredsställelse (bilaga:4g). Resultatet
visade att deltagarnas arbetstillfredsställelse i arbetet var hög till mycket hög med en
svarsfrekvens på 97%. Ingen av deltagarna hamnade i någon av de två lägst skattade
kategorierna. Resultatet ligger i linje med (Myndigheterna för arbetsmiljökunskap, 2022)
kunskapssammanställning som visade på att distansarbete kan bidra till ökad
arbetstillfredsställelse. Om det är distansarbetet som påverkat arbetstagarnas
arbetstillfredsställelse går det dock inte att veta med säkerhet i denna studie.
Gällande trivsel vid distansarbete, ställdes endast en fråga vilket är viktigt att poängtera att
detta skapar en mycket låg validitet (Bryman, 2020). 89% av deltagarna svarade på
alternativen instämmer delvis till instämmer helt på frågan om de trivs med distansarbete
(bilaga:4f), och visar därmed på en hög trivsel med att arbeta på distans. Dock ställdes aldrig
frågan omvänt om de upplevde nackdelar med distansarbete vilket hade kunnat ge en mer
nyanserad bild. Sammanfattningsvis visar den beskrivande datan av både
arbetstillfredsställelse och trivsel vid distans att deltagarna skattade mycket högt i båda dessa
variabler vilket går i linje med forskning (Fackförbundet ST, 2020).

5.2 Korrelationsanalyser
I denna del ges det svar på studiens andra två forskningsfrågor; “Hur ser relationen ut mellan
medarbetarnas självledarskap och gränsdragningsstrategier?” och “Hur ser relationen ut
mellan medarbetarnas självledarskap, distansarbete och arbetstillfredsställelse?”. Resultatet
redogörs genom korrelationsanalyser och scatterplots i relation till teori och tidigare forskning
och presenteras nedan samt i bilaga (bilaga:5).

5.2.1 Självledarskap & gränsdragningsstrategier
Den första korrelationsanalysen som gjordes var mellan variablerna självledarskap och
gränsdragningsstrategier. Självledarskapsvariabeln är ett samlat index från nio frågor och
gränsdragningsstrategier består av ett samlat index av sex frågor. De presenteras genom en
korrelationsanalys som visar på korrelationen mellan dessa två variabler genom Spearmans
analys (figur:7). I den här tabellen är korrelationsvärdet 0,052 vilket är mycket svagt. Enligt
Cohens riktlinjer (Borg & Westerlund, 2006) är ett värde på 0,1 svag korrelation och i detta
fall mycket svag korrelation. Analysen visar heller inte på någon signifikans då
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signifikansvärdet är på 0,591. Ett bra värde som visar på signifikans är <0,05 enligt Borg och
Westerlund (2006).

Figur:7 Spearmans korrelationsanalys mellan självledarskap och gränsdragningsstrategier

Vidare gjordes en scatterplot för att visuellt visa sambandet genom att uppmärksamma linjens
lutning mellan variablerna, och om ett högt skattat självledarskap leder till högre skattade
gränsdragningsstrategier (figur:8). I denna bild går det att utläsa ett nästan obefintligt
samband då determinationskoefficienten är på 0,003. Enligt denna bild är variansen 0,3%
mellan de två variablerna.

Figur:8 En scatterplot av sambandet mellan självledarskap i relation till gränsdragningsstrategier

Resultatet visar inget signifikant samband mellan självledarskap och gränsdragningsstrategier
i denna studie. I början av studien fanns ett antagande om att ett högt självledarskap innebär
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högre nivå av gränsdragningsstrategier. Dels från beskrivningen av att självledarskapet är en
typ av ledarskap inom individen bestående av ett självbestämmande i hur och när
arbetsuppgifter skall utföras (Bäcklander, 2019). Vidare beskrivs ett utvecklat självledarskap
kunna bidra till förmågan att enklare skapa gränsdragningsstrategier mellan privatliv och
arbete. Galanti m.fl. (2021) menar att ett självledarskap med utformade
gränsdragningsstrategier kan vara positivt för att minska stressen i ett arbete med hög
autonomi som vid distansarbete. Därmed skapades ett antagande om att självledarskapet
kunde vara en förutsättning till användandet av gränsdragningsstrategier, för att minska stress,
vilket har visats i studier (Galanti m.fl., 2021). Variabeln gränsdragningsstrategier användes
även i en korrelationsanalys mot självledarskapets tre olika strategier var för sig (bilaga:5h).
Resultatet var skiljt mellan strategierna, men även dessa likt självledarskapindexet var mycket
långt från att visa på ett samband eller en signifikans. Dock visade beteendefokuserade
strategier en korrelationskoefficient på 0,113 och en signifikans på 0,242 vilket innebär en
svag korrelation, men dock ingen signifikans.

5.2.2 Självledarskap, arbetstillfredsställelse och distansarbete
I studien gjordes en korrelationsanalys genom Spearman samt en scatterplot mellan
variablerna självledarskap och arbetstillfredsställelse. Resultatet av Spearmans
korrelationsanalys (figur:9) gav en medelstark korrelation på 0,311 enligt Cohens riktlinjer
och med ett högt signifikansvärde på 0,001 (Borg & Westerlund, 2006).

Figur:9 Spearmans korrelationsanalys mellan självledarskap och arbetstillfredsställelse

Vidare gjordes en scatterplot som visar om ett högt självledarskap leder till högre skattad
arbetstillfredsställelse (figur:10). Resultatet visade på en determinationskoefficient på 0,098
vilket utgör en varians på 9,8% mellan variablerna. Även om varians kan antydas som liten
går det att utläsa en relativt brant lutning på linjen. Resultatet tyder på att det kan finnas
indikationer på att ett högre självledarskap leder till en högre arbetstillfredsställelse.
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Figur:10 En scatterplot av sambandet mellan självledarskap och arbetstillfredsställelse.

Genom självledarskapet skapar individen en arbetskontext där den kan prestera och bygga in
naturligt positiva delar i arbetet för att skapa prestation och en naturligt positiv miljö (Manz,
1986). Bäcklander (2019) nämner i sin forskning att vid distansarbete finns det ett positivt
samband mellan arbetstillfredsställelse och självledarskap. Vad ovan (figur:9 & figur:10) visar
på, är en samstämmighet med nyss nämnd litteratur. Som Bryman (2020) skriver så är det
dock viktigt att analysen och förståelsen av resultatet handlar om indikationer och tendenser
till samband. Det går inte med säkerhet prata om orsak och verkan, utan att det kan endast
handla om resonemang och spekulationer, därmed går det inte att förstå vilken av dessa
variabler som förutsätter det andra.
Resultatet på 97% av hög eller mycket hög arbetstillfredsställelse vid arbetets karaktär, visar
på att respondenterna trivs med den arbetskontext de befinner sig i idag (bilaga:4g). Studier
om distansarbete har visat på positiva resultat gällande arbetstillfredsställelse och andra
positiva utfall som ökad självständighet i arbetet (Allstrin m.fl., 2021; Gajendran & Harrison,
2007). Ett utvecklat självledarskap har dock sina nackdelar i form av att det finns en förväntan
på att individen tar större ansvar själv (Neck & Houghton, 2006). En arbetskontext av
gränslöst arbete och underdesignat arbete skapar även luckor för individen att brygga över,
vilka kan vara kognitivt krävande och bidra till stress (Bäcklander, 2019; Babapour Chafi
m.fl., 2021). Goldsby m.fl. (2021) menade dock att detta ägandeskap över ens arbete ger ökad
arbetstillfredsställelse genom självledarskapet. Därmed blir luckorna som individen behöver
brygga över i ett underdesignat arbete, snarare en möjliggörande faktor för kontroll och en
högre grad tillfredsställelse i arbetet.
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Ovan resultat visar att respondenterna i studien har en hög arbetstillfredsställelse i samband
med självledarskapet. Indikationen på att arbetstillfredsställelsen ökar om självledarskapet är
högt, kan indikera på att individernas självledarskap ger dem förutsättningar till att hantera de
negativa aspekter som kan finnas med ett underdesignat arbete vid distans (Bäcklander, 2019).
En annan intressant korrelationsanalys gjordes även med självledarskapsstrategierna var för
sig mot deltagarnas skattade arbetstillfredsställelse (bilaga:5i). Resultatet visade att det fanns
en medelstark korrelation mellan de två första strategierna. I beteendefokuserade strategier
var korrelationskoefficienten 0,308 med en hög signifikansvärde som var på 0,001. I naturliga
belöningsstrategier var korrelationskoefficienten 0,247 med ett högt signifikansvärde även här
på 0.009. I den tredje strategin konstruktiva tankemönsterstrategier var korrelationsvärdet lågt
och hade ingen signifikans. En möjlig förklaring kan vara att deltagarna skattade lägre i denna
strategi i jämförelse med beteendefokuserade strategin (figur:5) som även hade det starkaste
sambandet och signifikansen av de tre. Det som förvånade med ovan resultat, var Houghton
och Jinkersons (2007) diskussion om konstruktiva tankemönsterstrategier och dess relation till
arbetstillfredsställelse, som i sin beskrivning är lika teorin om konstruktiva
tankemönsterstrategin i självledarskapet. Denna studies resultat visade inte på ett samband
eller signifikans mellan konstruktiva tankemönsterstrategier och arbetstillfredsställelse, vilket
förvånande mot Houghton och Jinkersons (2007) litteratur.
Vidare gjordes korrelationsanalys med självledarskapsstrategierna men i detta fall i relation
till trivsel med distansarbete (bilaga:5j). Resultatet visade på att det fanns en signifikans med
ett svagt till medelstarkt samband mellan självledarskapsstrategin beteendefokuserad och
trivsel med att arbeta på distans, med korrelationskoefficienten 0,218 och signifikans 0,022.
De andra två självledarskapsstrategierna visade på inte på något samband eller signifikans.
Det fanns inget samband mellan trivsel att arbeta på distans och indexet självledarskap
(bilaga:5k), vilket var förvånande då deltagarna skattade högt på dessa variabler var för sig
(bilaga:4f & figur:2). Återigen kan en orsak till detta bero på ett för litet stickprov med endast
en fråga rörande trivsel med distansarbete. Dock är det av vikt att lyfta ett problem med
målgruppen och respondenterna som besvarat studien. Resultatet visade att respondenterna i
studien gav homogena svar och ingen stor variation då 97% av respondenterna har en hög
arbetstillfredsställelse (bilaga:4g), 66% har ett högt utvecklat självledarskap (figur:2), 89%
trivs med att arbeta på distans (bilaga:4f) och 84% har delvis utvecklade
gränsdragningsstrategier (figur:6). Detta visar att studiens stickprov har en mycket liten
variation och saknar nyanser i deltagarnas svar. Dock kan studiens smala stickprov visa på
indikationer utifrån resultatet. Det som är intressant är att deltagarna skattade högt på både
självledarskap och gränssdragningsstrategier var för sig (figur:2 & figur:6), men i relation till
varandra inte visade på något signifikant samband (figur:7).
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5.2.3 Gränsdragningsstrategier, arbetstillfredsställelse och distansarbete
Det gjordes en korrelationsanalys mellan gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse
(bilaga:5l). Resultatet visade ett medelstarkt samband på 0,281 med signifikansen 0,003. Det
innebär att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och gränsdragningsstrategier.
En analys av resultatet kan vara att organisationer som representanterna arbetar inom
uppmanar sina anställda att använda sig av segmentering som strategi. Segmentering sker
genom att det finns det en tydlig ram som gäller vid distansarbete och vad förväntningar är
från ledningen i gränsdragningsstrategier (Mellner, 2018), detta går dock inte att veta i denna
studie. Denna studie visar att användandet av hög grad av gränsdragningsstrategier,
segmenteringsstrategier, har en koppling till hög arbetstillfredsställelse i arbetet (bilaga:5l). I
denna studie skattades arbetstillfredsställelsen hög till mycket hög inom arbetets karaktär av
97% av deltagarna (bilaga:4g). De flesta deltagarna i denna studie använde sig av
gränsdragningsstrategier snarare än att inte göra det (figur:6). Dock är det svårt att dra några
slutsatser från resultat i relation till teorin. Det beror på att frågorna om arbetstillfredsställelse
gav svar på deltagarnas gillande av deras arbete idag inom arbetets karaktär. Frågorna ställdes
inte i relation till arbetstillfredsställelse vid distansarbete vilket troligtvist hade varit mer
intressant i relation till studiens forskningsfråga. I denna studie fanns en fråga om trivsel med
distansarbete, och det gjordes en korrelationsanalys gällande gränsdragningsstrategierna och
den frågan (bilaga:5m). Resultatet visade ett medelstarkt samband men ingen signifikans.
Resultatet kan bero på att det var få frågor om trivsel vilket i detta fall utgör en låg validitet.
Vidare undersöktes om det fanns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och trivsel vid
distansarbete, vilket visade inget samband eller signifikans (bilaga:5n). Enligt Babapour Chafi
m.fl. (2021) har många organisationer efter pandemin fortsatt att möjliggöra distansarbete
efter pandemin, och att distansarbete bidragit till ökad arbetstillfredsställelse (Gajendran &
Harrison, 2007). Det tyder på att det är mer normaliserat att arbeta på distans idag i jämförelse
med innan på grund av pandemin (Babapour Chafi m.fl., 2021). Studiens resultat går inte att
tyda på att distansarbete kan bidra till arbetstillfredsställelse men den forskning som lyfts
visar på det.
Det gjordes ytterligare korrelationsanalyser som inte direkt hade en koppling till
frågeställningarna, men som gjordes i syfte att undersöka fler nyanser och potentiella
indikationer på fler resultat kopplat till studiens variabler. Exempelvis gjordes en
korrelationsanalys på antalet arbetade dagar på distans och arbetstillfredsställelse som visade i
princip obefintligt samband och ingen signifikans (bilaga:5o). Dock visade en
korrelationsanalys mellan antalet arbetade dagar på distans och trivsel med distansarbete ett
signifikant samband med en korrelation på 0,362 och signifikans <0,001 (bilaga:5p). Analys
av detta är att det inte är mängden av distansarbete i sig som påverkar arbetstillfredsställelsen
hos deltagarna, men att om man trivs med distans så arbetar man även flera dagar på distans,
eller vice versa. Det fanns dock inget samband mellan arbetstillfredsställelse i form av
arbetets karaktär och trivsel vid distans (bilaga:5n), trots att deltagarna skattade högt på båda
dessa variabler enskilt. En av orsakerna kan vara innehållet av arbetets karaktär är uttaget av
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en liten del av hela variabeln arbetstillfredsställelse, vilket kan ge missvisande resultat då JSS
som verktyg rekommenderar att använda alla 27 frågor för att mäta variabeln
arbetstillfredsställelse (Spector, 1997). Vilket kan tyda på att studiens grundtanke med
frågorna som ställdes kring arbetstillfredsställelse och arbetets karaktär skulle mäta hur
respondenterna trivdes med distans- eller hybridarbete, inte mätte det. Avslutningsvis har
resultatet visat på flera samband som överensstämmer med tidigare teori, samtidigt som det
framkom flera förvånande resultat. Studiens resultat kan dels bero på begränsningar med
enkätens frågor och begränsningar med målgruppen, men även att det kan vara andra
variabler som är viktigare i relation till självledarskap, gränsdragningsstrategier och
arbetstillfredsställelse vid distans.
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6. Diskussion och slutsatser
I den här delen redogörs studiens slutsatser genom det syfte och frågeställningar som
undersökningen bestod av vilket görs genom diskussion. Vidare belyses även studiens bidrag
samt förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsatser
Studiens syfte var att undersöka betydelsen av självledarskap i relation till individens
gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse vid distansarbete. Rapportens resultat
visade på ett välutvecklat självledarskap hos respondenterna. Vidare skattade respondenterna
mycket högt på arbetstillfredsställelse och visade på en mestadels hög användning av
gränsdragningsstrategier. Gällande självledarskap och gränsdragningsstrategier menar
Bäcklander (2019) att dessa två variabler påverkas av varandra, då ett högt skattat
självledarskap hör ihop med tydliga gränsdragningsstrategier. Gällande arbetstillfredsställelse
är det något som ökar vid en hög grad av självledarskap (Bäcklander, 2019) samt när arbetet
sker på distans (Babapour Chafi m.fl., 2021). Detta resultat går därmed i linje med den
litteratur som använts för teorin i denna studie och visade inte på något förvånande eller nytt.

Figur:11 Sammanfattning över korrelationsanalyser med signifikanta samband

Studien fann flertalet signifikanta samband genom korrelationsanalyser och olika variabler
(figur:11), som i många fall går i linje med tidigare forskning. Studien gav även förvånande
resultat, som att resultatet inte fann några samband mellan självledarskap och
gränsdragningsstrategier. Resultatet gällande variablerna gränsdragningsstrategier och
arbetstillfredsställelse hade flest samband i relation till andra variabler, och inte variabeln
självledarskap som varit huvudfokus i denna studie. Diskussion om ovan nämnda resultat
diskuteras i avsnitten nedan. Det som denna studie redan har visat på, är att självledarskapet
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är komplext och innehåller flera dimensioner inom det alltmer vanliga arbetssättet,
distansarbete.

6.1.1 Deltagarnas självskattning av självledarskap vid distansarbete
En av studiens forskningsfrågor var hur deltagarna inom tjänstemannasektorn skattade sitt
självledarskap vid distansarbete. Studiens resultat visade att deltagarna skattade högt på
självledarskap. Dock går det inte att dra slutsatser att ett utvecklat självledarskap beror på
arbetets karaktär av distansarbete. Förutsättningar för att bidra till ett utvecklat självledarskap
är dels från organisationen men även personliga tillgångar (Galanti m.fl., 2021). Distansarbete
som arbetssätt kan ställa mer krav på individen då det kräver mer av ett underdesignat arbete
(Bäcklander, 2019). Vidare utmanas den positiva bild som ofta finns med ett högt utvecklat
självledarskap, och det går att diskutera kring hur den höga graden av självledarskap har
utvecklats. En möjlig förklaring till resultatet kan vara att 50% av deltagarna hade över elva
års erfarenhet och därmed kan ha utvecklat ett självledarskap utifrån erfarenheten av yrket. En
annan reflektion kan vara att vissa typer av människor lockats att besvara studiens enkät, just
för att dessa personer har ett högt självledarskap eller trivs med distansarbete. Individer som
inte kan relatera till självledarskap eller inte trivs med distansarbete kanske inte fann det
intressant att delta i en studie om dessa ämnen. Eller, kan det höga resultatet bero på att
självledarskapet har utvecklats hos individer i spåren av pandemins höga grad av
distansarbete? Vidare bör även organisationers roll lyftas för skapandet av förutsättningar till
att utveckla ett högt självledarskap. Denna studie ger inte svar på ovan funderingar, och det är
av vikt att lyfta andra potentiella samband som påverkar förutsättningarna till att utveckla ett
självledarskap. Vidare variabler som kan påverka kan vara personlighetsdrag,
familjeförhållanden, kön, ålder eller arbetsbefattning.
Studiens resultat skapar reflektioner och insikter som kan vara användbara för både
personalvetare och organisationer, i att inse självledarskapets roll vid distansarbetet. Vidare
behöver personalvetare och chefer i organisationer förstå självledarskapets nackdelar med
ökade kognitiva krav och den potentiellt ökade stressen som kommer med distansarbete, samt
riskerna med ett gränslöst arbetsliv (Bäcklander, 2019; Galanti m.fl., 2021). Personalvetares
viktiga roll i organisering av arbete kan tillföra diskussioner på ledningsnivå om hur arbetet
skall organiseras i framtiden. Ska det vara krav att arbetstagare arbetar på distans under ett
visst antal dagar, eller ska det vara helt frivilligt att välja? Rapporten har genomgående visat
och problematiserat att det är av vikt att förstå hur distansarbete påverkar individer olika, både
genom teorin och studiens resultat. Organisering av arbetssätt bör problematiseras och
diskuteras inom organisationer, för att förstå vad det innebär att skifta ansvaret att designa
arbetet från organisationen och chefer, till arbetstagaren.
Självledarskap beskrivs oftast i litteraturen som något positivt (Bredehöft m.fl., 2015) men det
finns negativa aspekter som ofta beskrivs ur ett individperspektiv. Om ett utvecklat
självledarskap är förväntat från organisationer kan det leda till stressorer för medarbetare som
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inte har ett högt självledarskap. Hög autonomi, som ett högt självledarskap är delvis beroende
av, kommer med risker som att överarbete, förlorade gränser mellan privat och arbetsliv och
utbrändhet (Bäcklander, 2019). Då studiens resultat inte visade på ett signifikant samband
mellan högt självledarskap och tydliga gränsdragningsstrategier, är en fråga att ställa sig om
ett högt självledarskap snarare potentiellt leder till att gränser helt suddas ut? Studiens resultat
är snarare i linje med det resonemanget, och bör ses som en indikation på att ifrågasätta
självledarskapets positiva klang.

6.1.2 Relationen mellan självledarskap och gränsdragningsstrategier
I den andra frågeställningen om det fanns en relation mellan ett utvecklat självledarskap och
gränsdragningsstrategier fann studien inget signifikant samband. Frågeställningen växte fram
ur ett antagande om att individer med högt utvecklat självledarskap i högre grad använder sig
av gränsdragningsstrategier, då individen får ett större ansvar att på egen hand skapa gränser i
arbetet vid distansarbete (Gillberg, 2018). Även tidigare litteratur om ämnet har visat på att ett
självledarskap har bättre förutsättningar för skapandet av gränsdragningar (Bäcklander, 2019).
Respondenterna i studien skattade högt på både självledarskap och gränsdragningsstrategier,
men visade inget samband med varandra. En av orsaken till de höga enskilda skattningarna
kan vara att organisationerna som representanterna arbetade inom har en tillåtande
arbetskultur, gällande gränsarbete vid distansarbete. Det i sin tur kan bidra med att ett
självledarskap kan utvecklas vilket Mellner (2018) lyfter som en viktig aspekt för att stödja
medarbetarnas gränshantering. Dock, fanns det inget signifikant samband mellan dessa
variabler i denna studie, vilket motsäger Mellner (2018).
I denna studie visades gränsdragningsstrategier vara centrala i relation till variablerna
arbetstillfredsställelse och trivsel vid distansarbete, och inte självledarskapet. I detta fall kan
personlighetsdrag vara en faktor som har en påverkan på om gränsdragningsstrategier
används eller inte och som kan bidra till trivsel och arbetstillfredsställelse. Vid en stark
identifikation och trygghet i sin roll är det enklare att skapa gränser i arbetet (Aronsson,
2018b). Det kan vara så att deltagarna har en trygghet i sin roll och vet vilka dem är i sin
profession vilket göra att de skattar mer åt en segmenteringsstrategi. Det utgör att det är
enklare att markera gränser då individen har tydlighet gällande sin identitet i arbetsrollen. Det
finns några faktorer som påverkar om en individ väljer att använda gränsarbete eller inte.
Några av dessa kan vara familjeförhållanden, livsstil eller intressen. I den här studien ställdes
inte frågor kring familj eller intressen. Mellner (2018) menar att individer med familj väljer
hellre en integeringstrategi eller kombinering då det skapar mer av en flexibel vardag för att
anpassa familjelivet och arbetslivet. En reflektion gällande de deltagare som skattade högt
inom kombineringstrategin kan ha gjort det för att anpassa familjelivet och privatlivet med
arbetslivet. Dock är det bara spekulationer då det inte fanns frågor om familj eller intressen
utan är mer av en reflektion.
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6.1.3 Relationen mellan självledarskap, distansarbete och arbetstillfredsställelse
Den sista frågeställningen sökte svar på hur relationen såg ut mellan deltagarnas
självledarskap och arbetstillfredsställelse vid distansarbete. Den beskrivande datan av
variablerna självledarskap, arbetstillfredsställelse och trivsel vid distans visade på höga
skattningar hos respondenterna. Det fanns även ett signifikant samband mellan variablerna
självledarskap och arbetstillfredsställelse, vilket stämmer överens med forskningen om att ett
högt utvecklat självledarskap innebär högre arbetstillfredsställelse genom att individens
ägandeskap över arbetet (Goldsby m.fl., 2021). Det som är intressant i denna mening är att
organisationen inte är avgörande för individens trivsel utan den kan skapas från individen
genom ett utvecklat självledarskap. Det i sin tur kan tolkas som mycket positivt att individer
själva har makten, möjligheten och kontroll över att påverka sitt arbete och
arbetstillfredsställelse, trots organisation.
Dock visade resultatet i denna studie inget samband eller signifikans mellan självledarskap
och trivsel vid distansarbete, vilket är motsägelsefullt i relation till tidigare forskning
(Gajendran & Harrison, 2007). Det kan bero på att trivsel är ett stort begrepp och kräver fler
frågor för att operationalisera fenomenet. Med det sagt hade resultatet kanske sett annorlunda
ut om det hade funnits fler frågor och då samstämt mer med forskningen. Dock, visade ändå
studiens resultat ett samband mellan antalet dagar arbetade på distans och trivsel med distans.
Det verkar därmed som att självledarskap och trivsel med distans inte har ett samband utan att
det är andra faktorer än självledarskapet som gör att man trivs med distansarbete. Vidare är
det av vikt att inte glömma studiens snäva urval och att det saknas en viss nyans i
respondenternas svar. Dels då urvalet bestod av få personer som inte trivdes med distansarbete
och att det var få deltagare som skattade lågt på självledarskap.
En annan faktor som är viktig i analyserna mellan självledarskap och arbetstillfredsställelse är
mätningen av begreppet arbetstillfredsställelse. De frågor som ställdes var tagna utifrån ett
område av verktyget JSS för att mäta arbetstillfredsställelse vid arbetets karaktär (Spector,
1997). Frågorna var därmed inte utformade för att undersöka deltagarnas
arbetstillfredsställelse vid distansarbete. Det innebär att även om denna studie gav högt
signifikant samband går det inte att vara säker på vad som egentligen mättes. Det blir tydligt
när variablerna arbetstillfredsställelse och trivsel vid distansarbete inte visade på något
samband eller signifikans i korrelationsanalysen. I den beskrivande datan hade de svarande
skattat högt på både arbetstillfredsställelse och trivsel vid distans. Då dessa två variabler inte
visade på något samband görs reflektionen att arbetstillfredsställelse vid arbetets karaktär inte
mätte deltagarnas arbetstillfredsställelse med distansarbete.

6.2 Studiens bidrag
Då distansarbete har blivit vanligare som arbetssätt i organisationer, är förhoppningen att
denna uppsats kan bidra med kunskap och förståelse gällande de risker och möjligheter som
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kan finnas vid distansarbete. Studien kan bidra med kunskap till personalvetare och individer i
ledningsposition som kan skapa insikter och uppmärksamma utmaningar och möjligheter med
distansarbete. Det kan även bidra med medvetenhet i hur mycket ansvar och krav som läggs
på individen från organisationen och hur det kan påverka medarbetarna individuellt. Denna
kunskap och förståelse kan användas för att utveckla ett självledarskap och individuella
gränsdragningsstrategier för ett hållbart arbetsliv hos medarbetarna. Det i sin tur kan bidra
med god trivsel och arbetstillfredsställelse när både ledning, HR-personal och medarbetare
har en samsyn i förväntningar gällande självledarskap och gränsdragningsstrategier vid
distansarbete.
Rekommendationer till organisationer utifrån studiens resultat kan vara att integrera
gränsdragningsstrategier som en del av arbetsmiljöarbetet. Det är av vikt att arbeta för att
medarbetarna utvecklar goda gränsdragningsstrategier vid distansarbete för att bibehålla en
god hälsa. Organisationer bör ge verktyg till medarbetarna genom utbildning eller genom att
organisationen möjliggör och praktiserar gränsdragning mellan privatliv och arbetsliv. Ett
utvecklat självledarskap hos medarbetare kan utveckla förmågor att planera och organisera sitt
arbete självständigt vilket är kompetenser som är fördelaktiga för organisationen, dels för
effektivisering och arbetstillfredsställelse vid distansarbete.

6.3 Vidare forskning
Förslag till vidare forskning är att undersöka vidare kring gränsdragningsstrategier vid
distansarbete då denna studie visade på att det var en faktor som hade samband till både
trivsel och arbetstillfredsställelse. Det hade kunnat göras genom djupintervjuer gällande
medarbetarnas gränsdragningsstrategier samt kombinerats med observationer. I det fallet hade
det varit intressant att undersöka om det som medarbetare svarar stämmer med dess praktiska
verklighet. De hade kunnat studeras i relation till både ålder, kön, familjesituation och
intressen för att se om det finns skillnader i gränsdragningsstrategier beroende på dessa
bakgrundsvariabler.
Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka självledarskapet i relation till andra
bakgrundsvariabler som exempelvis personlighetsdrag, kön, ålder och befattningar. Då denna
studie visade på att ett utvecklat självledarskap och gränsdragningsstrategier inte hör ihop,
hade det varit spännande att studera andra variabler för att ta reda på vad som faktiskt kan
påverka att individen utvecklar ett självledarskap eller gänsdragningsstrategier. Ett sista
förslag är att använda sig av ett annat analysverktyg för att mäta självledarskapets tre
strategier var för sig på ett djupare plan för att undersöka vilken strategi som används mest
vid distansarbete. Det finns obegränsade möjligheter att forska vidare kring självledarskapets
betydelse vid distansarbete, arbetstillfredsställelse och gränsdragningsstrategier.
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Bilaga:1 Abbreviated Self-Leadership Questionnaire, ASLQ
Det första mätinstrumentet för självledarskap vid namn Self-Leadership Questionnaire SLQ
utvecklades år 1997 (Houghton m.fl, 2012). Detta mätinstrument hade dock tillförlitlighetsoch giltighetsproblem, och därmed utvecklades Revised Self-Leadership Questionnaire
(RSLQ) år 2002, vilket sedan har visat på god tillförlitlighet och validitet i många empiriska
studier och använts flitigt. RSLQ visade även på en tvärkulturell validitet då den översatts till
flera olika språk och varit validerat även där. Dock har det varit problematiskt att mäta via
RSLQ på grund av skalans mängd bestående av 35 items. Den mängden av variabler gör det
svårhanterligt att jämföra med andra variabler. Med ett syfte att förenkla denna process
utvecklade ett förkortat frågeformulär med totalt nio punkter skapade utifrån RSLQ, vid namn
Abbreviated Self-Leadership Questionnaire, ASLQ.
ASLQ har varit en framgångsfaktor sedan dess uppkomst och blivit välciterad, 134 gånger när
artikeln av Goldsby m.fl. (2021) skrevs. ASLQ ses som ett stort framsteg för forskningen
kring självledarskap, genom att den har förkortat och validerat RSLQ, gör det enklare bättre
för forskare att testa nya teorier och koppla till fler utfall. ASLQ består av nio beprövade
frågor kring självledarskap som besvaras med en Likertskala av fem dimensioner, där
deltagaren skattar hur väl de tycker påståendet stämmer in på deras egna upplevelsen i en
skala från instämmer helt, till instämmer inte alls. De nio frågorna delades in i tre
grupperingar som författarna menar skall fånga in de tre strategier som finns i begreppet
självledarskap. Uppdelningarna namngavs till Behavior Awareness and Volition (BAV), Task
Motivation (TM) samt Constructive Cognition (CC) (Houghton m.fl. 2012:224). BAV speglar
Beteendefokuserade strategier, och inkluderar fråga 1-3, TM handlar om Naturliga
belöningsstrategier innehåller fråga 4-6. CC rör till sist konstruktiva tankemönsterstrategier
och innehåller fråga 7-9. Det är inte rekommenderar mätas faktorerna var för sig, då de
innehåller för få items, utan då är det bättre att använda sig av RSLQ (Houghton m.fl, 2012).

Bilaga:2 Informationsbrev
En studie om självledarskap vid distansarbete
Du är inbjuden till att delta i en forskningsstudie som är ett examensarbete vid
Personalvetarprogrammet, Göteborgs Universitet. Innan du bestämmer dig för om du vill delta är det
viktigt att du vet varför studien görs och vad deltagandet innebär.
Vad handlar studien om och vad innebär ditt deltagande?
Studien handlar om självledarskap, gränsdragningar och arbetstillfredsställelse vid distansarbete.
Självledarskap innebär att motivera sig själv och driva arbetet självständigt. Det är ett slags ledarskap
som handlar om att individen själv besitter kunskap om hur den bäst kan organisera, planera, ta beslut
och strukturera sitt arbete. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur självledarskapet ser ut hos
medarbetare inom tjänstemannasektorn som arbetar delvis på distans. Den metod som vi använder är
insamling av webbenkäter där deltagarna får skatta sitt självledarskap, gränsdragningsstrategier och
upplevda arbetstillfredsställelse.
Du kommer få svara på 29 frågor som tar 5-10 minuter att besvara. Det finns färdiga utformande
svarsalternativ som du väljer utifrån vad som passar bäst in på dig. Frågorna är uppdelade inom fem
kategorier; bakgrundsfrågor, distansarbete, självledarskap, gränsdragningsstrategier och
arbetstillfredsställelse. Frågorna som rör självledarskap är från ett beprövat mätinstrument för att mäta
självledarskap.
Varför har jag blivit tillfrågad att delta i studien?
Vi söker efter deltagare som är medarbetare inom tjänstemannasektorn som arbetar delvis på distans.
De vi menar med tjänstemannasektorn är alla typer av yrken som producerar produkter eller
tillhandahåller tjänster, och studien riktar sig därmed till dig som är anställd på ett företag med en
ledning över dig. Med distansarbete menar vi att arbetet sker på annan plats än fysiskt på kontoret. Du
som svarar på studien har därmed möjlighet att arbeta på distans en del av din arbetstid.
Måste jag delta i studien?
Genom att svara på frågorna och skicka in dina svar ger du ditt samtycke att delta i studien.
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta eller hoppa över frågor som du inte vill
svara på. Frågorna är helt anonyma vilket innebär att det inte går att spåra vem som har svarat. När
uppsatsen är klar kommer allt datamaterial att raderas.
Om du har några frågor eller funderingar gällande studien om ditt deltagande, eller är intresserad av att
få ta del av rapporten får du gärna kontakta; Nathalie Engström eller Angelika Andersson. Om du har
några frågor till kursansvarig lärare är du välkommen att kontakta Maja Cederberg.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar // Angelika & Nathalie

Bilaga:3 Enkäten
Bakgrundsfrågor
Dessa frågor är obligatoriska
Jag har tagit del av studiens syfte och ger härmed samtycke till att mina svar används till
studien
-Jag godkänner
-Jag godkänner inte
Är du chef eller medarbetare?
- Chef
- Medarbetare
Arbetar du som tjänsteman?
(Tjänsteman är anställd på ett företag inom tjänstemannasektorn i yrken som producerar
produkter eller tillhandahåller tjänster och har en ledning)
- Ja
- Nej
Hur många år har du arbetat på företaget som du är på idag?
- 0-2 år
- 3-7 år
- Mer än 8 år
Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom tjänstemannasektorn?
(Gör en uppskattning av hur många år du arbetat heltid)
- 0-5 år
- 6-10 år
- Mer än 11 år
I vilken omfattning i genomsnitt arbetar du på distans idag ?
- 1 dagar i veckan
- 2 dagar i veckan
- 3 dagar i veckan
- 4 dagar i veckan
- 5 dagar i veckan
I vilken omfattning tillåter din arbetsgivare distansarbete idag?
- 1 dagar i veckan
- 2 dagar i veckan
- 3 dagar i veckan

-

4 dagar i veckan
5 dagar i veckan

Distansarbete
Välj det alternativ som stämmer in på dig bäst
Jag är nöjd med hur mycket jag arbetar på distans idag….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 =Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag trivs med att arbeta på distans…
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 =Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag önskar att jag hade möjlighet att arbeta mer på distans än jag gör idag
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 =Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag väljer själv hur mycket jag ska arbeta på distans…
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 =Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Självledarskap
Självledarskap innebär att motivera sig själv och driva arbetet självständigt. Det är ett slags
ledarskap som handlar om att individen själv besitter kunskap om hur den bäst kan
organisera, planera, ta beslut och strukturera sitt arbete
Jag sätter specifika mål för mina egna prestationer…..
(I establish specific goals for my own performance )
- 1 = Stämmer inte alls

-

2 = Stämmer något
3 =Varken eller
4 = Stämmer delvis
5 = Stämmer helt

Jag lägger vikt vid att hålla koll på hur bra det går för mig på jobbet….
(I make a point to keep track of how well I’m doing at work)
-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

Jag arbetar mot specifika mål som jag har satt upp för mig själv…
(I work toward specific goals I have set for myself)
-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

Jag ser framför mig klara av en uppgift innan jag utför den….
(I visualize myself successfully performing a task before I do it)
-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

Ibland föreställer jag mig en framgångsrik prestation innan jag faktiskt gör en uppgift
(Sometimes I picture in my mind a successful performance before I actually do a task)
-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

När jag har lyckats med en uppgift belönar jag mig själv med något jag gillar…..
( When I have successfully completed a task, I often reward myself with something I like)

-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

Ibland pratar jag med mig själv för att ta mig igenom svåra situationer……
(Sometimes I talk to myself (out loud or in my head) to work through difficult situations)
-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

Jag försöker mentalt utvärdera riktigheten av mina egna föreställningar om situationer jag har
problem med……
(I try to mentally evaluate the accuracy of my own beliefs about situations I am having
problems with)
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag tänker på mina egna övertygelser och antaganden när jag stöter på en svår situation
(I think about my own beliefs and assumptions whenever I encounter a difficult situation)
-

1 = Instämmer inte alls
2 = Instämmer i någon mån
3 = Varken eller
4 = Instämmer delvis
5 = Instämmer helt

Gränsdragningar
Välj det alternativ som stämmer in på dig bäst
Jag upplever att jag kan dra gränser mellan mitt privata liv och arbetet vid distansarbete….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt

När jag är klar med arbetet för dagen stänger jag ner arbetsutrustningen som telefon och dator,
och använder inte dessa förrän nästa arbetsdag….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag upplever det svårt att släppa tankarna på arbetet efter arbetets slut, vid arbete på distans….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
När jag jobbar på distans har jag ett rum eller en plats avsatt för arbete vilket jag lämnar när
jag är klar för dagen……….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag brukar planera in aktiviteter utanför arbetet, så att när jag slutat för dagen kan rensa
tankarna från arbetet…
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag planerar min tid och schemalägger arbetstiden även vid distansarbete och avslutar för
dagen när jag har gjort mina timmar…….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Arbetstillfredsställelse
Välj det alternativ som stämmer in på dig bäst

Jag känner att mitt arbete är meningsfullt….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag gillar att göra de saker jag gör på mitt arbete….
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag känner en stolthet för de arbete jag gör……
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt
Jag upplever att jag hinner med att planera mitt arbete och uppnår det resultat som är förväntat
på ett tillfredsställande sätt…..
- 1 = Instämmer inte alls
- 2 = Instämmer i någon mån
- 3 = Varken eller
- 4 = Instämmer delvis
- 5 = Instämmer helt

Bilaga:4 Beskrivande data från SPSS

Figur:a Frekvenstabell av respondenternas befattning

Figur:b Frekvenstabell av respondenternas arbetslivserfarenhet inom tjänstemannasektorn

Figur:c Frekvenstabell av respondenternas omfattning och möjligheter av distansarbete

Figur:d Frekvenstabell av respondenternas möjligheter av distansarbete från organisationen de arbetar på

Figur:e Frekvenstabell av respondenternas nöjdhet med antalet dagar arbetade på distans

Figur:f Respondenternas upplevelse av trivsel med att arbeta på distans

Figur:g Respondenternas skattade arbetstillfredsställelse

Bilaga:5 Korrelationsanalyser från SPSS

Figur:h Spearmans korrelationsanalys mellan gränsdragningsstrategier och självledarskapsstrategierna

Figur:i Spearmans korrelationsanalys mellan arbetstillfredsställelse och självledarskapsstrategierna

Figur:j Spearmans korrelationsanalys mellan trivsel med distansarbete och självledarskapsstrategierna

Figur:k Spearmans korrelationsanalys mellan självledarskap och trivsel med distansarbete

Figur:l Spearmans korrelationsanalys mellan gränsdragningsstrategier och arbetstillfredsställelse

Figur:m Spearmans korrelationsanalys mellan gränsdragningsstrategier och trivsel med distansarbete

Figur:n Spearmans korrelationsanalys mellan arbetstillfredsställelse och trivsel med distansarbete

Figur:o Spearmans korrelationsanalys mellan antalet arbetade dagar på distans och arbetstillfredsställelse

Figur:p Spearmans korrelationsanalys mellan antalet arbetade dagar på distans och trivsel med distansarbete

