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FÖRORD 

Vi tackar de respondenter från organisationen som ställt upp i denna studie genom att ta sig 

tiden att besvara våra frågor trots sina hektiska scheman. Vidare riktas även ett stort tack till 

både den externa och den interna handledaren som bidragit med viktiga idéer och goda råd 

under arbetets gång. Vi tackar också de studiekamrater som bidragit med betydelsefulla 

synpunkter genom hela examensarbetesprocessen.  
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ABSTRACT 

Background 

Physical distance has in previous studies shown to affect leadership management since it has 

a negative influence on, for example, the exchange of information and the possibility to 

review achievements. The fast technology development has neutralized these effects to some 

extent as well as the possibility to be reachable virtually. The target of this study is a service 

organization which has managers and coworkers spread in multiple cities in the country. The 

organization has therefore had an interest of exploring how the geographical distance affects 

the leadership and its implications on the efficiency.  

Purpose 

The purpose of the study is to explore how the geographical distance affects the leadership in 

the organization based on communication, appraisal, support and motivation and also 

organizational participation. Furthermore, the purpose is also to highlight the strengths and 

challenges that the organization faces due to the above mentioned factors and finally present 

concrete suggestions of improvements. 

Execution 

A qualitative case study, consisting of 25 interviews with both managers and coworkers, has 

been executed. The interview guide used was based on the theoretical framework and the 

approach was therefore deductive.  

Result and conclusions 

The study shows that frequent communication exists today between managers and coworkers 

although there is a need to improve its regularity. Physical meetings are quite rare but that 

does not affect the operational workday for the coworkers. There is therefore a need to 

strengthen the personal relationship and also the exchange of experience between the 

coworkers. The study has also shown that the appraisal process is perceived positively by the 

respondents but there is a need to increase the number of follow ups and enhance the long 

term connection since that will strengthen the purpose and increase the possibilities for 

implementing the change. Both managers and coworkers request more feedback since it 

today is given on an irregular basis. The respondents consider both the goal converging in the 

organization and the degree of decentralization to be working well today. Lastly the study 

shows that many good solutions exist within the organization but in order to share these, 

effective communication channels are needed.  

Keywords 

Distance, leadership, communication, motivation, participation, appraisal, feedback, 

organizational efficiency, service organization 

  



iii 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Fysisk distans har i tidigare studier visats försvåra ledarskapsarbetet då det har en negativ 

inverkan på exempelvis informationsutbyte och möjligheten att bedöma prestationer. Den 

snabba teknikutvecklingen har dock kunnat neutralisera dessa effekter till en viss grad, 

liksom möjligheten att vara tillgänglig virtuellt. Studieobjektet är en serviceorganisation med 

chefer och medarbetare spridda över ett flertal orter i landet. Organisationen har därför haft 

ett intresse av att undersöka hur den geografiska distansen påverkar ledarskapet och vilka 

implikationer detta medför på effektiviteten. 

Syfte 

Utifrån bakgrunden är studiens syfte därmed att undersöka hur den geografiska distansen 

påverkar ledarskapet inom organisationen med utgångspunkt i kommunikation, 

utvecklingssamtal, stöd och motivation samt organisationsdelaktighet. Detta för att lyfta 

fram de styrkor och utmaningar som finns inom organisationen vad gäller dessa samt hur de 

kan bemötas för att slutligen ge konkreta förbättringsförslag. 

Genomförande 

En kvalitativ fallstudie, bestående av 25 stycken intervjuer med både chefer och medarbetare 

inom organisationen, har genomförts. Angreppssättet för studien var deduktivt då den 

teoretiska referensramen legat till grund för framtagningen av intervjuguiden. 

Resultat och slutsatser 

Studien visar att frekvent kommunikation mellan chefer och medarbetare förekommer idag 

men det krävs mer regelbundenhet då den idag är händelsestyrd. Fysiska träffar sker mer 

sällan men detta påverkar inte medarbetarnas operativa vardag. Det finns däremot ett behov 

av att stärka relationer på det personliga planet och öka erfarenhetsutbytet mellan 

medarbetarna. Studien visar även att utvecklingssamtalsprocessen uppfattas på ett positivt 

sätt av respondenterna men det krävs fler uppföljningstillfällen och tydligare långsiktig 

koppling för att stärka syfte och öka möjligheterna till förändringsgenomförande. Både chefer 

och medarbetare efterfrågar mer feedback då det idag sker på mer oregelbunden basis. 

Respondenterna anser att det finns målkonvergering inom organisationen och att graden av 

decentralisering fungerar bra. Slutligen visar studien att det idag finns många bra exempel på 

lösningar inom organisationen men för att denna kunskap ska kunna överföras till andra i 

samma sits krävs effektiva kommunikationskanaler.  

Nyckelord 

Distans, ledarskap, kommunikation, motivation, delaktighet, utvecklingssamtal, feedback, 

effektivitet, serviceorganisation 
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1 Inledning  

 detta avsnitt ges en introduktion till studien och dess kontext. Kapitlet inleds med en 

bakgrund till studien och sedan följer en företagspresentation. Även 

problemdiskussion, syfte, studiens frågeställning och avgränsningar behandlas. Kapitlet 

avslutas med en förklaring till rapportens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

Ledarskap är en naturlig del i samhällen och avgörande för organisationers funktionalitet 

(Den Hartong et al., 1999). Enligt House et al. (2002) kan begreppet definieras som: 

“En individs förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till en 

organisations effektivitet och framgång” (House et al., 2002, s. 5)  

Kaiser, Hogan & Craig (2008) menar vidare att organisationer konkurrerar om en bestämd 

avkastning och ledarskapet blir därför en väsentlig faktor för framgång genom ledarens 

förmåga att koordinera medarbetare och styra dem mot ett bestämt mål. Trossing (2010) 

menar att en effektiv ledare gör rätt saker på rätt sätt och påverkar på så vis medarbetare att 

göra detsamma för att uppnå organisationens mål, genom till exempel coachning och 

motivation. Enligt Yukl (2012) kan ledarskapseffektivitet bedömas dels genom ledarens 

förmåga att förbättra prestationer och uppnå mål men också genom att undersöka 

medarbetarnas attityder till och uppfattningar om ledaren.  

Fysisk distans har i tidigare studier visats försvåra ledarskapet inom en organisation. 

Avståndet har till exempel påpekats påverka informationsutbytets kvalitet negativt och 

minskat ledarens inflytande. (Antonakis & Atwater, 2002) Daft & Lengel (1983) menar att ett 

minskat inflytande kan bero på reducerad detaljrikedom vid informationsöverföring. Den 

fysiska distansen har också påvisats försvåra en ledares möjligheter att övervaka och bedöma 

medarbetares prestationer då medarbetarbeteenden inte kan iakttas på distans (Antonakis & 

Atwater, 2002). Exempelvis visade Judge & Ferris (1993) i en studie att en ledare som har 

fler möjligheter att observera sina medarbetares prestationer också rankar deras prestationer 

högre. I en annan studie framgick att ledare som är fysiskt nära sina medarbetare också har 

större möjlighet att implementera önskvärda beteenden (Yagil, 1998). Teknikutvecklingen 

har dock bidragit till att den fysiska distansen inte längre kan anses ha samma neutraliserade 

effekt på ledarskapet (Antonakis & Atwater, 2002). 

Informationsteknologin har gjort det möjligt för ledare att interagera med sina medarbetare 

på distans. E-ledarskap är ett begrepp som används för att förklara hur ledarskap interagerar 

med kommunikationsteknologi. Studier har visat att denna form av ledarskap kan vara lika 

inspirerande som det traditionella ledarskapet, där ledare och medarbetare möts öga mot 

öga. En ledare som kommunicerar via e-mail, eller något annat elektroniskt verktyg, kan till 

exempel förmedla sin stolthet kring sin grupps prestationer med hjälp av detta. Andra 
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användningsområden är exempelvis information om nya tillväxtmarknader som 

organisationen ska inta eller förstärkning av organisationens vision genom regelbundna 

elektroniska utskick. (Avolio & Kahai, 2003) 

Organisationen, som är studieobjektet i denna studie, är spridd över Sverige och detta är en 

stor utmaning då medarbetarna inte alltid är på samma geografiska plats som sin chef. Den 

geografiska spridningen är en förutsättning för organisationens verksamhet eftersom närhet 

till kunder är ett måste. Idag finns verktyg som används för att coacha och utveckla 

medarbetarna men det finns en osäkerhet kring hur dessa fungerar idag. Den geografiska 

situationen bidrar också till att det, för chefen, är svårt att få en inblick i medarbetarnas 

vardag. Organisationen har därför insett att det finns ett behov av att undersöka hur den 

geografiska distansen uppfattas av både chefer och medarbetare. Genom att vara medveten 

om sina styrkor och svagheter menar Barney (1991) att konkurrensfördelar kan uppnås.  

1.2 Presentation av studieobjektet 

Studieobjektet är en serviceorganisation som verkar på den svenska marknaden och har 

medarbetare på ett flertal orter i landet. I organisationens tjänsteutbud finns ett antal 

tjänster som ökar produktionsanläggningars driftsäkerhet och lönsamhet, vilka täcker 

anläggningarnas totala servicebehov genom hela livscykeln.  Organisationen arbetar inom 

sex teknikområden och utför uppgraderingar, studier, analyser och utbildningar inom dessa.  

Organisationens struktur, se figuren nedan, är av matriskaraktär med uppdelning på två 

regioner och sex teknikområden. Stödfunktionerna syftar till att stötta teknikernas arbete vad 

gäller administration, HR, kvalitet, försäljning, ekonomi, informationssystem och 

informationsteknologi, resehantering, operationsutveckling och inköp. Varje teknikområde 

och stödfunktion har en chef, vilka arbetar regionsöverskridande. Dessutom finns en chef för 

respektive region. 

 

 

 
 
Figur 1: Målobjektets organisationsstruktur  

Service

Region 1

Teknik 1-6

Region 2

Teknik 1-6
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1.3 Problemdiskussion och syfte 

Eftersom organisationen är geografiskt spridd över Sverige behöver de veta hur 

kommunikationen ser ut idag samt vilka eventuella förändringar som är lämpliga för att öka 

medarbetare och chefers tillfredsställelse och på lång sikt därmed öka organisationens 

produktivitet. Varje år genomförs en utvecklingssamtalsprocess med förberedelser, samtal 

och uppföljning men det finns en osäkerhet kring om detta verktyg lämpar sig när 

medarbetare och chefer befinner sig på geografiskt olika platser; kan en chef på distans 

avgöra hur väl en medarbetare presterat och betett sig enligt de uppsatta målen? 

Syftet är därmed att undersöka hur den geografiska distansen påverkar ledarskapet i 

organisationen med utgångspunkt i kommunikation, utvecklingssamtal, stöd och motivation 

samt organisationsdelaktighet. Detta för att lyfta fram de styrkor och utmaningar som finns 

inom organisationen vad gäller dessa samt hur de kan bemötas för att slutligen ge konkreta 

förbättringsförslag. Frågeställningen för studien är därför följande: 

Hur påverkar den geografiska spridningen av chefer och medarbetare ledarskapet i 

organisationen och vilka implikationer ger detta på effektiviteten?  

För att besvara studiens frågeställning och uppfylla dess syfte behövs en nulägesbild av hur 

ledarskapsarbetet ser ut idag för att med hjälp av teorier analysera detta och ge förslag på hur 

de eventuella implikationer, som den geografiska distansen medför, kan bemötas. 

1.4 Avgränsningar 

Genom att välja begrepp utifrån modellen av Likert & Bowers (1969) att studera vidare i den 

teoretiska referensramen kan det empiriska materialet analyseras utifrån dessa. Figuren 

nedan visar denna modell där utgångspunkten är att de kausala variablerna påverkar de 

mellanliggande, vilket även påverkar de slutresulterande variablerna.  

 

Figur 2: Studiens avgränsning vad gäller begrepp. Bearbetad från (Likert & Bowers, 1969) 

Likert & Bowers (1969) gör i sin modell en uppdelning av hur en organisations effektivitet 

uppfattas genom att separera hälsa och tillfredsställelse samt produktivitet och finansiella 
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prestationer. En liknande uppdelning återfinns även i studier av Yukl (2012). De begrepp 

som kommer att behandlas vidare i den teoretiska referensramen är: organisationsstruktur, 

centralisering och decentralisering, kommunikation, utvecklingssamtal, motivation, 

förtroende samt målkonvergering. Dessa teoretiska begrepp, tillsammans med studiens 

empiriska material, kommer ligga till grund för den analys som presenteras i kapitel 4. 

1.5 Begreppsdefinition 

I denna studies teoretiska referensram används till större del vetenskapliga artiklar på 

engelska som har översatts till svenska. Både det engelska begreppet efficiency och 

effectiveness översätts på svenska till effektivitet. Enligt Corvellec (1997) finns ingen 

passande översättning då det svenska begreppet effektivitet inte täcker in hela de engelska 

begreppens betydelser. Borgström (2005) särskiljer inre och yttre effektivitet, där den inre 

effektiviteten syftar till efficiency och betyder att göra saker rätt medan den yttre avser 

effectiveness och innebär att göra rätt saker. Synsättet i denna studie är från ett 

interorganisatoriskt perspektiv där effektivitet uppfattas mellan ledare och medarbetare 

inom organisationen. Även om perspektivet är internt följs synsättet av Trossing (2010), att 

en ledare kan göra rätt saker på rätt sätt och att detta påverkar medarbetare att göra 

detsamma. Båda dessa ledarskapsaktiviteter benämns som effektivitet i denna studie, där en 

särskiljning mellan dessa kommer att göras om det anses relevant. 

I kapitel 2.1.1 beskrivs olika typer av distans. Om inget annat anges används ordet distans 

synonymt med geografisk eller fysisk distans. Även begreppen ledare och chef antas ha 

samma betydelse. Ordet medarbetare används i denna studie för att beskriva de individer 

som är underställda en chef eller ledare. 

1.6 Fortsatt disposition 

Rapporten består av fem delar, vilka kan ses i figur 3. I det första kapitlet ges en introduktion 

till studien vad gäller bakgrund, problemformulering, frågeställning och syfte. Kapitlet 

presenterar också organisationen där studien utförts. Då studiens förhållningssätt varit 

deduktivt presenteras den teoretiska referensramen i kapitel två. I det tredje kapitlet, 

metodkapitlet, motiveras varför de metodval som legat till grund för studien gjordes. 

Därefter presenteras intervjustudiens resultat i empirikapitlet, tillsammans med teoretiska 

kopplingar. Slutligen diskuteras studiens slutsatser och rekommendationer ges vad gäller 

fortsatta studier inom ämnet och organisationens fortsatta arbete.  

  

Figur 3: Rapportens struktur   
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2 Teoretisk referensram  

apitlet ämnar till att ge läsaren en inblick i hur ämnet studerats tidigare. Den första 

delen ger en historisk tillbakablick över ledarskap i allmänhet för att sedan inriktas 

mer mot distansledarskap. Den andra delen, effektivitetspåverkande variabler, beskriver 

de variabler som påverkar en organisations effektivitet, så som: organisationsstruktur, 

centralisering och decentralisering, kommunikation, utvecklingssamtal, motivation, 

förtroende samt målkonvergering. 

2.1 Ledarskap 

I slutet av 1950-talet gjorde Bennis (1959) en iakttagelse att forskningsfältet kring 

ledarskapsteorier är väldigt grumligt; ju mer som skrivs inom området, desto mindre verkar 

känt. Vidare menar Bennis (1959) att det finns många olika sätt att definiera begreppet men 

ändå är de inte tillräckliga för att täcka den komplexitet som uppvisas. En anledning till detta 

menar Yukl (2012) kan vara att forskare har olika föreställningar, vilket sedan gör att 

resultatet av forskningen tolkas enligt dessa. Alvesson & Sveningsson (2003) menar att det 

finns mängder med forskning kring begreppet ledarskap men ändå ingen konsensus, vilket 

gör att de betvivlar om ledarskap är ett vetenskapligt begrepp. Vidare menar de även att en 

enhetlig definition av begreppet ledarskap varken skulle vara praktiskt möjligt eller 

hjälpsamt och att det kan hindra nya sätt att tänka och andra idéer kring vad ledarskap är.  

Skillnaden mellan begreppen manager och ledare har, precis som ledarskap, många olika 

definitioner (Yukl, 2012). Enligt Maccoby (2000) är management en funktion som måste 

tillämpas i alla företag medan ledarskap snarare fokuserar på relationen mellan en ledare och 

dennes medarbetare. En manager kan ibland framstå som en administratör då denne arbetar 

med att ta fram affärsstrategier och budget samt utvärdera organisationens utveckling. 

Ledaren arbetar istället mer relationsinriktat med att motivera, coacha och bygga upp 

förtroende hos medarbetarna. (Maccoby, 2000)  

Enligt Kerr & Jermier (1978) har tidigare studier inom ledarskap inriktats mot att identifiera 

och förklara hur beteenden och personliga egenskaper hos ledare påverkar prestationer och 

tillfredsställelse hos medarbetare. Yukl (2012) menar att det idag snarare talas om 

medarbetares uppfattning om ledarskap, än att de är föremål för det. Även Higgs (2003) 

belyser att andra faktorer som emotionell intelligens har blivit en viktig del för 

ledarskapsstudier under 2000-talet och studier har även kunnat påvisa en koppling mellan 

detta och ett framgångsrikt ledarskap.  

2.1.1 Ledarskap på distans 

Begreppet distans kan vid organisatoriska studier ha flera betydelser. Napier & Ferris (1993) 

skriver om tre typer av distans, där den psykiska distansen innefattar faktorer som ålder, 

kön, erfarenhet och utbildning medan den funktionella distansen beskriver relationer, stöd 

och förtroende.  Det tredje begreppet, strukturell distans, beskriver fysisk-, organisatorisk- 

K 
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och tillsynsdistans där fysisk distans är det fysiska avståndet mellan ledare och medarbetare. 

Organisatorisk distans innefattar hur centraliserad eller decentraliserad organisationen är 

medan tillsynsdistans handlar om hur ofta kontakt sker mellan ledare och medarbetare. 

(Napier & Ferris, 1993)  

Tidigare studier inom ämnet har kunnat belysa problematik vid distansarbete. Howell & 

Hall-Merenda (1999) visade i sina studier att fysisk distans påverkar möjligheterna att 

influera och kan även göra relationen mellan ledare och medarbetare mindre effektiv. Enligt 

Nordengren & Olsen (2006) har vikten av att ha ett ledarskap vid distansarbete ifrågasatts; 

att medarbetarna skulle klara arbetet utan en tydlig ledare. De hävdar dock att distansen 

mellan medarbetarna och ledaren gör ledarskapet extra viktigt då ledaren bidrar till att 

medarbetarna känner sig motiverade att utföra sitt arbete. En frånvaro av denna aspekt kan 

därför leda till minskad produktivitet. (Nordengren & Olsen, 2006) Enligt Hamblin (1995) 

kan det vara svårt för en ledare på distans att hantera de logistiska och tekniska problem som 

det innebär att ha medarbetare på geografiskt olika platser. Dessa ledare är därför i större 

behov av nya kompetenser för att hantera sådana problem (Hamblin (1995). 

Även andra studier talar om de problem som kan uppstå då medarbetare och ledare befinner 

sig på geografiskt olika platser. Kerr & Jermier (1978) menar att fysisk distans skapar 

situationer där effektivt ledarskap kan vara en omöjlighet då både relations- och 

uppgiftsorienterad kommunikation neutraliseras. De kunde även påvisa sambandet att ett 

högre resultat uppnås då medarbetare får vägledning och en bra känsla från arbetsplatsen än 

utan detta. De menar vidare att dessa hjälpmedel inte behöver tillhandahållas av ledaren. 

Även studier av Courch & Yetton (1988) påvisade att frekvent kontakt med en vänlig ledare 

ger ökade prestationer medan motsatsen kunde visas för grupper med minskad kontakt där 

ledaren uppträder mindre trevligt. Också Judge & Ferris (1993) visade att ökade 

observationer från en ledare korrelerade med ökade prestationer hos medarbetarna. Även 

Napier & Ferris (1993) kunde belysa sambandet att ökad synlighet av ledaren för 

medarbetarna gav dem ökad belåtenhet över arbetet och arbetsplatsen. Vidare menar de även 

att ledarens tillgänglighet är en viktig aspekt då uppfattningen om distansen har visats 

minska när medarbetarna vetat att ledaren är tillgänglig. Ett begrepp som beskriver detta är 

telepresence, vilket innebär en känsla av att någon är på en plats, men inte på ett fysiskt sätt, 

och används ofta vid tal om virtuella team (Zigurs, 2003). 

I takt med att de teknologiska hjälpmedlen bli mer omfattande måste även ledarskapet 

utvecklas. Enligt Zigurs (2003) arbetar ett virtuellt team på distans men mot ett gemensamt 

mål där distansen kan vara av geografisk eller organisatorisk karaktär. Vidare hävdar Zigurs 

2003) att en viktig aspekt vid distansarbete är förtroende då detta gör att gruppens arbete 

kan förenklas genom bättre förmedling av nya idéer och perspektiv. Zigurs (2003) anser även 

att virtuella team behöver kommunicera mer frekvent och ha fler fysiska möten än 

traditionella team och en utmaning för att leda på distans är att hitta en balans mellan 

struktur och flexibilitet. Kelley & Kelloway (2012) anser, precis som Zigurs (2003), att 

virtuella team behöver kommunicera frekvent och menar även att detta kan stärka 

arbetsrelationen mellan medarbetarna och öka förtroendet för ledaren.  
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Flera studier har visat de konsekvenser ledarskap på distans kan innebära jämfört med ett 

mer traditionellt ledarskap. Zigurs (2003) menar att fysisk närvaro ofta används för att 

motivera medarbetare och ge feedback vid ett mer traditionellt ledarskap men att 

distansledare inte bör glömma bort detta. Manz & Sims (1987) menar att ledare som befinner 

sig på distans från sina medarbetare ger dessa en möjlighet att vara mer självständiga och 

självstyrande, vilket kan inspirera dem att prestera högre. Även Purvanova & Bonos (2009) 

håller med Manz & Sims (1987); distansledarskap kan bidra till att medarbetarna presterar 

högre. Flera andra studier menar däremot att distansen påverkar relationen mellan individer 

på ett negativt sätt då de informella mötena och sociala eventen reduceras eller begränsas, till 

skillnad från organisationer där distans inte förekommer (Brunelle, 2013). 

2.1.2 Identifierade kunskapsluckor i tidigare studier 

Kelley & Kelloway (2012) anser att det idag finns begränsad kunskap kring distansledarskap i 

managementlitteratur då forskning inom ledarskapsområdet till större del fokuserat på de 

interaktioner som sker då ingen geografisk distans förekommer mellan ledare och 

medarbetare. Erskine (2012) stödjer forskning av Kelley & Kelloway (2012) och menar att det 

finns ett behov av vidare studier kring distansens inverkan på de interaktioner som sker 

mellan ledare och medarbetare. Erskine (2012) anser vidare att det även behövs helhetssyn 

kring hur avståndet uppfattas av ledare och medarbetare då tidigare forskning studerat hur 

distans uppfattas av antingen ledare eller medarbetare. Även Neufeld, Wan & Fang (2010) 

menar att forskningen kring kommunikationseffektivitet mellan ledare och medarbetare på 

distans är begränsad. Brunelle (2013) noterade i sin forskning att det inte finns några studier 

som undersöker hur relationskvaliteten påverkas av geografisk distans.  

2.2 Effektivitetspåverkande variabler 

Nedan presenteras de variabler som påverkar organisationers effektivitet med utgångspunkt i 

den modell som presenteras i figur 2, vilken ursprungligen är baserad på forskning av Likert 

& Bowers (1969). Den fortsatta strukturen i kapitlet har inspirerats av denna modell samt 

vissa koordineringsmekanismer baserade på studier av Martinez & Jarillo (1989). De begrepp 

som tas upp är: organisationsstruktur, centralisering och decentralisering, kommunikation, 

utvecklingssamtal, motivation, förtroende och målkonvergering. Begreppet 

organisationsstruktur fokuseras främst till matrisorganisationer då studieobjektet är av 

denna karaktär, se avsnitt 1.2. 

2.2.1 Organisationsstruktur 

Enligt Mitzberg (1973) kan organisationsstruktur beskrivas som de sätt en organisation kan 

dela upp sin personalstyrka i tydliga arbetsuppgiftsområden samt samordningen mellan 

dessa. Hur en organisation väljer att bygga upp sin struktur kan bland annat bero på 

organisationens omgivning, ålder, storlek, komplexitet, grad av beslutsfattande och typ av 

kontrollsystem. Oavsett organisationsstruktur har alla organisationsledare en gemensam 
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uppgift; säkerställa att organisationen är en integrerad enhet med välfungerande 

arbetsprocesser. (Mintzberg, 1979) 

Matrisorganisationens struktur kännetecknas av dess överlappningar i den vanligtvis 

vertikala hierarkin. Organisationens olika grupper (funktioner eller områden) representeras 

av kolumner i en matris och matrisens rader representerar olika affärsområden eller 

produkter inom organisationen. Överlappandet innebär vidare att individerna inom en 

matrisorganisation ofta är föremål för dubbelt inflytande. (Knight, 1976)  

2.2.1.1. Fördelar och nackdelar 

Att arbeta i en matrisorganisation innebär både för- och nackdelar. Knight (1976) nämner sju 

fördelar med en matrisorganisation: (1) effektiv resursanvändning då specialkunskap delas 

mellan olika produkter eller projekt, (2) förändringsflexibilitet då organisationen kan reagera 

snabbt på förändringar i omgivningen, (3) teknisk överlägsenhet i och med att åsikter lyfts 

fram från flera olika specialistområden, vilket skapar innovativa lösningar, (4) 

balansförmåga då matrisorganisationer lättare kan hantera motstridiga mål, (5) tid för 

långsiktig planering då ledningen kan fokusera på detta och inte det dagliga arbetet, (6) 

motivation och engagemang eftersom att personer från olika nivåer får inflytande i viktiga 

beslut, (7) personlig utveckling då medarbetare behöver ta hänsyn till andra individers 

kunskaper vilket vidgar deras problemsyn. (Knight, 1976) Även Bruzelius & Skärvad (2004), 

Granberg (2011), Kocolowski (2010) och Kolodny (1981),stödjer flera av dessa fördelar.    

Enligt Knight (1976) finns det fyra nackdelar som kan upplevas i en matrisstrukturerad 

organisation: (1) konflikt kan uppstå mellan de två ledare som kontrollerar samma resurser, 

(2) obalans mellan de två ledarna, (3) stressig miljö för medarbetare och ledare då det 

förekommer dubbelt rapporteringsansvar och arbetsuppgifternas mängd kan öka, (4) ökade 

kostnader för administration och kommunikation. För organisationer är en stressig miljö 

inte produktivt gynnsam då motivationen hos medarbetarna tenderat att minska. Vad gäller 

det ökade behovet av administration och kommunikation kan detta bidra till att 

beslutsfattande processer tar längre tid än i hierarkiska modeller. (Knight, 1976) Granberg 

(2011) menar också att den samverkan som uppstår mellan individer och 

verksamhetsområden i en matrisorganisation kan skapa tröghet i beslutsfattandeprocesser.  

2.2.1.2. Ledarskapsutmaningar 

En utmaning som ofta uppstår i en matrisorganisation är hur makt ska balanseras mellan 

organisationens dubbla inriktningar. Teknik- eller stödfunktionschefer måste i många lägen 

lära sig att hantera en bredare chefsroll och överge den egna specialistrollen. Samtidigt 

behöver medarbetarna lära sig att hantera ett, i många fall, dubbelt chefskap. (Kolodny, 1981) 

Granberg (2011) menar precis som Kolodny (1981) att matrisorganisationens höga 

samverkningsgrad och beroendeförhållande mellan individer och verksamhetsområden kan 

medföra uppkomst av intressekonflikter och maktkamper.          

Organisationsstrukturen medför vissa utmaningar för de olika rollerna i matrisen. Lawrence, 

Kolodny & Davis (1977) har utifrån en diamant identifierat sambandet mellan de olika 
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rollerna, se figur 4, och deras utmaningar. Högst upp befinner sig organisationens ledning. 

På sidorna återfinns matrisens chefer, vilka delar på gemensamma medarbetare. I och med 

det delade resursansvaret kan cheferna uppleva en förlust av status, auktoritet och kontroll. 

För att en balans ska uppnås mellan det delade ansvaret är det viktigt att 

kommunikationskanaler etableras, vilket medför att relations- och kommunikationsförmåga 

är viktiga egenskaper för sådana chefer. Längst ner i diamanten finns medarbetare, med 

dubbelt rapporteringsansvar. De kan även råka ut för motstridiga krav från de två cheferna, 

vilket kan skapa ångest och stress. (Lawrence, Kolodny & Davis, 1977) Bruzelius & Skärvad 

(2004) anser precis som Lawrence, Kolodny & Davis (1977) att matrisledarskap ställer krav 

på organisationens ledning.  

 

Figur 4: Samband mellan ledning, chefer och medarbetare i en matrisorganisation. Bearbetad från 
Lawrence, Kolodny & Davis (1977)  

2.2.2 Centralisering och decentralisering 

Enligt Mintzberg (1979) har begreppen centralisering och decentralisering funnits lika länge 

som begreppet organisation. Definitionen av begreppen har inte alltid varit tydlig men den 

som används i boken The Structuring of Organizations är att en centraliserad organisation 

har all beslutsmakt på ett ställe medan en decentraliserad organisation har denna utspridd. 

Mintzberg (1979) nämner tre anledningar till att organisationer behöver decentraliseras. Den 

första är att en person inte vet allt och därmed är det istället fördelaktigt att lägga 

beslutsmakten där kunskap finns. Den andra anledningen är att organisationen blir mer 

lättrörlig att förändras med ändrade förutsättningar från den lokala miljön. Den sista 

anledningen är att medarbetarna blir mer motiverade om de får tillräckligt med rum att 

utföra sitt arbete på. För att organisationen ska kunna locka kreativa och intelligenta 

personer att stanna krävs att de får makt att ta vissa beslut. (Mintzberg, 1979) Även 

Bambacas & Patrickson (2008) nämner att det finns fördelar med decentraliserade 

organisationer eftersom de medarbetare som har inflytande i beslutsprocesser också känner 
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sig mer engagerade i sitt arbete. Vidare kan detta inflytande även bidra till att dessa känner 

ett större förtroende för sin ledare. (Bambacas & Patrickson, 2008) 

Frågan om hur stor del av makten kring beslut som ska decentraliseras har varit mycket 

omtalat under en längre tid i litteratur kring management. Fokus har ofta legat på 

avvägningen mellan hur mycket information ledingen ska behålla och hur mycket 

information som ska spridas genom organisationens hierarki. Mycket av tidigare forskning 

kring optimerad design av organisationer har kretsat kring kommunikationskostnader, 

informationsprocessande och teknologiska aspekter snarare än att optimera distributionen 

av beslutsfattandet. (Zábojník, 2002) 

2.2.3 Kommunikation 

Koordination inom en organisation kan ske genom formell och informell kommunikation. 

Formell kommunikation är gemensamma regler, standarder, scheman eller andra typer av 

standardiserad kommunikation. En gemensam nämnare för dessa är att de är schemalagda, 

att deltagarna och agendan är förbestämda samt att språkbruket är formellt. Informell 

kommunikation å andra sidan är oplanerad med informellt språkbruk och obestämda 

deltagare samt agendor. Om personer kommunicerar flera gånger dagligen kan jargongen gå 

från att vara formell till informell. (Kraut et al., 2002)  

Tidigare studier har visat att det för ledare på distans är viktigt att hitta tillfällen där fysisk 

informell kontakt mellan dem och medarbetare kan ske. I de fall sådan kontakt är omöjlig är 

det viktigt för ledaren att ringa eller skicka e-post mellan mötena. Vidare är det extra viktigt 

med regelbunden och flitig kommunikation då medarbetarna och ledaren befinner sig på 

distans. (Cummings, 2008) Nardi & Whittaker (2002) menar att informell kommunikation, 

till exempel skvaller, skämt och familjerelationer, har hjälpt till att stärka sammanhållningen 

i en relation samt stimulerat kommunikativa band. De nämner vidare att tidigare forskning 

visat att informell kommunikation också underlättat kritiska funktioner som lärande och 

koordination. Precis som Nardi & Whittaker (2002) menar Brunelle (2013) att informella 

möten kan stärka samhållningen och bidra till att relationer av god kvalitet utvecklas.   

2.2.3.1. Kommunikationsmodeller 

Kommunikation i en organisation kan flöda i tre riktningar; nedåt, uppåt och horisontellt, se 

figur 5. Nedåtgående kommunikation sker från högt uppsatta ledare till medarbetare. Det är 

vanligt att instruktioner om arbetet, organisationsfilosofi och annat standardmaterial 

behandlas i ett sådant flöde. För att medarbetarna ska kunna ta till sig information från 

ledaren behöver de förstå varför deras arbete är viktigt för organisationen samt att 

informationen är lättförståelig. Uppåtgående kommunikation går från ett operativt plan till 

ett ledningsplan och denna typ av kommunikation är viktig eftersom ledningen behöver få 

feedback av de som arbetar med det operationella för att uppnå organisatorisk produktivitet. 

Ett tillåtande organisationsklimat krävs för att denna typ av kommunikation ska kunna ske, 

där ett sätt att främja detta är genom att ledarna förmedlar sin öppenhet till medarbetarna så 

att de vet att diskussioner om problem och dylikt alltid är välkommet. (Chandan, 2009) Även 
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Hersey, Blanchard & Johnson (2001) håller med; medarbetares förtroende för ledaren ökar 

genom en tillåtande atmosfär där de har möjlighet att diskutera både positiva och negativa 

aspekter. Kommunikation i ett horisontellt led är vanligen mellan medarbetare och behovet 

av denna typ av kommunikation ökar med en stor och komplex organisation (Lunenburg, 

2010). 

 

Figur 5: Kommunikationsflöde i en organisation. Bearbetad från Lunenburg (2010) 

Enligt Hersey, Blanchard & Johnson (2001) kan de tre kommunikationssätten i figur 5 

beskrivas som formella. De nämner även nätverkskommunikation som ett informellt 

kommunikationssätt. Denna typ av kommunikation uppkommer ofta då medarbetare från 

olika avdelningar kommunicerar med varandra, vilket kan ske vid raster eller utanför arbetet. 

Nätverkskommunikationen är viktig för att medarbetarna ska få en stark koppling till 

arbetsplatsen. (Hersey, Blanchard & Johnson, 2001) 

Hersey, Blanchard & Johnson (2001) beskriver vidare tre modeller för kommunikation. Den 

linjära modellen av kommunikation beskriver att ledaren förser åhöraren med budskap. 

Kommunikationskanalen är av envägskaraktär vilket innebär att ledaren inte får någon 

feedback av mottagaren. Några typer av kanaler där modellen beskriver förloppet är vid 

användning av skyltar, information från hemsidor och viss typ av e-mail. Den interaktionella 

modellen beskriver hur tolkaren av budskapet aktivt involveras i kommunikationen genom 

feedback. För att beskriva kommunikation som sker öga mot öga används 

transaktionskommunikationsmodellen, vilken består av en sändare och en mottagare samt 

en kanal mellan dem som budskapet färdas i. Budskapet i sig uppkommer genom att de båda 

parterna kodar och avkodar det som den andra personen sagt. Kommunikationen påverkas 

ytterligare av oväsen i omgivningen, både intern och extern, vilket till exempel kan vara ljud 

från mobiltelefoner eller andra konversationer samt att andra tankar dyker upp och 

distraherar. (Hersey, Blanchard & Johnson, 2001) 

2.2.3.2. Påverkande faktorer 

Det finns flera källor som kan användas för inhämtandet av information, med olika för- och 

nackdelar. I forskning av Yukl (2012) beskrivs ett antal av dessa; telefonmeddelanden, 

skriftliga meddelanden, elektroniska meddelanden, schemalagda och oplanerade möten samt 
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inspektionsrundor. Forskning har visat att ledare tenderat att använda främst muntliga 

kommunikationskällor, så som informella möten och telefonsamtal. Vidare menar Yukl 

(2012) också att muntlig kommunikation kan bidra till att andra samtalsämnen än 

arbetsspecifika kan behandlas lättare, vilket även leder till att relationen mellan ledare och 

medarbetare kan utvecklas.  Fan et al. (2014) menar att det är viktigt att ledare som befinner 

sig på distans från sina medarbetare använder ett motiverande kommunikationssätt, viket 

innebär god vägledning samt användning av förståeliga och empatiska ord. Även Ziek & 

Smulowitz (2014) stödjer forskning av Fan et al. (2014) kring betydelsen av motiverande 

kommunikation där de menar att ledarskapet förbättras då detta kan bidra till att 

medarbetarna känner sig inspirerande att utför sina arbetsuppgifter.  

För att budskapet ska nå fram är det viktigt att ledaren är medveten om vad som kan skapa 

oväsen i omgivningen för att kunna minimera risken för detta. Även gapet mellan vad 

ledaren menade och vad åhöraren uppfattade måste vara så litet som möjligt för att undvika 

missförstånd. Om gapet är stort kan det leda till passivitet och minskat förtroende för 

ledaren. (Hersey, Blanchard & Johnson, 2001)  

Enligt Kouzes & Posner (2011) är det också viktigt att följa upp uttalanden med handlingar. 

Om ledaren ofta gör uttalanden som uppfattas av andra som löften men sedan inte realiserar 

dessa, kan dennes trovärdighet minska. De menar även att genom att lita på sina 

medarbetare ökar medarbetarnas tillit till ledaren; om ledaren har svårt att lita på sina 

medarbetare kommer detta leda till att medarbetarna har svårt att känna tillit till ledaren. 

(Kouzes & Posner, 2011) 

Tillfredsställelse vad gäller kommunikation kan enligt Clampitt & Downs (1993) avgöras 

genom åtta faktorer. Den första är kommunikationsklimatet, vilken behandlar hur 

kommunikationen påverkar de anställda att arbeta mot organisationens mål. Den andra är 

övervakande kommunikation uppåt till och nedåt från ledarna. Nöjdheten avgörs genom hur 

bra ledaren är på att lyssna och erbjuda sin hjälp vid problem. Den tredje faktorn är 

organisatorisk integration och handlar om hur medarbetarna får information gällande 

organisationen och dess miljö. Hur väl förberedda möten är beskrivs av den fjärde faktorn, 

som kallas medial kvalitet. Den femte faktorn, kommunikation mellan medarbetare, 

innefattar horisontell kommunikation och om det får flöda fritt eller inte. Information om 

organisationen vad gäller till exempel förändring och finans behandlas i den sjätte faktorn 

som kallas organisatorisk information. Den näst sista faktorn behandlar personlig feedback 

och vikten av att en medarbetares arbete uppskattas. Den sista faktorn berör ledaren och 

dennes kommunikation uppåt och nedåt. (Clampitt & Downs, 1993) 

Clampitt & Downs (1993) utförde en studie på två företag för att undersöka sambandet 

mellan nöjdheten över kommunikationen och organisationens produktivitet. 

Undersökningens respondenter menade att alla åtta faktorer påverkade deras produktivitet. 

Studien visade också att vissa faktorer påverkade produktiviteten mer än andra. Personlig 

feedback visades ha stor påverkan på produktiviteten då medarbetarna uppmuntrades att 

arbeta hårdare. Respondenterna fick svara på frågan om de kommer ihåg något specifikt 

tillfälle då deras produktivitet ökat markant, varav 70 procent från det ena företaget och 50 
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procent från det andra företaget svarade att personlig feedback var en sådan anledning. 

Studien visar också att kommunikation mellan medarbetare och att ha möten inte påverkar 

produktiviteten nämnvärt. (Clampitt & Downs, 1993) 

Dagens teknologisystem möjliggör tvåvägskommunikation mellan ledare och medarbetare 

genom att parterna kan ändra och ifrågasätta det som sagts. Sådan kommunikation ligger till 

grund för en kreativ arbetsmiljö, tillit och relationer. Även vid användandet av 

videokonferensteknologi kan tilliten mellan parterna öka i och med att kommunikationen 

liknar ett samtal öga mot öga där ansiktsuttryck spelar en central roll. Det är viktigt för en 

ledare att veta vilken kanal som bör användas och hur den teknologin fungerar. Att veta vid 

vilken tidpunkt, vilket tonläge, vad som ska sägas och till vem, är essentiellt för 

kommunikationen ska kunna ske på ett effektivt sätt. (Goldsmith, Greenberg, & Hu-Chan, 

2003) Purvanova & Bonos (2009) menar att distansledare som kommunicerar via nätet med 

sina medarbetare också ökar sin arbetseffektivitet. 

Kayworth & Leidner (2000) menar att det finns flera brister inom 

kommunikationsteknologin, som exempelvis överföringen av känslomässiga- och sociala 

signaler. Vidare menar de att det är viktigt för distansledare att ordna gruppaktiviteter och 

regelbundna, fysiska möten eftersom att det genom dessa kan uppstå relationer, tillit och 

förtroende, vilket ökar gruppens sammanhållning och leder till förbättrad kommunikation. 

Olson & Olson (2001) menar att det inte är säkert att gruppmedlemmar som befinner sig på 

distans kommunicerar per automatik då de har tillgång till kommunikationsteknologi så som 

e-post och videokonferens. Vidare nämner de att det inte heller är säkert att 

kommunikationsteknologin stödjer de interaktioner som gruppmedlemmar på distans 

behöver. Cummings (2008) menar också att det också är viktigt att det finns en person i 

gruppen som ansvarar för att kommunikation verkligen sker gruppmedlemmar emellan.  

Problem kan uppstå om personer känner sig hotade av den snabba utvecklingen av teknologi. 

Vissa kan känna sig generade över att de inte förstår hur hjälpmedel ska användas. För att 

komma runt ett sådant problem är det viktigt att personerna förstår att det inte krävs 

expertkompetens inom varje teknik, snarare att kunna ta hjälp av sådan expertis istället. 

(Goldsmith, Greenberg & Hu-Chan, 2003) 

Minskad detaljrikedom i kommunikation på distans kan minska ledarens inflytande 

(Antonakis & Atwater, 2002; Daft & Lengel, 1983). Enligt Carlson & Zmud (1999) har alla 

kommunikationskanaler brgränsad kapaciteten att förmedla mer eller mindre detaljrik 

kommunikation. Det är därför viktigt att välja rätt kanal för budskapet då det annars är 

lättare för parterna att missuppfatta meddelandet och kommunikationen blir mindre 

effektiv. Vidare testades hypotesen att ju mer erfarenhet en individ har av en särskild kanal, 

desto mer positivt inställd kommer individen vara till uppfattningen om kanalens 

detaljrikedom. Resultatet av studien visade att genom erfarenhet av en 

kommunikationskanal minskar de initiala hindren men andra aspekter blir därför de 

avgörande för uppfattningen om detaljrikedomen, så som om samtalet handlar om ett nytt 

ämne, om det är i en ny organisationskontext eller med en medarbetare som personen inte 

har en tidigare relation till. Vidare menar de att personer som har erfarenhet av en 
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kommunikationskanal och har ett visst sätt att använda den på, kan skada sin personliga 

effektivitet genom att använda samma sätt till alla som personen kommunicerar med. 

(Carlson & Zmud, 1999) 

Bambacas & Patrickson (2008) menar att samspel kan skapas mellan medarbetare och ledare 

genom att ledaren är tydlig och rak i sitt kommunikationssätt. Mumford, Campion & 

Morgeson (2007) betonar även vikten för en ledare att inneha kognitiva kompetenser och 

därmed kunna samla in, bearbeta och sprida information. Dessa kompetenser inkluderar 

även förmågan att kommunicera muntligt för att förmedla vad som bör göras och varför samt 

att lyssna aktivt för att säkerställa förståelsen och uppfattningen kring en viss frågeställning.  

2.2.4 Utvecklingssamtal 

Ljungström (2001) menar att det finns stora vinster med utvecklingssamtal. För ledare kan 

tillfällena innebära att de får en inblick i vad som motiverar de anställda och vilka mål de vill 

uppfylla. Det blir därför lättare för ledaren att välja strategiskt hur det fortsatta arbetet ska se 

ut för att öka organisationens produktivitet och effektivitet. (Ljungström, 2001) Deming 

(2000) menar däremot att denna typ av samtal inte leder till ökad produktivitet då samtalen 

gör att fokus hamnar på prestation snarare än att förbättra ledarskapet. Samtalstillfällena 

tvingar medarbetarna att framstå som duktiga, vilket organisationen som helhet förlorar på 

eftersom att personalen inte vågar ifrågasätta och förbättra systemet. (Deming, 2000) 

Jakobsen et al. (2010) menar precis som Deming (2000) att normen kring att medarbetarna 

framställs som duktiga i utvecklingssamtalen kan resultera i att det blir svårt att utnyttja 

dessa samtalstillfället till att identifiera och lösa problem. Att istället fokuserar på att utnyttja 

dessa samtalstillfällen för att hitta faktorer i systemet som leder till ökad eller minskad 

produktivitet kan vara ett mer långsiktigt förhållningssätt (Carson, Cardy & Dobbins, 1991). 

Lindgren (2001) genomförde en studie av utvecklingssamtal, vilken visade att uppfattningen 

var delad huruvida samtalet var jämbördigt mellan ledare och medarbetare. Ledare 

tenderade att anse sig jämbördig med sin medarbetare vid dessa samtal. Lindgrens analyser 

visade dock att så inte var fallet. För att jämna ut maktbalansen mellan medarbetare och 

ledare ges fem råd. Det första är att samtalet ska ske på annan plats än i ledarens rum. Andra 

råd är att parterna ska förbereda sig och att de ska ha en gemensam bild av syftet inför 

samtalet. Ett ytterligare råd är att samtalet ska följas upp med målformulering och planering 

vid andra tillfällen. Det sista rådet är att sätta en agenda för samtalet. (Lindgren, 2001)  

Jönsson (2004) anser att stor vikt bör läggas vid uppföljningsarbete efter ett genomfört 

samtal. Detta för att parterna ska se meningen med samtalen och motiveras till att göra den 

förändring de kommit överens om. Det finns annars risk för att förändrings- och 

utvecklingsarbetet rinner ut i sanden och parterna kan se dessa samtal som onödiga och 

tidskrävande. (Jönsson, 2004) 

2.2.5 Motivation 

Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman (2010) genomförde en studie år 1959 för att ta reda 

på vad medarbetarna efterfrågar från sin arbetsplats. De fann att när respondenter talade om 
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arbetet på ett positivt sätt menade de faktorer kring arbetsuppgifterna. De respondenter som 

talade om arbetet på ett negativt sätt talade ofta om faktorer kring arbetsplatsen och inte 

kring just arbetsuppgifterna. De senare faktorerna kallas hygiene, översätts här till 

hygieniska, och syftar till att sådana faktorer proaktivt förbättrar arbetsmiljön. Genom att 

förbättra dessa faktorer kan attityden till arbetsplatsen också förbättras. Faktorerna kring 

arbetsuppgifterna kallas motivators och översätts till motivationsfaktorer. (Herzberg, 

Mausner & Bloch Snyderman, 2010) Enligt en sammanställning av Hersey, Blanchard & 

Johnson (2001) består motivationsfaktorerna av prestation, uppmärksamhet vid prestation, 

utmanande uppgifter, ökat ansvar och utveckling. De hygieniska faktorerna är administration 

och policys, övervakning, arbetsvillkor, mellanmänskliga relationer, pengar, status och 

säkerhet. De hygieniska faktorerna minskar missnöjet med arbetsplatsen men ökar inte 

motivationen. Motivationsfaktorerna däremot, ökar personens förmåga att utföra arbetet. 

(Hersey, Blanchard & Johnson, 2001) 

Hersey, Blanchard & Johnson (2001) beskriver ett samband mellan de hygieniska och 

motiverande faktorerna och behovstrappan av Maslow (1943). Behovstrappan innehåller fem 

steg som beskriver människans behov. Det första steget behandlar de fysiska behoven, som 

till exempel behovet av mat och sömn. Det andra steget beskriver behovet av säkerhet. 

Behovet av närhet från andra människor behandlas i det tredje steget. Det fjärde steget 

beskriver människans behov av uppskattning av andra. Det sista steget, självförverkligande, 

behandlar behovet av att förverkliga sina drömmar. (Maslow, 1943) Sambandet visas i 

figuren nedan.  

 

Figur 6: Samband mellan motiverande och hygieniska faktorer och behovstrappan. Bearbetad från 
Hersey, Blanchard & Johnson (2001) 

Modellen ovan kan användas av till exempel en ledare som vill influera ett visst behov hos en 

medarbetare. Genom att ledaren vet vilka behov medarbetaren har, kan också målet från 

teorin om motivations- och hygieniska faktorer förutses, och vice versa. Anledningen till att 

uppskattningsbehovet tillhör både de hygieniska och de motiverande faktorerna är då att 

uppskattning både kan vara statusrelaterat och uppskattningsrelaterat. Hersey, Blanchard & 
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Johnson (2001) nämner ett exempel då en person fått sin status genom familjeband snarare 

än egna prestationer. Det förstnämnda innebär att orsaken klassas som en hygienisk faktor 

medan den senare orsaken klassas som en motiverande faktor. (Hersey, Blanchard & 

Johnson, 2001) 

Geister, Konradt & Hertel (2006) har i sin forskning undersökt sambandet mellan feedback, 

motivation, tillfredställelse och prestation för team på distans vid införandet och 

användningen av ett onlinebaserat feedbacksystem. Det onlinebaserade systemet bestod av 

delar som innehöll feedback kring motivation, arbetsrelaterade uppgifter samt 

relationsinverkande aspekter. Resultatet visade att de team som använder ett onlinebaserat 

feedbacksystem också presterade högre än de som inte använder ett sådant system. De 

medarbetare som inte var speciellt motiverade blev efter införandet av feedbacksystemet mer 

motiverade och kände även en större tillfredsställelse. (Geister, Konradt & Hertel, 2006) 

2.2.6 Förtroende 

Inom organisationer uppstår ofta ett ömsesidigt beroende mellan individer, vilket är en 

förutsättning för organisationens måluppfyllnad. Detta ömsesidiga beroende bygger i många 

fall på att det finns ett förtroende mellan dessa individer. Mayer, Davis & Schoorman (1995) 

föreslog att det finns tre olika faktorer som påverkar förtroendeuppfattningen: förmåga, 

välvilja och integritet. Den första faktorn, förmåga, syftar på de färdigheter och egenskaper 

samt den kompetens som en person innehar, vilket ger personen inflytande inom ett visst 

område. En person som har teknisk kompetens är exempelvis betrodd att utföra 

arbetsuppgifter inom ett område. Den andra faktorn, välvilja, förklarar i vilken grad en 

förtroendegivare är villig att ge upp det egna vinstintresset till fördel för förtroendetagaren. 

Ett exempel som belyser välvilja är relationen mellan en mentor (förtroendegivare) och en 

adept (förtroendetagare). Mentorn vill hjälpa adepten trots att denne inte får någon yttre 

belöning eller har skyldighet att göra det. Den slutliga faktorn, integritet, är relaterad till 

huruvida en förtroendegivare uppfyller de skyldigheter som denne åtagit sig. En givares 

ärlighet och tillförlitlighet är också en del av integritetsfaktorn. (Mayer, Davis & Schoorman, 

1995) 

Shamir (1995) noterade i sin forskning att geografisk distans påverkar ledarens 

förtroendeutveckling. Ledare som befann sig nära sina medarbetare hade större möjlighet att 

engagera sig i transaktionsbeteenden, vilka om positiva kunde bygga upp förtroende. Genom 

direkta interaktioner kunde en ledares ärlighet, tillförlitlighet och pålitlighet direkt 

observeras av dennes medarbetare. (Shamir, 1995) I en studie av Ford (1981) testades 

hypotesen att ökande storlek på arbetsgruppen har negativ inverkan på ledarens bemötande 

strukturellt och hänsynsmässigt. Det visades där att arbetsgruppens storlek inte påverkade 

ledarens strukturella förmåga men att den påverkade ledarens förmåga att visa hänsyn till 

medarbetarna.  
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2.2.7 Målkonvergering 

Målintegrering är en process som beskriver i vilken grad individers och gruppers mål inom 

en organisation stämmer överens med organisationens mål. Genom att dela in en 

organisation i två grupper, ledare och medarbetare, kan detta fenomen illustreras enligt figur 

7 nedan. Delfigur A visar en situation där ledarnas mål stämmer bra överens med 

organisationens mål men medarbetarnas mål stämmer däremot inte alls överens med 

organisationens eller ledarnas mål. Resultatet av denna interaktion blir en kompromiss 

mellan ledarnas mål och medarbetarnas mål. Delfigur B illustrerar en situation där det inte 

finns någon målöverenstämmelse mellan parterna då både ledares och medarbetares mål är i 

konflikt med organisationens mål. Som en följd av detta minskar organisationens 

prestationer avsevärt. Om det inte finns någon målöverenstämmelse alls mellan parterna i 

organisation och organisationen själv, delfigur C, kan organisationen drabbas av stora 

förluster.  En organisation bör istället sträva efter att skapa ett klimat där medarbetarna 

antingen har samma mål som organisationen eller att dessa uppfyller sina egna mål genom 

att arbeta för organisationens mål (delfigur D). Organisationens framgång och utveckling 

antas öka markant i ett sådant klimat. Genom att aktivt lyssna och föra vidare medarbetares 

åsikter kan en ledare vinna deras lojalitet och på så sätt minska målgapet. (Hersey, Blanchard 

& Johnson, 2001) 

 

Figur 7: Målöverensstämmelse mellan ledare, medarbetare och organisation. Bearbetad från 
Hersey, Blanchard & Johnson (2001) 
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Latham & Yukl (1975) sammanställde rapporter inom ämnet målsättning i organisationer för 

att testa om tidigare teorier kunde anses hållbara. En teori som de undersökta rapporterna 

kunde stödja var att specifika och svåruppnådda mål ökar produktiviteten, liksom motivation 

och feedback kring målsättning. Även att medarbetarna deltar i processen att sätta målen ger 

ökad produktivitet. Några aspekter då målsättning kan vara begränsande är vid komplexa 

arbetsuppgifter; att sätta mål för ett arbete med få uppgifter har visats vara lättare än när 

arbetet är mer komplext. Målsättningen försvåras också om många personers arbete hänger 

ihop. Studier har visat att den bidragande faktorn till att målsättningen inte gav resultat var 

situationer där ledaren inte stöttat sina medarbetare för att nå målen. Slutligen kunde det 

påvisas att även om det är möjligt att sätta mål till ett visst arbete påverkas uppfyllandet av 

dem också av individens personliga egenskaper, till exempel utbildning, attityd och 

personlighet. (Latham & Yukl, 1975) 
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3 Metod 

apitlet ämnar till att ge förståelse för de metodval som gjorts i studien. Först beskrivs 

de förhållningssätt och ansatser som valts. Denna studie är en fallstudie och kapitel 

3.3 fördjupar läsaren i hur studien designats utifrån detta val. Vidare beskrivs hur 

datainsamlingen gått till och hur data sedan hanterats och analyserats. Avsnitt 3.7 

beskriver utförligt studiens tillvägagångssätt. Slutligen hanterar avsnitt 3.8 studiens 

trovärdighet vad gäller validitet, reliabilitet och felkällor samt att en metoddiskussion förs. 

3.1 Forskningsansats 

För att säkerställa ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt till studiens målsättning 

används lämplig metodik (Höst, Regnell, & Runeson, 2006). Valet av forskningsansatser 

påverkar både studien och dess utformning och nedan förs en diskussion kring de olika 

ansatser som valts. 

3.1.1 Explorativt, beskrivande och förklarande 

Forskning kan ske med olika syften; explorativt, förklarande eller beskrivande (Yin, 2009). 

Zikmund et al. (2012) har sammanfattat karaktäristiken för de tre olika förhållningssätten i 

tabellen nedan. Denna studie har ett beskrivande syfte då forskningsproblemet kan klassas 

som delvis definierat snarare än tvetydigt eller klart definierat. Studiens datainsamling, 

genom intervjuer, genomfördes i ett senare skede av beslutsprocessen efter inläsning av 

teorier. Studiens resultat var delvis bekräftande men visade även att ytterligare forskning 

behövs inom vissa områden. 

 Explorativ 
forskning 

Beskrivande 
forskning 

Förklarande 
forskning 

Andel osäkerhet 
kring beslut 

Högst tvetydigt Delvis definierat  Klart definierat 

Forskningsuttryck Forskningsfråga Forskningsfråga Forskningshypotes 

När ska det 
genomföras? 

Tidigt skede av 
beslutsprocessen 

Senare skeden av 
beslutsprocessen 

Senare skeden av 
beslutsprocessen 

Vanligt 
angreppssätt 

Ostrukturerad Strukturerad Mycket strukturerad 

Resultatets 
karaktär 

Upptäcktsorienterad, 
produktiv men 
spekulativ. Ofta 
behövs framtida 
forskning 

Kan vara 
bekräftande men 
ytterligare 
forskning kan 
behövas.  

Bekräftande och 
ganska slutgiltigt  

Tabell 1: Sammanställning av explorativt, beskrivande och förklarande forskning. Bearbetad från 
Zikmund et al. (2012) 

K 
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3.1.2 Induktion och deduktion 

Förhållningssättet i denna studie har varit deduktivt då teorier legat till grund för 

utformningen av studien samt studiens resultat. Ghauri & Grønhaug (2005) menar att den 

deduktiva ansatsen syftar till att slutsatser baseras på ett logiskt resonemang där befintliga 

teorier och modeller ligger till grund för att förklara och förutspå ett visst fenomen. Utifrån 

den teoretiska referensramen formuleras ett antal frågeställningar som sedan verifieras med 

hjälp av en empirisk studie. Enligt Ghauri & Grønhaug (2005) är en deduktiv studie logiskt 

uppbyggd men en medvetenhet bör iaktas mot detta förhållningssätt då svar på 

forskningsfrågan kan ligga utanför de teorier som presenteras. Studien har även kantas av 

induktiva inslag, då de empiriska observationerna legat till grund för vissa kompletterande 

teorier.  

3.1.3 Kvalitativ och kvantitativ 

Studiens datainsamlingsmetod är kvalitativ då studien ämnar undersöka personers 

erfarenheter av ett visst fenomen. Denna metod menar Ghauri & Grønhaug (2002) är lämplig 

att använda vid sådant syfte medan kvantitativa metoder bör användas då syftet är att testa 

och verifiera. Även Strauss & Corbin (1990) anser att kvalitativa metoder bör användas vid 

sammanhang där forskaren vill ta del av inre upplevelser av deltagarna i studien eller när 

syftet är att upptäcka snarare än att testa. Även om data samlas in via intervjuer och 

observationer, vilka ofta klassas som kvalitativa tekniker, kan de vara utförda på ett sådant 

sätt att materialet ändå kan användas för en kvantitativ analys (Ghauri & Grønhaug, 2005). I 

denna studie har vissa frågor i intervjuguiden haft en kvantitativ karaktär, vilket gjort att en 

mix av metoderna uppnåtts. Enligt Wright (1995) kan detta ge ett mer meningsfullt och 

validerat resultat.  

3.1.4 Ansatser inom ledarskapsforskning 

Yukl (1989) har sammanställt fyra ledarskapsansatser som tidigare forskning baserats på. 

Den första ansatsen, makt- och påverkanansatsen, förklarar hur en ledares maktinnehav, 

maktutövande och typ av makt påverkar ledarskapets effektivitet. Beteendeansatsen 

fokuserar på ledarens beteenden och dess effektivitetspåverkan. Egenskapsansatsen 

framhäver betydelsen av ledarens egenskaper för ledarskapets effektivitet och framgång. Den 

sista ansatsen, situationsansatsen, belyser de kontextuella faktorernas inverkan på 

ledarskapet. (Yukl, 1989) Denna studie kombinerar beteende-, egenskaps- och 

situationsansatsen. Utgångspunkten för arbetet är att ledarskapet påverkas av den 

situationella faktorn distans men studien tar även hänsyn till ledarens egenskaper och 

beteenden.  
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3.2 Forskningsdesign 

I studier av Yin (2009) nämns fem metoder som kan användas för att utföra en studie: 

experiment, kartläggning, arkivanalys, historisk studie och fallstudie, vilka presenteras i 

tabellen nedan. 

Metod 
Typ av 

frågeställning 

Behöver undersökarna 
kontrollera 
beteenden? 

Ligger fokus på 
nutida 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Kartläggning 
Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja 

Arkivanalys 
Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja/Nej 

Historisk 
studie 

Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 
 
Tabell 2: Metoder och villkor. Bearbetad från Yin (2009).  

Då studien ämnar beskriva organisationens ledarskap passar metoden fallstudie då 

frågeställningen, se kapitel 1.3, är av den karaktär som beskrivs i tabellen. Studien ämnar inte 

kontrollera respondenterna utan snarare interagera via intervjuer med frågorna som är 

utformade för att undvika ledande av respondenterna till ett visst svar. Då studien även 

fokuserar på att undersöka nutida händelser uppfylls de kriterier som Yin (2009) 

rekommenderar för att använda metoden fallstudie. Även Klenke (2008) menar att fallstudie 

som metod kan användas för att undersöka ett verkligt ledarskapsfenomen inom en viss 

omgivning.  

Fallstudier har kritiserats för bristfällig noggrannhet då metoden anses sakna ett 

systematiskt tillvägagångssätt samt att dess resultat och slutsatser kan vara partiska. En 

annan nackdel som förknippas med fallstudie är att den, i många fall, ger ett begränsat 

underlag för vetenskaplig generalisering. Slutligen har också fallstudiens långa tidsåtgång 

och dess möjliga resulterande i en mängd oläsliga dokument varit en källa till kritik.  (Yin, 

2009) I avsnitt 3.7 beskrivs kriterier som kan användas för att öka fallstudiens trovärdighet 

och dess kvalitet. Nedan presenteras hur denna fallstudie har designats utifrån detta 

metodval. 

3.2.1 Fallstudiedesign  

En fallstudie kan designas utifrån antalet analysenheter och fall (Yin, 2009). Denna fallstudie 

är enfallsdesignad där chefer och medarbetare representerar de två analysenheterna. 

Studiens kontext är distansledarskap och fallet är serviceorganisationen, vilket visas i figuren 
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nedan. Yin (2009) menar att enfallsdesign bör väljas om det specifika fallet är representativt 

eller typiskt för ett visst fenomen, vilket stämmer för studieobjektet då organisationen har 

geografiskt spridda medarbetare och chefer. Enligt Yin (2009) anses flerfallsdesign i 

jämförelse med enfallsdesign ge ett mer robust resultat genom dess belägg från multipla fall 

medan en enfallsdesignad studie är mer måluppfyllande och oftast har en logisk grund. 

 

Figur 8: Fallstudiedesign för studien. Bearbetad från (Yin, 2009). 

3.2.2 Val av analysenheter 

Studiens urvalsmetod är ändamålsenligt och baseras på kriteriet att få en spridning inom 

region, arbetsroll, teknik- och stödområde samt arbetslängd inom organisationen. Bryman 

(2012) menar att det ändamålsenliga urvalet är det vanligaste vid kvalitativ forskning. Syftet 

med detta urval är att på ett strategiskt sätt välja ut kandidater som är relevanta för de frågor 

som studien ämnar besvara. Då denna urvalsmetod inte är slumpmässig, kan inte heller de 

resultat som erhålls generaliseras till en hel population. (Bryman, 2012) 

Kvalitativ forskning medför viss problematik vad gäller storleken på det urval som ska göras. 

Det är i många fall omöjligt att avgöra hur stort urvalet behöver vara för att uppnå teoretisk 

mättnad; att ny och relevant data inte tillkommer vid datainsamlingen, att det finns 

datakategorier och att förhållandet mellan dessa är välutvecklat och validerat. Urvalets 

storlek ska skapa mättnad vad gäller data, information och teori men inte vara för stort då 

detta kan leda till att studiens analys saknar djup. (Bryman, 2012) Under tidigare delar av 

studiens datainsamlingsperiod kunde ett antal datakategorier identifieras, vilka förblev 

oförändrade under den senare delen och därmed kan urvalet anses uppfylla teoretisk 

mättnad  

Ledarskap på distans 

Serviceorganisationen 

Medarbetare 

Chefer 
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3.3 Datainsamling 

Studiens datainsamling har till största del bestått av primära källor, vilket Ghauri & 

Grønhaug (2005) menar bör användas då data avseende organisationer och dess 

medarbetare inte kan återfinnas i sekundära källor. Vidare menar de även att en nackdel vid 

användandet av primära källor kan vara om intervjuobjekt är ovilliga att delge den 

information som krävs. I studien har även sekundära källor använts för att få en förståelse 

för de interna processer som studerats. Detta menar Ghauri & Grønhaug (2005) kan öka 

förståelsen för det bakomliggande problemet som ska undersökas, men även att 

verifikationsprocessen förenklas samt att reliabiliteten av slutsatserna ökar. Vidare menar de 

även att sekundärdata genererats för ett annat syfte än det aktuella, och därför är ett kritiskt 

tänkande viktigt.  

Den primära källan för insamlandet av data i denna studie var intervjuer men Yin (2003) 

nämner även andra källor för samma ändamål: dokument, arkivmaterial, direkt- och 

deltagande observation samt fysiska artefakter. Ghauri & Grønhaug (2005) menar att en av 

fördelarna med att använda intervju som datainsamlingsmetod är att resultatet visar den 

intervjuades. Nedan presenteras därför hur studiens intervjuer har designats utifrån detta 

metodval. 

3.3.1 Intervjudesign 

Intervjustrukturen i denna studie var strukturell då frågorna var förbestämda och 

intervjuerna utfördes systematiskt, vilket Ghauri & Grønhaug (2005) menar är typiskt för 

denna intervjustruktur. Vidare beskriver de  även ostrukturell och semistrukturell, där de 

ostrukturella intervjuerna är öppna i sin karaktär då intervjuobjektet får möjlighet att tala 

utan att svara på specifika frågor. Semistrukturella intervjuer är en blandning av de två 

tidigare typerna då intervjun kantas av öppna frågor inom vissa kategorier, vilka bestämts på 

förhand. (Ghauri & Grønhaug, 2005) 

En nackdel med intervju som metod är att det krävs en duktig intervjuare som kan känna av 

situationen och kan ställa rätt frågor i rätt ordning. Ghauri & Grønhaug (2005)  menar att ett 

sätt att undvika detta är genom att vara inläst på det problem som undersöks. Då studiens 

tillvägagångssätt varit deduktivt ökade problemförståelsen då inläsning av tidigare teorier låg 

till grund för de intervjuguider som användes, se bilaga 1 och bilaga 2. Ghauri & Grønhaug 

(2005) menar att användandet av en intervjuguide samt genomförandet av en pilotstudie kan 

säkerställa att frågorna överensstämmer med studiens syfte och att de tolkas på det sätt som 

är avsiktligt. Klenke (2008) nämner även att det är vanligt att intervjufrågor tillkommer, tas 

bort eller omformuleras under intervjustudiens tidigare skede. Genomförandet av 

intervjustudien förklaras i avsnitt 3.6.2 och utformningen av intervjuguiderna förklaras i 

avsnitt 3.6.3. 



24 

 

3.4 Datahantering  

Vid genomförandet av intervjustudien användes teknik för inspelning, vilket medförde att 

intervjuerna kunde transkriberas ordagrant. Höst, Regnell & Runeson (2006) menar att en 

detaljrik transkribering istället för en sammanfattning minskar risken för att djup och 

precision tappas vid analys av data. Intervjuerna transkriberades var för sig men en 

sammanställning fråga för fråga gjordes med uppdelning på chefer och medarbetare. 

Därefter kunde skillnader och likheter chefer och medarbetare emellan fastställas. 

Datasammanställning gjordes genom att dels markera ut passager i materialet som kunde 

kopplas till nyckelord och dels genom att räkna förekomsten av vissa ord. Detta gjordes med 

koppling till de teoretiska begrepp som använts tidigare i arbetet men det fanns även en 

öppenhet kring att hitta nya begrepp och nyckelord. Enligt Höst, Regnell & Runeson (2006) 

benämns dessa metoder som kvasi-statiska, mallbaserade och editerande metoder, vilka 

uppfyller kravet för vetenskaplighet.  

3.5 Analys av data 

Vid analys av data bör både en analysstrategi och en analysmetod väljas då formuleringen av 

en generell analysstrategi, innan genomförandet av en fallstudie, i många fall är avgörande 

för studiens resultat. (Yin, 2009) I denna studie användes analysstrategierna teoretiska 

hypoteser och användandet av både kvalitativ och kvantitativ data. Yin (2009) menar att 

metoden teoretiska hypoteser, de teoretiska frågeställningar som legat till grund för studien, 

bör följas. Då intervjufrågorna formulerats på både kvalitativt och kvantitativt sätt kunde 

även den andra strategin tillämpas. 

Den analysmetod som använts i studien är mönsterjämförelse och enligt Yin (2009) används 

denna metod för att se samband i det insamlade materialet från empiriska undersökningar 

och jämföra det teorier. Vidare menar Yin (2009) att denna metod lämpar sig för studier av 

förklarande eller beskrivande typ, vilket denna studie uppfyller. 

3.6 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för studien kan beskrivas som iterativ, där bilden nedan visar denna 

process. Planeringsfasen av arbetet bestod av att få en inblick av det problem som studien 

ämnade undersöka. Detta gjordes genom en övergripande litteraturstudie samt möten med 

både den externa och den interna handledaren. Nästa steg i processen var att designa 

studien. Detta gjordes genom att dels genomföra en mer omfattande litteraturstudie för att 

sätta ramarna kring studien, vilken beskrivs närmare i kapitel 3.6.1, men även genom att 

välja lämplig forskningsdesign. Sedan konstruerades två intervjuguider, vilka låg till grund 

för de intervjuer som genomfördes i en senare fas. Framtagandet av intervjuguiderna 

förklaras i kapitel 3.6.2 och genomförandet av intervjuerna förklaras i kapitel 3.6.3. Efter de 

första intervjuerna gjordes vissa ändringar i intervjuguiderna, vilket också förklaras i avsnitt 

3.6.3. I analysfasen ingick datahantering, att hitta kopplingar mellan empiri och teori i form 
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av en analys och slutligen även en diskussion kring studiens slutsatser. Under hela studiens 

gång har kontinuerliga möten med både den interna och den externa handledaren samt en 

seminariegrupp ägt rum, vilka har gett ovärderlig feedback. 

 

Figur 9: Studiens arbetsprocess. Bearbetad från Yin (2009) 

3.6.1 Litteraturstudie 

Tillvägagångssättet för litteraturinsamlingen började med ett brainstormingmöte med den 

interna handledaren, vilket genererade begrepp som kunde användas för vidare sökning av 

litteratur. Den valda inriktningen konfirmerades sedan med den externa handledaren på 

organisationen. Böcker inom ämnet ledarskap användes för att få en överblick och 

sammanfattning av forskningsfältet, men även för att hitta andra publikationer inom ämnet. 

När problematiseringen ringats in av begrepp användes dessa för att sedan söka 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom den genren genom databaserna Google 

Scholar och Discovery. Tryckt litteratur har hittats via Mälardalens Högskolas bibliotek och 

dess sökmotor Libris. Den största delen av litteraturstudien genomfördes innan intervjufasen 

då studiens förhållningssätt var deduktivt. Efter genomförd intervjufas tillkom viss ny teori 

samtidigt som en del av tidigare skrivet material bearbetades.  

3.6.2 Intervjuguide 

Utifrån den frågeställning som presenterades i kapitel 1.3 utformades två intervjuguider för 

att specificera studiens undersökningsområde, en för chefer och en för medarbetare (se 

bilaga 1 och bilaga 2). Då studiens förhållningssätt till teorier var deduktiv har intervjuguiden 

utformats utifrån den teoretiska referensram som presenteras i kapitel 2. Även andra studier 
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inom ämnet, så som examensarbeten och vetenskapliga artiklar, har inspirerat till de 

frågeställningar som valts.  

Det första kapitlet, intervjuobjektets bakgrund, syftar till att ge en djupare förståelse för 

respondenternas kontext. Det andra kapitlet, kommunikation, behandlar frågeställningar 

som rör hur kommunikationen ser ut idag. Denna del kopplas också till de teorier som 

presenteras i kapitel 2.2.3 om kommunikation. Det tredje kapitlet, verktyg/processer, 

behandlar hur utvecklingssamtalsprocessen går till på organisationen, vilket kan kopplas till 

de teorier som presenteras i kapitel 2.2.4. Kapitlet syftar också till att besvara hur bedömning 

går till idag. Vidare syftar kapitlet till att styrka eller dementera att målkonflikt finns inom 

organisationen, vilket kopplas till de teorier som behandlar matrisorganisationsstruktur i 

avsnitt 2.2.1 och avsnittet 2.2.7, om målkonvergering. Det tredje kapitlet behandlar även 

respondenternas syn på ledarskapskompetenser och ledarskapsutbildning. Kapitlet om 

motivation syftar till att besvara hur arbetet idag går till med att motivera medarbetare och 

även medarbetarnas uppfattning om detta. Nästkommande kapitel, distans, besvarar frågor 

angående vad chefer och medarbetare ser som problem eller styrkor vad gäller att arbeta på 

distans samt hur relationen påverkas av det geografiska avståndet. Det sista kapitlet syftar till 

att avsluta intervjun på ett naturligt sätt genom att ställa frågor som summerar de avsnitt 

som behandlats under intervjutillfället. Ett medvetet val gjordes att formulera likartade 

frågor för att säkerställa uttömmande svar och undvika missförstånd. 

3.6.3 Intervjugenomförande 

Totalt genomfördes 25 intervjuer varav 12 var chefer och 13 var medarbetare. Tio av dessa 

genomfördes vid personligt möte och resterande genomfördes via telefon. Båda författarna 

deltog under samtliga intervjuer där en person antecknade och observerade medan den 

andra ställde frågorna. Innan varje intervju förklarades studiens syfte och den frågeställning 

som legat till grund för studien. Respondenterna fick även information om studiens 

anonymitet, inspelningsutrustning och att en transkribering skulle skickas för godkännande 

efter genomförd intervju. Intervjuguiden skickades inte ut till respondenterna i förväg och 

detta diskuteras vidare i avsnitt 3.7.5. Vidare kan nämnas att urvalskriteriet uppfylls vad 

gäller att få en spridning inom region, arbetsroll, teknik- och stödområde samt arbetslängd 

inom organisationen.  

De intervjuguider som legat till grund för intervjustudien har använts i samtliga intervjuer 

för att säkerställa systematiken. Det genomfördes en intervju som pilot, vilken bidrog till 

vissa ändringar vad gäller frågeformuleringar och antalet frågor. De sex nästkommande 

intervjuerna medförde också att vissa frågor ytterligare omformulerades, lades till eller togs 

bort. Detta har även bidragit till att alla intervjurespondenter inte fått samma 

frågeformulering men den större delen av respondenterna, 19 stycken, har fått svara på de 

frågor som återfinns i de två intervjuguiderna, se bilaga 1 och bilaga 2. Då pilotrespondentens 

svar var av hög relevans för studien inkluderades dessa i empirikapitlet. 
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3.7 Studiens trovärdighet 

Giltighet är en viktig aspekt i vetenskapliga metoder då en studie som har väl underbyggda 

slutsatser, adresserar det fenomen som den avsett sig att göra och ger generaliserbara 

resultat anses hålla hög giltighet (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Giltighetsbegreppet kan 

vidare delas i validitet och reliabilitet där en fallstudies giltighet kan mätas utifrån följande 

begrepp: intern validitet, extern validitet, begreppsvaliditet och reliabilitet. Då intern 

validitet endast är tillämpbar vid förklarande studier kommer detta inte förklaras vidare. 

(Yin, 2009) Tabell 3 visar på vilket sätt denna studie tagit hänsyn till dessa begrepp.  

3.7.1 Validitet 

Enligt Yin (2009) kan validitet delas upp i följande områden: begreppsvaliditet, intern 

validitet och extern validitet. Begreppsvaliditeten säkerställer att rätt begrepp använts för de 

koncept som studeras. Kritik som riktats mot fallstudier handlar ofta om avsaknaden av 

tillräckliga mätinstrument och att datainsamling skett genom subjektiva omdömen. För att 

undersöka studiens begreppsvaliditet finns tre test som kan göras: att använda flera 

insamlingsmetoder, att formulera en beviskedja samt att låta de intervjuade läsa igenom ett 

utkast av rapporten. (Yin, 2009) Intervjurespondenterna i denna studie har inte fått ta del av 

utkastet men däremot har de fått läsa igenom sina intervjusvar och givits möjlighet att 

återkomma om det blivit något missförstånd, vilket även stärker studiens validitet. Den 

externa och den interna handledaren har dock läst rapportens utkast och därmed säkerställt 

begreppsvaliditeten. 

Extern validitet visar om studiens resultat kan generaliseras att gälla även i andra 

sammanhang och sätter således en ram kring studiens generaliserbarhet. För studier av 

enfallskaraktär bör teorier användas för detta ändamål. (Yin, 2009) 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitetsmåttet används för att säkerställa tillvägagångssättet då genomförandet av en 

likadan studie ska generera samma resultat. För att säkerställa detta bör protokoll för 

fallstudien upprättas samt att resultaten samlas i en databas. Protokollet bör innehålla en 

introduktion till studien, dess syfte, hur data samlats in, bakgrund, teoretisk referensram 

samt intervjuguide med frågor. (Yin, 2009)  

3.7.3 Validitet och reliabilitet i vår studie 

I tabellen nedan summeras de validitets- och reliabilitetskriterier som vidtagits i denna 

studie. Kolumnen fallstudietillämpning anger hur kriteriet kan uppfyllas och kolumnen 

beskrivning visar hur detta har tillämpas i denna studie samt att kolumnen undersökningsfas 

anger i vilket skede kriteriet tillämpats.  
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Kriterier  Fallstudietillämpning Beskrivning Undersökningsfas  

Begrepps-
validitet  

Använda flera källor 
Intervjuer och interna 
dokument har använts 

Datainsamling 

 Formulera en beviskedja 

Tankegångar kan följas 
från de initiala 
forskningsfrågorna till de 
slutliga slutsatserna 

Datainsamling 

 
Låta handledarna ta del 
av utkastet till 
forskningsrapporten 

Handledarna har tagit 
del av utkastet 

Sammanställning av 
rapporten 

Extern 
validitet  

Använda teori vid 
enfallsstudier 

Resultatet har 
generaliserats inom 
organisationen med hjälp 
av teorier 

Forskningsdesign 

Reliabilitet  
Använda ett 
fallstudieprotokoll 

Protokollet återfinns i 
studiens olika delar 

Datainsamling 

 Utveckla en databas 
En databas har 
upprättats 

Datainsamling 

 

Låta 
intervjurespondenter ta 
del av transkriberad 
intervju 

Intervjurespondenterna 
har lämnat sitt 
godkännande 

Datainsamling 

 
Tabell 3: Studiens validitets- och reliabilitetskriterier. Bearbetad från Yin (2009) 

3.7.4 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till etiska aspekter genom att respondenterna inför varje intervju 

fått ta del av studiens syfte samt att de gett sitt godkännande innan intervjun startat. 

Materialet har behandlats konfidentiellt då det inte spridits vidare, varken inom eller utanför 

organisationen, vilket också bidrar till att materialet inte kan användas inom andra studier. 

Blomkvist & Hallin (2014) nämner dessa faktorer som förutsättningar för att forskning ska 

kunna ske utan att någon tar skada utan risk för subjektivitet.  

3.7.5 Metoddiskussion 

En nackdel med användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod kan vara missförstånd 

och misstolkning av respondenter. I denna studie har risken för detta minimerats genom att 

större delen av respondenterna fått svara på samma frågor. Då flera respondenter intervjuats 

från samma typ av yrkesroll har svaren från dessa kunnat jämföras för att hitta skillnader och 

likheter i åsikter. Risken har också minskats genom att transkribera intervjuerna ordagrant 

och låta respondenterna godkänna dessa. Den externa handledaren har även fått läsa igenom 

rapporten, och specifikt kapitel 4, för att undvika att konfidentiell information förekommer. 

Ett medvetet val gjordes att inte skicka ut intervjufrågorna på förhand till respondenterna då 
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syftet med studien var att ta del av deras verkliga åsikter utan förberedelser. Vidare kan 

nämnas att originalkällor har använts i största mån för insamlandet av sekundärdata. 

Av resonemanget i avsnitt 1.5 framgår att effektivitetsbegreppet är dubbeltydigt. I 

intervjuguiderna användes ordet effektivitet i en av frågorna, se 5.5.1 i bilaga 1 och 5.6.1 i 

bilaga 2, utan att förklara detta begrepp vidare för respondenterna. Detta kan ha bidragit till 

att intervjurespondenterna tolkat frågan utifrån egna definitioner av begreppet. Under 

datahanteringsprocessen märktes också att de flesta frågor i intervjuguiden hade kopplingar 

till studiens syfte och frågeställning. Dock visades att frågorna 2.4.1, 3.2, 3.2.1 och 3.8 i bilaga 

1 samt 2.4.1, 3.2 och 3.2.1 i bilaga 2, låg utanför ramen för studien och således uteslöts.  
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4 Empiri och analys 

 detta kapitel ges först en introduktion till intervjurespondenterna vad gäller 

exempelvis arbetsroll. Sedan presenteras intervjustudiens resultat uppdelat på 

kommunikation, utvecklingssamtal, motivation, organisationsdelaktighet och slutligen 

distansarbete. Dessa har även ett underkapitel med kopplingar mellan empiri och teori, 

vilka sedan kommer ligga till grund för de slutsatser som presenteras i nästföljande kapitel. 

4.1 Presentation av intervjurespondenterna 

Nedan ges en introduktion till de intervjuade cheferna och medarbetarna. Totalt 

genomfördes 25 intervjuer varav 13 var medarbetare och 12 var chefer. 

4.1.1 Chefer 

Av de intervjuade cheferna beskriver två personer att de har flera olika roller men de 

sammanfattas här som teknikchef. Sammanlagt intervjuades fem teknikchefer, två 

administrationschefer, fyra fältservicechefer och en säljchef. En av teknikcheferna har även 

en roll som planerare. Av de som arbetar som teknikchef är vanliga aktiviteter att planera 

uppdrag, vara stöd för medarbetarna, hantera akuta ärenden, kundmöten och följa upp 

verksamheten rent ekonomiskt. En av de tillfrågade arbetar mer mot planering och två andra 

chefer uppger att de inte gör någon planering själva. Vad gäller stödfunktionschefer handlar 

deras uppgifter om administrativt arbete, systemstöd och säljstöd. Även inom dessa roller 

förekommer planering av resurser, stöd för medarbetarna och kundmöten. För att få en 

känsla om vilka ärenden en chef kan hantera, tekniska eller personalrelaterade, delades 

cheferna in i två grupper: de med teknikbakgrund och de utan teknikbakgrund. Med 

teknikbakgrund menas om de har kunskap om det teknikområde som de är chefer inom. Om 

en chef anger att de får svara på teknikspecifika frågor och är del av medarbetarnas vardag 

har de fått ett ja på denna fråga. I de fall då medarbetarna vänder sig till andra vid frågor som 

inte rör dem personligen har chefen fått ett nej. 25 procent av cheferna har inte bakgrund 

inom tekniken och resterande 75 procent har det. 

Generellt sett är det vanligare att cheferna har arbetat i färre än fem år i sin nuvarande roll 

men 58 procent av cheferna har arbetat i fler än fem år på serviceorganisationen. Figuren 

nedan visar hur länge cheferna har arbetat inom sin nuvarande roll samt hur länge de har 

arbetat inom serviceorganisationen. 

I 
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Figur 10: Antalet år på serviceorganisationen och i den nuvarande rollen 

Figurerna nedan visar antalet medarbetare som chefen är chef för, hur många som sitter på 

annan ort samt hur i hur många olika orter medarbetarna är spridda. 

 

Figur 11: Chefernas medarbetarantal 
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Figur 12: Antalet medarbetare som sitter på annan ort än chefen 

 

Figur 13: Antalet områden som chefen har medarbetare i 

4.1.2 Medarbetare 

De medarbetare som medverkat i studien är två servicetekniker, fyra serviceingenjörer, två 

säljare, en produktchef, en planerare samt tre administratörer. Serviceingenjörer och 

servicetekniker uppger att de främst arbetar med förebyggande och akut underhåll, 

idriftsättning av ny utrustning och har ansvar för fjärrövervakningsservicen. Vanligtvis utför 

dessa ett konsultarbete ute hos kund vilket innebär att de till största del befinner sig ute i fält. 
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De medarbetare som arbetar som säljare uppger att detta görs genom att sälja tjänster inom 

sin teknik i närregionen. Produktchefen anger att denne arbetar nära säljarna men har det 

övergripande ansvaret att anpassa de tjänster som erbjuds för att passa eftermarknaden. De 

medarbetare som arbetar som administratörer inom organisationen uppger att de sköter all 

kundadministration vad gäller en eller flera tekniker. 

Majoriteten av medarbetarna har jobbat mellan två till fem år eller mer än 21 år inom 

organisationen, vilket visas i figuren nedan. 

 

Figur 14: Hur länge medarbetarna jobbat inom organisationen 

Samtliga av de tillfrågade medarbetarna anser att det är tydligt vem som är deras chef. 

Grafen nedan visar hur längre respektive medarbetare har haft sin nuvarande chef.   
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Figur 15: Hur länge medarbetarna haft sina nuvarande chefer 

4.2 Kommunicera på distans 

4.2.1 Hur sker kommunikationen? 

Kommunikationen mellan medarbetare och chefer handlar i vissa fall om tekniska problem 

och i andra fall om mer personalrelaterade frågor. Majoriteten av medarbetarna menar att de 

kontaktar sin chef om de inte har befogenhet att fatta beslut, vid problem eller ärenden kring 

välmående. Andra ärenden som också berörs är utbildningsrelaterade frågor, allmänna 

frågeställningar vad gäller vem medarbetaren ska vända sig till i olika sammanhang samt 

samordning av aktiviteter. Flera chefer nämner att de varje måndagsmorgon går igenom den 

kommande veckan. En person genomför dessa samtal individuellt med sina medarbetare 

medan de andra genomför samtalen i grupp. Vanligt är också att verksamhetsutveckling och 

generell information behandlas vid ett möte varannan vecka eller en gång i månaden.  

Det vanligaste är att medarbetaren och chefen kommunicerar minst en gång per vecka. En 

medarbetare säger följande om sin chef:  

”Han är duktig, han ringer en gång i veckan och tar reda på att allting är bra och sedan så 

pratar vi oftare om vi behöver det.” 

Andra svar som förekom från medarbetarna var: mer sällan än en gång per vecka, i princip 

varje dag och flera veckor eller månader mellan kommunikationstillfällena. Även cheferna 

beskriver att det är individberoende; vissa behöver daglig kontakt medan andra medarbetare 

hör av sig vid problem. Några chefer nämner att de försöker kontakta dessa personer någon 

gång i veckan i alla fall, mest för att höra hur de mår. De vanligaste kommunikationssätten är 

telefon, mail och chatt. Personliga och fysiska möten förekommer i mindre utsträckning, 
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precis som videokonferenser. En medarbetare uppger att denne önskar att tekniken skulle 

kunna utnyttjas mer och att medarbetarna sällan ser varandra vid möten. Personen tror att 

detta beror på en rädsla för teknik. Några av cheferna menar att kommunikationssättet är 

individberoende då vissa inte har tillräcklig kunskap om till exempel mail eller chattprogram 

och därför måste telefon användas. Även andra aspekter omnämns av medarbetarna vid valet 

av kommunikationssätt, så som: frågans karaktär, grad av brådskande och tidpunkt på 

dygnet. En medarbetare menar att erfarenheten styr då personen vet vilka fallgropar som 

finns inom de olika kommunikationssätten. Andra svar från cheferna är att de försöker 

anpassa sitt kommunicerande med tanke på vad medarbetaren gör för att inte störa dem hos 

kund, vilket gör att telefon undviks och mail används i större utsträckning.  

Fysiska möten med hela gruppen sker vanligtvis några gånger om året där frekventa 

aktiviteter är någon form av utbildning eller avdelningsmöten. Några av cheferna nämner 

teambuildingaktiviteter i samband med dessa träffar och att detta varit väldigt uppskattat. En 

medarbetare uttrycker detta:  

”Det är väldigt viktigt att man träffas ordentligt och att det inte bara är en massa föredrag 

och prat utan att det är mycket socialt i dem så att man lär känna varandra. Den sociala 

biten är väldigt viktig om du ska diskutera något med någon som du knappt känner. […] 

det gäller inte bara kontakten gentemot chefen utan med alla kollegor.” 

Vanligt förekommande är också fysiska möten i samband med att chefen eller medarbetaren 

befinner sig på samma ort. Några av cheferna nämner att det är slumpen som avgör vilka av 

medarbetarna som är på kontoret under de tillfällena. En chef har frågat sina medarbetare 

om de skulle vilja ha fler fysiska träffar men de svarade då att de skulle känna sig pressade att 

träffa chefen. En annan chef har löst detta genom att åka till en ort oanmält och vara där 1-2 

gånger i månaden. Den anledning som ges är:  

”Det som jag vill uppnå med det är egentligen det här fikabordssnacket och de här små 

frågorna som man drar sig för att lyfta telefonen eller skicka ett mail om.”.  

Även från medarbetarnas sida uppskattas de spontana mötena:  

”Den här biten, sitta och snacka skit vid kaffet. Det anser jag och mina kollegor är oerhört 

viktigt.” 

Uppfattningen om andelen planerad kommunikation skiljer sig åt mellan medarbetare och 

chefer. De flesta av cheferna anger att mindre än hälften av all kommunikation är planerad. 

Anledningen till den låga mängden är eftersom att serviceverksamheten är händelsebaserad 

och att mycket av kommunikationen sker i samband med detta. Bland medarbetarna är 

spridningen större bland svaren. Några menar att det mesta av kommunikationen är 

planerad medan andra anser att det knappt är någon planerad kommunikation. De 

aktiviteter som nämns som planerade av de båda grupperna är dock ungefär samma.  

På frågan om vilken information som är viktigast tycker medarbetarna och cheferna i stort 

sett lika. Några av cheferna anser att det viktigaste är att veta var medarbetarna är och vad de 

gör medan andra menar att det viktigaste är att veta hur medarbetarna mår. Kommunikation 
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rörande dessa ärenden nämns också av medarbetarna där de flesta nämner jobbrelaterad 

information som viktigast. Två av medarbetarna anser att det viktigaste är deras hälsa och 

motivation.  

4.2.2 Förmedla budskap 

Både chefer och medarbetare nämner att förståelse för att budskapet gått fram kan 

säkerställas genom att ställa kontrollfrågor, upprepning och att både kommunicera via mail 

och telefon. Några av medarbetarna menar att det är svårt att veta om budskapet gått fram 

om inget svar återfås vid till exempel mail och sms. Både några chefer och medarbetare anger 

att de inte brukar göra något speciellt för att säkerställa förståelsen. En av dessa chefer 

menar att det är upp till medarbetaren att återkoppla om denne inte förstått. Alla tillfrågade 

chefer anger att deras medarbetare förstår dem till stor del medan 83 procent av 

medarbetarna anger att deras chef förstår dem. En av medarbetarna menar att detta beror på 

att dennes chef tidigare haft samma arbetsroll och därför har stor förståelse för 

medarbetarens operativa vardag. Resterande 17 procent menade att detta inte alltid var fallet 

och att det är rörande arbetsuppgifter som chefen inte alltid förstår dem men att det inte är 

ett problem då det finns andra att vända sig till. En medarbetade anser att det varit svårt att 

nå fram till chefen vad gäller att genomföra en utbildning:  

”Sedan ska man inte behöva fråga om det och diskutera det överhuvudtaget att man ska gå 

den utbildningen som man redan har bestämt, men så är det idag. Det var ju faktiskt nu 

som jag fick skicka mejl tre gånger innan jag fick svar på om jag kunde boka in min 

utbildning som var bestämd att jag skulle gå. I alla fall som jag uppfattar det, jag vet inte 

om han uppfattar det på något annat sätt.”  

Majoriteten av medarbetarna, 58 procent, tycker inte att det är svårare att förmedla sitt 

budskap vid distans medan större delen av cheferna anser att det är det. Både några 

medarbetare och några chefer anger att det inte är distansen i sig som gör att det blir svårare 

utan det gäller att anpassa budskapet efter de verktyg som finns att tillgå. Två medarbetare 

nämner också att det är viktigt att ha en personlig relation med personen sedan innan för att 

budskapet ska nå fram ordentligt. Både medarbetare och chefer anger att det som försvårar 

kommunikationen är att det inte går att se reaktioner hos den andra parten, vilket gör att det 

ofta blir fler frågeställningar och budskapet tar längre tid att förmedla. En av cheferna anger 

att distansen inte är ett problem i allmänhet men att det blir en barriär för småfrågor. En 

chef nämner att de brukar ha telefonmöten och för att minska störande bakgrundsljud 

stänger medarbetarna av sina mikrofoner. Chefen nämner att detta gör att det är som att tala 

rakt ut i tomma luften, att det inte är säkert att någon ens lyssnar. Vidare nämner chefen 

också att de låtit medarbetarna hålla i liknande pass och responsen på dessa har varit att 

medarbetarna fått ökad förståelse för problematiken och varför chefen ibland ställer 

kontrollfrågor. En chef som använder videoutrustning vid sina möten säger att det märks 

stor skillnad och att det blir lättare att kommunicera med detta hjälpmedel.  

Både chefer och medarbetare nämner att om de skulle sitta på samma kontor så tror de att de 

skulle ha mer utbyte mellan varandra, både vad gäller kommunikation och erfarenheter, att 
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det skulle gå fortare att lösa problem och att gruppgemenskapen skulle stärkas. En 

medarbetare menar även att sådana saker som varken är jättebra eller jättedåliga skulle få 

kommuniceras då de idag inte ger anledning nog att kontakta chefen. En chef tror också att 

problem i gruppen skulle uppmärksammas i ett tidigare skede. Två av medarbetarna och en 

av cheferna tror inte att det skulle skilja något eftersom att deras roller gör att de sällan är på 

kontoret. Några av cheferna menar att det idag är svårt att lära känna medarbetarna 

tillräckligt bra, att det tar längre tid att lösa problem och att det är lättare att missa om en 

person mår dåligt eller har problem. Endast en chef bland både chefer och medarbetare 

anger att denne önskar en process eller ett verktyg för att underlätta kommunikationen på 

distans. Andra menar istället att det finns bra verktyg men att det snarare krävs mer 

utbildning i dessa eller mer tid att använda dem på ett bättre sätt. 

Intervjurespondenterna fick svara på frågan om de hade exempel på när den geografiska 

distansen försvårat kommunikationen. Merparten, fem stycken, av cheferna anger att det är 

främst vid problem som distansen försvårar, både problem mellan medarbetarna och när 

chefen ska försöka lösa en kunds problem genom att ringa olika personer för att försöka hitta 

en lösning. En person nämner att chefen drabbas på ett personligt plan om medarbetarna har 

problem sinsemellan:  

”Då ska jag försöka att ringa till den ena och sedan till den andra men det går ju inte utan 

det är bara att släppa allting och åka dit.” 

En chef nämner att det inte bara påverkar ledarskapet utan att det också påverkar 

medarbetarna eftersom att det inte blir någon kompetensöverföring mellan dem. En annan 

medarbetare nämner också att det ibland kan vara svårt att nå chefen då denne har väldigt 

många samtal att besvara samt att det är det enda verktyget som chefen använder för att 

kommunicera. En medarbetare berättar följande som exempel på när distansen försvårat 

kommunikationen:  

”Så då sitter någon på distans och säger: här har du en Powerpoint som du ska fylla i de 

här sidorna med lite siffror och procent och sådär. […] Hade man på något sätt suttit 

tillsammans så hade man på något sätt arbetat fram det här materialet tillsammans, då 

hade det blivit någon form utav kreativ process där istället: den här 42, där hade det varit 

jättefantastiskt om det hade varit 35 istället, vad kan vi göra? Så istället för att ifrågasätta 

och låta den andra försvara sig så hade det kanske varit en coachning där: kolla på Frasse 

här bredvid, han lyckades med 32 på grund av det här och det här, kan du dra någon 

lärdom av det? Frasse, kom hit och berätta vad du gjorde!” 

Respondenterna fick också svara på frågan om den geografiska distansen underlättat 

kommunikationen och där tycker både medarbetare och chefer att det är svårare att komma 

på något exempel. Det som nämns av både chefer och medarbetare är att möten är väl 

förberedda och därmed mer koncisa och effektiva. Andra saker som nämns är att det blir mer 

naturligt att skicka mail till varandra och att fördelen med det är att konversationen finns 

sparad. En chef menar också att det blir mer betydelsefullt att ringa till en medarbetare om 

personerna annars inte har så mycket kommunikation.  
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Medarbetarna fick frågan vad som skulle kunna förbättras i kommunikationen med chefen. 

Flera av de tillfrågade tror att det skulle vara bättre om det fanns fasta tidpunkter där de 

visste att de hade möjlighet att kontakta sin chef om de skulle vilja. En medarbetare nämner 

att denne hade så tidigare och att detta var bra. En annan medarbetare menar att tiden skulle 

kunna läggas på den personliga relationen om det inte finns specifika problem att behandla. 

En annan person menar att kommunikationen idag är så bra som den kan bli och att detta 

beror på att relationen till chefen kantas av tillit och ett öppet klimat. En medarbetare 

uppmärksammar vikten av en god relation och att inte bara tänka på produktivitet genom 

följande citat:  

”Nej, blir den för effektiv så tappar man ännu mer av den sociala biten. Om du förstår vad 

jag menar. Det mesta i kommunikationen gäller givetvis jobbet och ska man då plocka bort 

det här ineffektiva då är det bara 100 procent information som förs tillbaka, då tappar 

man det sociala, vilket heller inte är bra.” 

4.2.3 Kommunikationens implikationer på effektiviteten 

Enligt Cummings (2008), Kelley & Kelloway (2012) och Zigurs (2003) är frekvent 

kommunikation och fysiska möten viktigare för team på distans än för mer traditionellt 

arbetssätt. Kelley & Kelloway (2012) menar att detta kan öka förtroendet för ledaren och 

stärka arbetsrelationen mellan medarbetarna. I studien framkom att det vanligaste är att 

medarbetaren och chefen kommunicerar minst en gång per vecka men att detta är mer på 

händelsestyrd basis. Det framkom även att flera medarbetare önskar mer frekvent 

kommunikation med sin chef då detta saknas idag. Några av de tillfrågade cheferna anger att 

det idag finns ett stående tillfälle för att kommunicera med medarbetarna om den kommande 

periodens arbete.   

Angående de fysiska mötena framkom att de inte inträffar i lika stor utsträckning då de sker 

några gånger om året med hela gruppen men att det kan ske oftare att chefen åker till 

medarbetarnas orter i andra ärenden. Teambuildingaktiviteter har nämnts av några chefer 

och att detta varit uppskattat av medarbetarna. Enligt Carlson & Zmud (1999) minskar 

kommunikationens detaljrikedom om två personer utan tidigare relation kommunicerar, 

vilket även styrks av en medarbetare som menar att den sociala biten är viktigt om en 

diskussion ska kunna föras mellan två personer. Hersey, Blanchard & Johnson (2001) menar 

också att det måste finns kommunikation mellan medarbetare utanför arbetstid för att 

medarbetarnas koppling till arbetsplatsen ska stärkas. Även Lunenburg (2010) nämner att 

behovet av kommunikation mellan medarbetare ökar i en stor och komplex organisation. Då 

majoriteten av medarbetarna ofta är ute hos kund, och inte på kontoret, ökar deras behov att 

de fysiska mötena även innehåller möjlighet att prata om annat än arbetsrelaterade ämnen 

för att stärka medarbetarnas relation till varandra och deras koppling till arbetsplatsen. Även 

Brunell (2013), Kayworth & Leidner (2000) och Nardi & Whittaker (2002) menar att 

sammanhållningen i en grupp kan stärkas av informell kommunikation.  

Flera medarbetare har också visat uppskattning när chefen gjort informella besök då det inte 

finns en press att prestera någonting utan att det finns utrymme att behandla andra ämnen. 
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Även att det blir ett forum att lyfta små frågor som inte är tillräckligt viktiga att ringa eller 

maila om anger både chefer och medarbetare är en viktig aspekt och en av fördelarna med att 

ha informella besök. Även Cummings (2008) benämner informell och fysiskt kontakt som en 

viktigare faktor för ledare på distans än vid mer traditionellt arbetssätt. Brunelle (2013) 

håller med; distansrelationer påverkas negativt av att informella möten reduceras eller 

begränsas. Det blir därför viktigt för ledare på distans att hitta dessa tillfällen där sådan 

kontakt kan ske (Cummings, 2008). 

Tidigare studier har visat att detaljrikedomen vid informationsytbytet minskar vid fysisk 

distans (Anatonakis & Atwater, 2002; Daft & Lengel, 1983). Detta stöds inte av medarbetarna 

då majoriteten anser att det inte är svårare att förmedla sitt budskap vid distans medan 

större delen av cheferna stödjer detta då de tycker att det är svårare. Vidare nämns att det 

inte är distansen i sig som gör det svårare utan att svårigheten ligger i att anpassa budskapet 

till de verktyg som finns att tillgå. Det som upplevs som svårare är att det inte går att se 

motpartens reaktion till ett budskap och detta gör att det blir fler frågeställningar och det tar 

då längre tid att förmedla ett budskap. Detta kan förklaras med hjälp av den linjära 

kommunikationsmodellen och den interaktionella kommunikationsmodellen, vilka beskrivs 

av Hersey, Blanchard & Johnson (2001). Kommunikationssättet telefon klassas i regel som 

ett sätt att föra interaktionell kommunikation men i det fall där feedback uteblir upplevs 

kommunikationen som linjär. En chef nämner att denne märkt av problematiken vid 

telefonmöte med sina medarbetare då de, för att minska störande bakgrundsljud, stänger av 

sina mikrofoner och feedback uteblir därför. Vikten av att minska oväsen i omgivningen 

nämns också av Hersey, Blanchard & Johnson (2001) men det är kanske viktigare att väga 

fördelar mot nackdelar i ett sådant fall. 

När ett budskap ska förmedlas är det viktigt att anpassa kommunikationskanal, tidpunkt och 

tonläge till innehåll och mottagare för att kommunikationen ska kunna ske på ett bra sätt och 

för att undvika missförstånd (Carlson & Zmud, 1999; Goldsmith, Greenberg & Hu-Chan, 

2003). Carlson & Zmud (1999) menar att det finns en risk att den personliga effektiviteten 

minskar vid användningen av en och samma kommunikationskanal till alla personer. En 

medarbetare berättar att dennes chef endast använder ett kommunikationsmedel och att 

detta även gör att chefens tillgänglighet minskar eftersom att det är svårt att nå fram. Även 

relationerna kan effektiveras genom att behandla andra ämnen än artspecifika muntligt 

(Yukl, 2012). Några av cheferna berättar att de idag brukar ringa sina medarbetare en gång i 

veckan för att kolla hur de mår, även en medarbetare styrker detta och tycker att det fungerar 

bra.  

Den transaktionella kommunikationsmodellen beskriver kommunikation som sker öga mot 

öga (Hersey, Blanchard & Johnson, 2001). Den geografiska spridningen av medarbetare och 

chefer gör att denna typ av kommunikation inte förekommer lika ofta. Goldsmith, Greenberg 

& Hu-Chang (2003) nämner att videoteknologin gör det möjligt att genomföra ett samtal öga 

mot öga utan att träffas fysiskt och en chef berättar att det blivit stor skillnad av att använda 

video vid möten och att detta underlättar kommunikationen. En medarbetare önskar att 

teknik som videokonferens skulle användas i större utsträckning och berättar att det idag inte 

används så ofta, vilket personen tror beror på att det finns en osäkerhet kring hur tekniken 
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ska användas. Även Goldsmith, Greenberg & Hu-Chan (2003) nämner att problem kan 

uppstå om personer känner sig hotade av ny teknik. Vidare nämner de att för att lösa ett 

sådant problem är det viktigt att personerna kan ta hjälp av andra för att lära sig och att de är 

medvetna om att expertkompetens inte krävs inom varje teknikområde. Olson & Olson 

(2001) menar vidare att det inte är säkert att teknik som videokonferens används bara för att 

det finns tillgängligt då verktyget kanske inte stödjer de interaktioner som 

gruppmedlemmarna behöver. Kayworth & Leidner (2000) menar att det finns flera brister 

inom kommunikationsteknologin som exempelvis överföringen av känslomässiga och sociala 

signaler.  

Alla chefer och en majoritet av medarbetarna anser att respektive motpart förstår dem. Trots 

detta uppger både några chefer och medarbetare att de inte brukar göra något speciellt för att 

säkerställa förståelsen. En chef lägger över ansvaret på medarbetarna och menar att det är 

upp till dem att återkoppla om de inte förstått. Hersey, Blanchard & Johnson (2001) menar 

att det är viktigt att säkerställa förståelsen för att undvika missförstånd, vilket annars kan 

medföra att medarbetarnas förtroende för ledaren minskar och passivitet kan bli en följd. En 

annan positiv aspekt som framkom i intervjustudien var att den geografiska distansen 

medför att möten är väl förberedda, vilket gör att effektiviteten ökar då det är lättare att hålla 

sig till ämnet. Detta nämns av både chefer och medarbetare men även Clampitt & Downs 

(1993) menar att detta är en av de faktorer som påverkar nöjdheten kring kommunikationen. 

4.3 Utvecklingssamtal på distans 

Enligt organisationens interna dokument är utvecklingssamtalet ett verktyg som fokuserar på 

medarbetarnas personliga utveckling, prestationer, resultat och beteenden. Detta verktyg 

hjälper en chef att dokumentera medarbetarens bidrag och ambitioner, ge kvalitativ och 

kvantitativ feedback samt identifiera varje medarbetares potential. Målet för 

utvecklingssamtalet är att skapa en kultur som säkerställer att organisationen attraherar, 

behåller och utvecklar medarbetarna.  Dessa individer är en mycket värdefull tillgång för 

organisationen och genom att skapa denna kultur säkerställs också det framtida resultatet. 

Vidare används utvecklingssamtalet för att öka förståelsen mellan medarbetare och chefer, 

tydliggöra förväntningar och syften, konfrontera eventuella problem och hantera dessa, 

motivera medarbetare samt för att säkerställa att medarbetarnas mål överensstämmer med 

organisationens målsättning.1 

Utvecklingssamtalet är en periodisk process som varje år startar med att medarbetaren 

reflekterar över vad som hänt under det gångna året utifrån de uppsatta mål som denne haft. 

Medabetaren funderar också över vilka mål som ska sättas inför det kommande året. När 

detta är klart dokumenterar medarbetaren all information och därefter är det chefens tur att 

göra sin bedömning av medarbetarens resultat, beteende och utveckling. Sedan sker 

utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare. Cirkeln sluts genom ett 

                                                        
1 Internt dokument från organisationen 
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uppföljningssamtal som genomförs ett halvår senare och därefter återupprepas processen. 

Figur 16 visar alla delprocesser som ingår i utvecklingssamtalet.2 

  

Figur 16: Organisationens utvecklingssamtalsprocess 

4.3.1 Förberedelser 

Merparten av de tillfrågade medarbetarna och samtliga chefer anger att de förbereder sig 

inför utvecklingssamtalet. Medarbetarna förbereder sig genom att dels gå tillbaka till 

föregående år och se om målen som sattes är uppnådda och dels tänka igenom framåt vilken 

utveckling som är tänkbar. Cheferna förbereder sig också genom att läsa igenom tidigare års 

protokoll samt genom att fylla i sin del i det webbaserade verktyget. En av medarbetarna som 

inte förbereder sig menar att detta beror på att personen tidigare inte fått stöd från chefer 

vilket resulterat i att personens mål har varit stående från år till år. En relativt nyanställd 

medarbetare berättar att förberedelserna ska utökas till nästa år och en annan medarbetare 

uttrycker detta:  

”Alltså sådana grejer är helt värdelösa, saker som man ska gör en gång per år i något 

datorprogram som man inte begriper sig på. Så går det inte att ha liksom. […] Lite så 

känns det, jag vet inte vem som tittar på det där.” 

Ett flertal chefer upplever att de väldigt sällan får egna förslag från medarbetarna med mål 

som de skulle kunna sätta upp. Detta är också något som cheferna önskar att medarbetarna 

skulle bli mer delaktiga i. En del chefer anger också att de tycker att det är problematisk att 

sätta mål som ny chef men att detta är något som blir lättare med tiden. 

                                                        
2 Internt dokument från organisationen 
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4.3.2 Genomförande 

Nästan alla chefer och medarbetare uppger att utvecklingssamtalet genomförs fysiskt men att 

det i vissa fall är en omöjlighet av olika anledningar. I de fall där samtalet inte kunnat 

genomföras fysiskt har det istället genomförts antingen per telefon eller video. Nästan alla 

chefer som genomför samtalet fysiskt berättar att de åker ut till sina medarbetare. En 

medarbetare anger att tidsbristen från chefens sida är en av orsakerna till att samtalet inte 

blir av överhuvudtaget. De vanligaste målen som medarbetaren sätter upp tillsammans med 

chefen är rörande utbildning, säkerhet, beteenden och fysiska kundbesök. På frågan om det 

genomförs en halvårsuppföljning efter utvecklingssamtalet svarade 100 procent av cheferna 

och 77 procent av medarbetarna ja. Det som uppföljningen brukar handla om är att stämma 

av att de mål som sattes är uppnådda eller att medarbetaren är på god väg att uppnå dem. En 

medarbetare som inte har uppföljning berättar att det är för lång tid mellan samtalen och att 

en uppföljning därför vore bra. Bland de chefer och medarbetare som genomför en 

uppföljning säger en större majoritet av medarbetarna och en mindre majoritet av cheferna 

att uppföljningen sker fysiskt. En chef önskar att det skulle finnas fler forum för 

uppföljningar under året och inte bara en halvårsuppföljning. En annan chef har på eget 

initiativ en kvartalsvis uppföljning.  

På frågan om medarbetaren tycker att verktyget är ett bra hjälpmedel i 

utvecklingssamtalsprocessen svarade 82 procent ja. Det som lyfts fram som positivt är bland 

annat att processen sköts med automatik, att det som diskuteras kommer ner på papper och 

möjligheten att kunna gå tillbaka och se vad som ska göras. De medarbetare som inte anser 

att verktyget var ett bra hjälpmedel menar istället att det är svårt att förstå vad som ska fyllas 

i och vad som kan förväntas. En majoritet av cheferna anser också att verktyget är ett bra 

hjälpmedel i utvecklingssamtalsprocessen. En chef uppger att denne helt lämnat det 

webbaserade verktyget och skriver på papper istället med anledning att medarbetarna inte 

förstår verktyget och att de försökt i flera år. Medarbetarnas och chefernas åsikter går isär i 

frågan huruvida de saknar något i verktyget eller inte. En majoritet av medarbetarna anser 

inte att de saknas något men en större del av cheferna anser att de saknar ett flertal faktorer 

som inte finns med i verktyget idag. En av medarbetarna som anser att denne saknar något 

säger följande: 

”Ja. Jag tycker att den biten som är kopplad till ens utveckling och karriär, den är lite tunn. 

Man slänger ur sig att här är målbilden och jag skulle vilja vidareutvecklas inom det här 

och då säger chefen okej, vi kan väl ta ett litet steg ditåt och så gör man det. Det finns ingen 

långsiktighet i utvecklingssamtalet. Det borde kompletteras med någon långsiktig koppling 

mellan individen och organisationen.” 

Denna åsikt stöds också av en chef som menar att verktyget mest fokuserar på det som ska 

hända ett år framåt. Vidare berättar denne att kopplingen är svag för medarbetarna mellan 

att skriva något i verktyget och att det sedan händer något samt vems som har ansvar över att 

genomföra förändringen. En annan faktor som saknas bland chefer är ett fält för 

medarbetarna att fylla i feedback kring hur de uppfattade sina chefer. Idag genomförs detta 
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inofficiellt i ett flertal fall. Andra åsikter som också nämns i frågan bland cheferna är att 

verktyget är platt och att de psykosociala bitarna saknas.  

Utvecklingssamtalsprocessen upplevs som mer tydlig bland medarbetarna än bland cheferna. 

En större andel av cheferna uppger att processen är otydligt i början och att det tog några år 

innan de var helt säkra på hur de skulle gå tillväga samt att kvaliteten ökat efter årens lopp. 

Vissa av cheferna fick även frågan om de tror att deras medarbetare tycker att processen är 

tydlig och där svarar de flesta att det för dem också tar några gånger att lära sig, varpå en chef 

uppger att medarbetarna nog aldrig fått någon utbildning i detta. Flera av medarbetarna som 

upplever processen som tydlig säger i anslutning till denna fråga att de tycker att det är svårt 

att komma ihåg vilka mål de satt upp i sina utvecklingssamtal: 

”Det står ingen annanstans än i utvecklingssamtalsverktyget och den kollar man på två 

gånger per år oftast.” 

En av de tillfrågade cheferna efterfrågar specifikt möjligheten att ha rollspel med genomgång 

av själva genomförandet, det vill säga: vilka frågor som bör ställas och hur själva samtalet går 

till för att utvecklingssamtalsprocessen ska bli tydligare.  

4.3.3 Uppfattning av beteenden och prestationer  

Flertalet av de tillfrågade medarbetarna anser att de har möjlighet att visa sina kompetenser 

för sin chef. Anledningar som nämns är att kompetenserna visas genom de fysiska mötena 

och att kunder kontaktar chefen vid bra eller dåligt arbete. Några av medarbetarna anger att 

de är osäkra i frågan. Två av medarbetarna anser att det finns en större förmåga att leverera 

än vad chefen tror. En annan medarbetare tror att det återspeglas i arbetet men är osäker på 

hur chefen uppfattar det. En medarbetare berättar att chefen inte har kunskap om de 

tekniska bitarna i arbetet och att denne aldrig är med ute på jobb men att kunder kan 

återkoppla beteenden och prestationer. 23 procent av de tillfrågade har svarat nej på frågan 

med anledningar som: att chefen inte vet vad medarbetaren gör, att de inte träffas i vardagen 

och att de få gånger de faktiskt träffas så är det planerat vad de ska göra och det finns därför 

inte möjlighet att ta upp andra saker. En medarbetare menar följande: 

” […] tar jag många jobb, gör många jobb och ligger ute mycket och därmed har bra 

beläggning så är det ett bevis på att jag sköter mig. Om man säger så. Sedan exakt hur bra 

man är, ja det måste vara svårt.”  

En majoritet av medarbetarna känner att utvecklingssamtalsprocessen hjälper dem att 

förmedla en korrekt uppfattning kring sina prestationer och beteenden. Chansen att framföra 

sin åsikt och möjligheten att fånga upp och reflektera kring de mål som satts föregående år 

anses vara de främsta anledningarna till detta. De medarbetare som inte tycker att processen 

hjälper dem att förmedla en korrekt uppfattning anser att bedömningen är fyrkantig. Vidare 

berättar en medarbetare följande vad gäller prestationsuppfattningen och mål: 
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”Det blir värre om man inte har presterat så bra på dem men att man har presterat mycket 

annat som kanske inte är i linje med de mål som man satte för ett år sedan men som ändå 

gynnar verksamheten, då syns ju inte det.” 

Två andra medarbetare nämnde att deras prestationer syns i deras jobb och i de reaktioner 

som kunden ger, inte i utvecklingssamtalsprocessen. De medarbetare som både svarar ja och 

nej menar att deras chef bara har en allmän uppfattning kring vad de gör på grund av 

distansen: 

”Uppfattningen baseras på min chefs bedömning av det man har gjort, det är en mänsklig 

faktor som inte går att mäta.” 

De flesta chefer bildar sig en korrekt uppfattning kring sina medarbetares prestationer och 

beteenden med hjälp av feedback från kunder, kollegor eller andra i organisationen. Få säger 

att de aktivt kontaktar sådana personer utan att de antar att de hör av sig om det är något de 

uppmärksammat. Rena mätetal tas direkt ur system. Ungefär hälften av de tillfrågade uppger 

att de brukar följa med sina medarbetare på kundbesök för att se hur de agerar i 

verkligheten. Många uppger att de inte särskiljer hur de tar reda på medarbetarnas 

prestationer eller beteenden utan att det hänger ihop. Några av cheferna menar att ett 

avvikande beteende skulle framkomma väldigt snabbt men att detta är ett av problemen på 

distans då de egentligen inte vet vad medarbetarna gör och hur de beter sig.  

4.3.4 Bedömning 

I frågan om medarbetaren tycker att den chef som bedömer dennes utvecklingssamtal är rätt 

person att göra detta eller om det finns någon annan mer lämpad svarade 67 procent av 

medarbetarna att den egna chefen var rätt person för ändamålet. En anledning till denna 

uppfattning var att medarbetarna upplevde att deras chef tar input från andra om denne själv 

inte vet hur medarbetaren betett sig eller presterat. De 15 procent av medarbetarna som inte 

tycker att deras chef var rätt person att bedöma deras utvecklingssamtal berättar att det finns 

andra personer som är mer lämpade som sitter på samma ort eller som har mer kunskap om 

deras yrkesroll. Resterande medarbetare, 17 procent, berättade att de var osäkra på om deras 

chef är rätt person att bedöma deras utvecklingssamtal och menar att deras chef har bra koll 

på deras prestationer men inte på deras beteenden.  

När det kommer till rättvis bedömning säger 84 procent av medarbetarna att de blir rättvist 

bedömda. Denna uppfattning grundas i att det finns en möjlighet att kommunicera kring de 

mål som satts upp, att chefens och medarbetarens bedömning överensstämmer och att det 

finns en transparants hos alla parter. En av medarbetarna som inte tycker att denne blivit 

rättvist bedömd menar att utvecklingssamtalsverktyget är en process som består av mätetal 

och att detta ibland kan motivera en missbedömning vid distansledarskap: 

”Om man då har en väldigt god relation och man uppnår massa synergieffekter, att jag och 

min chef förstår varandra väldigt väl och jag gör precis som på det sätt han tycker är bra, 

då kan han välja att tycka att jag är jättebra och motivera det i utvecklingssamtalet. 

Problemet är ju då att om man har ett ledarskap på distans så kan det bli väldigt: ja men 
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det är ju logiskt, två av de här parametrarna har du inte riktigt kommit upp till i den här 

målbilden som vi hade och därför motiverar jag att du kommer lida resten av ditt liv här 

med dålig lön och ingen karriär.” 

En annan faktor som nämns i samband med rättvis bedömning är den orättvisa 

lönebedömningen:  

”Men det finns liksom dem som har jobbat i jättemånga år och som har sämre lön än de 

som bli nyanställda. Det kan omöjligt vara så. Jag vet att vi har så låg lön att vi inte skulle 

kunna anställa dessa nya duktiga killar om vi inte höjer lönen för dem. Då borde det också 

återspeglas i att de gamla killarna som vet vad de håller på med också skulle ha det. […] 

Men det är klart att det måste kännas när du ska gå och utbilda en kille som inte vet 

någonting eller kan någonting och han har mycket bättre lön än dig, trots att du har jobbat 

i tio år.”  

En annan medarbetare berättar också att dennes begränsade möjligheter att sätt tydliga mål 

får negativa konsekvenser på lönen:      

”Sen just att det inte finns någon möjlighet att sätta tydliga mål för det ska ju speglas mot 

lönebiten sen. Om du ska kunna gå upp i lön så är det för att du har uppnått målen som är 

satta i utvecklingssamtalet och har du inga mål i utvecklingssamtalet så kan du inte jobba 

på din löneutveckling heller.” 

Saker som medarbetarna tycker kan förbättras vad gäller hur de blir bedömda är bland annat 

införandet av ett överenskommet mätetal. Genom att skriva ner hur detta mätetal mäts och 

hur måluppfyllnad avgörs kan uppfattningen bli mer korrekt menar en medarbetare. Två 

andra medarbetare önskar att deras chef ska ha bättre koll på deras yrkesroller för att kunna 

göra en rättvisare bedömning. En medarbetare förklarar att det saknas inblick i hur personen 

jämförs med de övriga i gruppen. En annan medarbetare tror att distansen bidrar till att det 

är svårt för dennes chef att göra en direkt bedömning av prestationer och beteende: 

”Hon vet inte så mycket egentligen, jag får sitta och berätta för henne vad jag gör på 

dagarna och hur mitt jobb ser ut. När jag drog det första gången så vart hon chockad, hon 

hade ingen aning om hur jag jobbade.”  

4.3.5 Utvecklingssamtalets implikationer på effektiviteten 

Lindgren (2001) nämner att för att jämna ut maktbalsen mellan medarbetare och chef är det 

viktigt att parterna har en gemensam bild av vad syftet med samtalet är, att parterna 

förbereder sig samt att samtelet inte sker i chefens rum. Majoriteten av medarbetarna och 

samtliga chefer uppger att de förbereder sig inför samtalet genom att titta tillbaka på 

föregående år. Majoriteten berättar även att samtalet brukar ske på medarbetarens ort och 

att chefen åker dit.  

Enligt Deming (2000) leder samtal som enbart handlar om bedömning av prestation inte till 

ökad produktivitet. Även Jakobsen et al. (2010) menar att problem kan bli svårare att 

identifiera och lösa om medarbetarna tvingas framstå som duktiga. Vidare menar Carson, 
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Cardy & Dobbins (1991) att fokus istället bör ligga på faktorer i systemet som kan förbättras 

då detta leder till ett mer långsiktigt förbättringsarbete. Majoriteten av medarbetarna har 

inte nämnt detta som ett problem då samtalen ofta handlar om personlig utveckling i form av 

utbildningar samt att andra mål sätts upp, till exempel beteende- och säkerhetsmål. En 

person uppger att detta är ett problem då det finns många mätetal som ska uppnås och att 

det är omotiverande. 

Ljungström (2001) menar att de stora vinsterna med denna typ av samtal är att chefer får en 

inblick i vad som motiverar de anställda så att det strategiska arbetet kan fortsätta på ett sätt 

som ökar organisationen produktivitet och effektivitet. Enligt Chandan (2009) är det också 

viktigt att medarbetarna får en chans att kommunicera uppåt till sina chefer för att uppnå 

organisatorisk effektivitet. Ett flertal chefer anger att de idag saknar denna typ av feedback 

men att de löst detta genom att efterfråga den ändå och sköta detta inofficiellt och skilt från 

utvecklingssamtalet.  

Vad gäller bedömningen av medarbetarnas prestationer vid distans anger Antonakis & 

Atwater (2002) att distansen påvisats försvåra detta. Detta stödjs inte av intervjustudien då 

84 procent av medarbetarna anger att de blir rättvist bedömda. De flesta medarbetare anger 

att deras prestationer och beteenden når fram till chefen genom kunder och andra kollegor 

inom organisationen. Några anger att deras beteenden inte når fram till chefen i lika stor 

utsträckning som deras prestationer. De flesta av cheferna uppger att de tar hjälp av kollegor 

och kunder för att bedöma medarbetarnas prestationer och beteenden men få av dem uppger 

att de aktivt söker denna information. Istället litar de på att någon kontaktar dem om 

problem med beteenden eller prestationer uppstår med en medarbetare. En medarbetare 

nämner specifikt att synergieffekter missas på distans och att bedömningen i större grad bara 

baseras på mätetal. Vidare menar respondenten att den geografiska distansen försämrar 

relationen till chefen och att det bidrar till att chefen därför gör en missbedömning av 

prestationer och beteenden. Detta belyser även Judge & Ferris (1993) då de menar att en chef 

som har fler möjligheter att observera en medarbetares prestationer och beteenden rankar 

dessa högre än andra medarbetares. Även Yagil (1998) har gjort en liknande observation att 

ökande fysiska observationer ger ökade möjligheter att påverka medarbetarnas beteende. 

Howell & Hall-Merenda (1999) menar att en ledare på distans har begränsade möjligheter att 

influera och att detta kan påverka relationens effektivitet. 

I intervjustudien framkom att 100 procent av cheferna genomför en uppföljning medan 77 

procent av medarbetarna gör detta. Både Lindgren (2001) och Jönsson (2004) talar om 

vikten att ha uppföljningstillfällen och att ta vara på dessa på bästa sätt. Det finns annars en 

risk att samtalen uppfattas som onödiga (Jönsson, 2004). En medarbetare som inte har 

uppföljning i dagsläget uppger att det är något som personen saknar. Några chefer uppger att 

de tycker att ett halvår är för lång tid och en chef har därför infört kvartalsvisa uppföljningar.  

Vissa chefer upplever att de sällan får egna förslag på mål från medarbetarnas sida. Samtidigt 

hävdar några av medarbetarna att de har svårt att komma ihåg vilka mål som satts upp då de 

bara ser dessa två gånger per år. Angående detta menar Jönsson (2004) att båda parter 

måste se meningen med samtalet för att motiveras att genomföra förändringen de kommit 
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överens om då förändringsarbetet annars inte fullföljs. Även Latham & Yukl (1975) menar att 

om medarbetarna får motivation och feedback kring målsättning kan organisationens 

produktivitet öka. En av cheferna menar att kopplingen idag är svag för medarbetarna att 

skriva ner något i verktyget och sedan se en förändring. Latham & Yukl (1975) säger också att 

en stödjande ledare är en viktig aspekt för att maximera effekten av målsättning. Vidare 

menar de att i de fall där ledaren inte stöttat sina medarbetare har inte heller målsättningen 

varit effektiv. Kouzes & Posner (2011) menar vidare att det är viktigt att uttalanden följs upp 

av handlingar eftersom att trovärdigheten för personen annars kan minska. Detta stödjs av 

en medarbetare som anger att målen har varit stående från år till år och att detta beror på 

avsaknaden av stöd från tidigare chefer.  

4.4 Motivera och stötta medarbetare på distans 

4.4.1 Feedback, coaching och motivation 

Det vanligaste sättet att ge feedback är via telefon och mail. Ofta är grunden att chefen fått 

höra av kunder, kollegor eller andra att deras medarbetare gjort ett bra jobb. Vissa uppger att 

de gärna ger feedback i grupp på möten och en person säger:  

”Det vet man ju själv hur det är att få beröm inför andra. Det är också något som är väldigt 

mycket värt. Att andra får höra att någon tyckte att man gjorde något bra. Det smäller ju.” 

Endast en av cheferna menar att feedback bör ges individuellt då det annars blir 

munhuggning mellan medarbetarna. Om det är negativ feedback vill cheferna helst ta det 

individuellt så att de kan prata om det som hänt och se personens reaktioner. En av cheferna 

uppger att feedback alltid ges fysiskt medan en annan chef menar att detta blir för sällan då 

personen bara träffar sina medarbetare ett par gånger om året, vilket personen också ser som 

en av nackdelarna med att leda på distans. Ytterligare en chef menar att det är svårt att ge 

feedback till medarbetarna eftersom de arbetar med saker som inte chefen förstår sig på. 

Från medarbetarnas håll uppges att det oftast är vid utvecklingssamtalet som feedback ges 

men att chefen kan ge dem positiv feedback om de fått höra något från nöjda kunder, 

exempelvis. En medarbetare önskar mer konstruktiv kritik och en annan medarbetare menar 

att det saknas feedback om det vardagliga arbetet då det bara är enbart extremfall som tas 

upp.  

Angående coachning anger de flesta av cheferna att de försöker coacha sina medarbetare att 

åka på utbildningar som passar eller att ta sig an vissa projekt. En chef utan kunskap om 

tekniken säger att medarbetarna själva får bestämma vilka utbildningar de ska gå och att 

detta hjälper dem att engagera sig i sin utveckling snarare än att bli påtvingad något. Många 

uppger att det är vid utvecklingssamtalet som de har en dialog kring hur medarbetaren vill 

utvecklas. Två av cheferna anser att det ligger i deras roll som chef att underlätta för 

medarbetarna att utvecklas och att det är chefens uppgift att ta bort aktiviteter om 

medarbetaren känner att det blir för mycket. En chef uttrycker detta genom följande citat:  
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”Att inte bara tänka på att: vad jobbigt det blir för mig om du slutar för då måste jag 

rekrytera en ny person. Utgå istället från vad medarbetarna vill och drivs av.” 

En annan chef anger att coachningen genomförs genom att fråga vilka som vill åka på en 

utbildning med hjälp av handuppräckning. Några chefer motiverar sina medarbetare genom 

att bland annat påbörja ett telefonsamtal med att fråga om helgen och hur personen mår 

snarare än att efterfråga resultat. En av cheferna nämner att det finns ett samband mellan att 

personen arbetat väldigt länge med samma uppgift och att motivationen minskar, varför 

chefen försöker ge medarbetarna varierande uppgifter. En chef menar att medarbetarna 

uppskattar att känna sig självständiga men:  

”Där får man vara lite försiktig så att man ger rätt mängd ansvar och utmaning. Slår det 

över så känner man istället att det är dålig styrning och att man inte har något stöd”.  

På frågan om medarbetarna tycker att chefen stöttar dem i deras arbetsroll menar alla utom 

två personer att denne gör det. En person menar att:  

”[…] hans roll är en sak och min roll är en sak. I hans roll ingår inte att stötta mig i mitt 

arbete, att göra mig större i min roll, nej.” 

En annan medarbetare menar att det inte finns något behov av stöttning från medarbetarens 

sida. En medarbetare anger att det vore mer effektivt att ha färre uppgifter så att dessa skulle 

kunna göras bättre. En person uppger att:  

”Rent generellt tycker jag […] att man börjar på ett jobb där man har en roll och gör saker, 

med tiden så utökas det till att göra massor med saker. Då kan man liksom inte fokusera på 

någonting längre och så säger man det: jag kan inte fokusera på någonting längre och det 

är bara samma skit hela tiden och det är så jävla tråkigt. Ja men då får du göra det här 

också, som är lite annorlunda. Så gör man det också och så gör man en till grej och tillslut 

har man massor att göra. Man får inte möjlighet att ta de utmaningar som finns för att 

man har för mycket skräp att göra. Så upplever jag det.” 

Medarbetarna nämner följande saker som motiverande: intressanta arbetsuppgifter, 

feedback, utmaningar, att göra nytta, att se samband mellan väl utfört arbete och karriär, 

uppskattning och bekräftelse, att utvecklas och att få använda sina kunskaper. En 

medarbetare menar att det är viktigt att få uppskattning i form av lön men att detta inte 

överväger avsaknaden av feedback: 

”Men bra lön och att de aldrig säger något hur mycket man än jobbar så blir man inte 

lyckligare för det” 

På frågan om chefen skapar förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig motiverade 

svarade flertalet att de inte vet, med anledning av att arbetet och uppgifterna i sig är 

motiverande. En person anger att arbetsbelastningen idag är väldigt hög och att detta känns 

omotiverande. I övrigt är medarbetarna i stort sett nöjda då 91 procent anger att det inte 

finns omotiverande faktorer i relationen till chefen. Det som nämns under den frågan är att 

kopplingen mellan prestationer och utveckling är svag samt att det finns en brist på 
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bekräftelse. En person anser att det inte är i den direkta relationen till den närmsta chefen 

utan att det finns chefer högre upp i hierarkin som drar ner motivationen genom att vara 

anonyma och osynliga.  

Även cheferna fick svara på frågan om det finns omotiverande faktorer i deras 

ledarskapsarbete. 58 procent av cheferna anger att det finns sådana faktorer eller att de finns 

ibland. Av dessa anger en person att dialogen med medarbetarna skulle kunna lyftas där det 

många gånger handlar om enkla saker som de borde kunna. Två av cheferna anger att det är 

för mycket administrativa arbetsuppgifter för att de ska kunna fokusera på sitt ledarskap och 

att de interna processernas ineffektivitet drar ner motivationen. En annan person menar att 

det ibland uppkommer situationer där det finns så mycket att göra att det blir svårt att 

prioritera men att det brukar lösas ganska snabbt. Cheferna fick också svara på vad de gör för 

att säkerställa att medarbetarna känner sig motiverade. Där svarade de flesta att de försöker 

att ha en bra dialog där medarbetarna kan känna sig öppna med hur de tycker att arbetet är. 

En av cheferna tycker att det är svårt att fråga sådant då det lätt kan kännas för 

kontrollerande. Ett fåtal av cheferna uppger att de känner sina medarbetare så väl att de inte 

behöver vidta någon åtgärd för att säkerställa att de är motiverade.  

4.4.2 Förtroende och tillit 

Samtliga medarbetare svarar att de alltid eller oftast kan kontakta sin chef för att diskutera 

eventuella problem som uppstått. Flera menar att chefen alltid ser till att vara närvarande för 

att kunna hjälpa medarbetarna vid behov, genom att till exempel vara uppkopplade eller 

nåbara per telefon. Av de som sagt att det inte alltid går att få tag på chefen nämner en 

person att om det gäller frågor av personlig karaktär så finns det en rädsla från chefens sida 

att diskutera sådana saker. Personen tror att detta har att göra med att de inte har lärt känna 

varandra på grund av distansen. En annan person uppger att chefen vid ett flertal tillfällen 

inte svarat i telefon och inte heller på sms med uppmaning att ringa tillbaka. Detta tycker 

medarbetaren är väldigt dåligt och personen vet heller ingen annan som skulle kunna svara 

på frågorna istället för chefen. På frågan om medarbetarna litar på sin chef anger 92 procent 

att de gör det med anledning att chefen inger förtroende genom att göra det som denne sagt 

ska göras. En medarbetare menar att denne litar till viss del på sin chef i dagsläget. I samma 

fråga svarade cheferna att de litar på sina medarbetare men graden av hur mycket varierar. 

Vissa chefer har uppmärksammat medarbetare som varit oärliga vad gäller sjukskrivning och 

tidsrapportering, vilket gör att förtroendet minskar för dessa medarbetare.  

4.4.3 Relationer 

Beskrivningen av relationen skiljer något från medarbetarnas sida och chefernas sida. Fem av 

medarbetarna använder ord som professionell och arbetsmässig medan två av cheferna 

använder liknande ord. Tre av cheferna anser att relationerna är för individberoende för att 

de ska kunna göra en generell bedömning. Andra ord som förekommer från medarbetarnas 

sida är: mer som kollega än som chef-underställd, enkel och ärlig samt frihet under ansvar. 

En chef nämner även att medarbetarna uttryck detta om relationen till sin chef:  
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”Det inte som att du motarbetar oss utan det känns som att du är på vår sida och stöttar 

oss”. 

Många chefer menar att relationen påverkas negativt av att de inte träffas så ofta. Det som 

anses som negativt är att de inte märker om personer mår dåligt eller vad som händer i deras 

vardag. Det är också svårare och det tar längre tid att lära känna medarbetarna. En chef 

menar att de fick arbeta fram ett fungerande arbetssätt tillsammans medan en annan chef 

snabbade på processen genom att bjuda på sig själv så att medarbetarna skulle lära känna 

chefen. En av cheferna tycker att det fungerar bra och att de har en god relation i alla fall. Ett 

flertal chefer menar att relationen blir sämre med de som befinner sig långt bort. En annan 

av cheferna menar att känslan av avståndet till medarbetarna ökar om det är distans till flera 

olika orter medan en chef menar att det inte spelar någon roll om hur stor distansen är utan 

det är det faktum att de inte träffas dagligen som påverkar relationen. Medarbetarnas syn på 

distansens inverkan på relationen är mer blandad. Några anser att den inte påverkar eller att 

den påverkar i mindre utsträckning. Det som uppfattas som problematiskt är att relationen 

inte får tillfälle att växa och att detta gör att det blir svårare att diskutera problem över 

telefon. Av de som anser att det inte påverkas alls nämner en medarbetare att de känner 

varandra så bra så det inte är ett problem. En annan medarbetare menar att det ändå inte är i 

det vardagliga arbetet chefen kan hjälpa till och:  

”Så behöver jag hennes hjälp när det gäller hennes personalansvar så finns hon tillgänglig. 

Så jag känner inte för den sakens skull att jag behöver ha henne på plats.” 

62 procent av de tillfrågade medarbetarna anger att de tror att relationen skulle vara 

annorlunda om de skulle vara på samma ort som sin chef. Flera av dem anger att relationen 

hade varit djupare på ett personligt plan. En medarbetare uttrycker sig enligt följande:  

”Något som jag tänkt på ofta är att när man är på distans så upprättar man processer och 

rutiner för saker och ting. […] I den relation man har så ska man då presentera vad du 

presterat. Om det är den enda relation man har då blir den väldigt, vad ska man säga, det 

blir lätt att man direkt känner att man måste försvara sig eller motivera sin existens. Om 

man sitter bredvid varandra och är kollegor, då är det en självklarhet och då lyfter man 

hela dialogen till någonting där man har samförstånd mellan varandra och kan jobba 

vidare och göra något kreativt med det.” 

Två personer anser att anledningen till att relationen inte skulle vara förändrad är eftersom 

den snarare har med personkemi att göra än den fysiska distansen. 17 procent av cheferna 

anger att relationen inte skulle vara förändrad medan resterande ansåg att den skulle vara 

det, helt eller delvis. En chef menar att den personliga relationen kanske inte skulle vara 

förändrad men att gruppen skulle vara mer sammansvetsad.  

4.4.4 Motivations- och stöttningsimplikationer på effektiviteten 

I en studie av Clampitt & Downs (1993) visades att personlig feedback hade stor påverkan på 

medarbetarnas produktivitet. Även Nordengren & Olsen (2006) hävdar att en chef bidrar till 

att medarbetare känner sig motiverade att utföra sitt arbete och om detta saknas kommer 
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organisationens produktivitet att minska. Avsaknaden av feedback uppkommer i ett flertal 

frågor i studien där medarbetarna anser att det ibland kan kännas otillräckligt med den 

feedback som ges från cheferna. Alla chefer säger att de arbetar med att ge feedback till sina 

medarbetare men flera av dem medger också att de skulle kunna vara bättre på detta. De 

flesta av cheferna uppger att de inte ger feedback på regelbunden basis utan att de brukar 

vidarebefordra respons från kunder och andra inom organisationen. Ett sätt att öka 

medarbetarnas känsla av motivation och tillfredsställelse är att införa ett onlinebaserat 

feedbacksystem (Geister, Konradt & Hertel, 2006). Även Purvanova & Bonos (2009) menar 

att det finns fördelar med att kommunicera via nätet då de menar att detta ökar 

arbetseffektiviteten.  

Som tidigare nämnts under kommunikationsavsnittet ökar behovet av feedback och 

motivation vid distans (Zigurs, 2003). Napier & Ferris (1993) nämner att om chefen inte är 

synlig för medarbetarna så kan de få en mindre positiv känsla kring arbetsplatsen. Dock 

hävdar de vidare att uppfattningen om distans har påvisats minska om ledaren ändå är 

tillgänglig för medarbetaren. Samtliga medarbetare anger att de alltid eller oftast kan 

kontakta sin chef för att diskutera problem eftersom att chefen är närvarande via telefon eller 

på andra sätt. Detta nämns även i studier av Hersey, Blanchard & Johnson (2001) där de 

menar att ett tillåtande organisationsklimat kan öka medarbetares förtroende för ledaren. 

Även Clampitt & Downs (1993) talar om att nöjdheten vad gäller kommunikation avgörs 

genom hur bra en chef är på att lyssna och erbjuda sin hjälp vid problem. Vissa medarbetare 

anger ändå att det finns tillfällen då de inte kunnat kontakta chefen och att detta inte alls är 

uppskattat. En medarbetare nämner även att det finns en rädsla från chefens sida att 

diskutera personliga problem.  

Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman (2010) visade i sina studier att hygieniska faktorer 

minskar missnöjet med arbetsplatsen men ökar inte motivationen, vilket stödjs av en 

medarbetare som menar att avsaknaden av feedback inte kan övervägas av ökad lön. 

Herzberg, Mausner & Bloch Snyderman (2010) nämner också mellanmänskliga relationer 

som en motivationsökande faktor. Kayworth & Leidner (2000) menar att distansarbetande 

team bygga relationer av tillit och förtroende för att stärka sammanhållningen. Även Zigurs 

(2003) menar att det är viktigt för team som arbetar på distans att parterna har förtroende 

för varandra eftersom att detta förenklar arbetet. För att en chef ska kunna inge förtroende 

måste uttalanden följas upp med handling, vilket anses a v både Kouzes & Posner (2011) och 

Mayer, Davis & Schoorman (1995). Intervjustudien visade att 92 procent av medarbetarna 

litar på sin chef med anledning att chefen inger förtroende genom att göra det som denne 

sagt ska göras. Samtliga chefer anger att de helt eller delvis litar på sina medarbetare. Vidare 

menar Kouzes & Posner (2011) att en chef som inte litar på sina medarbetare kommer att 

göra att medarbetarna har svårt att känna tillit till chefen.  
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4.5 Organisationsdelaktighet på distans 

4.5.1 Målkonvergering 

77 procent av medarbetarna tycker att de, deras chef och organisationen arbetar mot samma 

mål. De främsta anledningarna till denna uppfattning är att det finns en gemensam 

inställning, att det finns en överenskommelse om att alla ska åt samma håll, att målen är 

tydliga samt att det finns en möjlighet att diskutera målen. En faktor som skapar målkonflikt 

är vad organisationen ska specialisera sig inom; mer avancerade uppgifter eller mer 

rutininriktade uppdrag. En annan medarbetare styrker detta och säger att organisationen 

tycker att de ska sälja mer avtal men att de har så mycket att göra nu att det inte går:  

”Om det är så att vi säljer mer avtal så kommer de avtal som vi redan har inte bli gjorda 

ordentligt. Då kommer kunderna säga upp dessa. Det är bättre att man då nu inte säljer 

avtal utan väntar på att man har folk som kan hantera dem. Men det tror jag inte de 

tycker, att vi inte ska sälja mer avtal. Men vi tycker att vi ska vara mer folk för att kunna 

sälja det.” 

De medarbetare som är osäkra menar att målbilden är otydligt och en medarbetare berättar 

att denne upplever att det inte är samma problemsyn nere hos dem som hos cheferna två steg 

uppåt.  

Bland cheferna tycker de flesta att de arbetar mot samma mål. En del skiljer på deras 

verksamhet och hela organisationens verksamhet och säger att det inte är alltid är så att de 

arbetar åt samma håll inom hela organisationen. Alla chefer tillhörande någon form av 

stödfunktion nämner att det ibland blir konflikter mellan vad teknikerna har för mål och vad 

de själva har för mål, även att det kan vara konflikter i hur en viss process ska hanteras. 

Anledningar till att det känns som att de arbetar mot samma mål är att målen är enkla att 

förstå och att det finns ett engagemang och en förståelse från medarbetarna för 

verksamheten. Några nämner också att vissa arbetsroller har egna visioner och arbetar på ett 

eget sätt istället samt att de ifrågasätter de visioner och strategier som kommer från 

ledningen. En person svarar att de inte arbetar mot samma mål då det är många nya chefer i 

gruppen som vill göra på sitt sätt. Samtliga chefer anger att det är under 

verksamhetsutvecklingstillfällen som målen förmedlas till medarbetarna och några nämner 

även andra möten som avdelningarna har. En person säger att de brukar ha diskussioner om 

målen så att medarbetarna ska känna att de förstår och är delaktiga.  

En majoritet av medarbetarna känner att de får tillräcklig information om sin chefs mål och 

organisationens mål. De medarbetare som känner att informationen är otillräcklig menar att 

de får väldigt mycket information kring olika saker och att detta resulterat i att de inte hinner 

fördjupa sig i någon information utöver de egna arbetsuppgifterna. En medarbetare tillägger 

också att anonymiteten hos dennes högre chef bidrar till avsaknad av tillräcklig information. 

Nästintill alla av medarbetarna anger att de känner sig delaktiga i organisationen och dess 

mål helt eller delvis, där vissa inte känner sig delaktiga i organisationens mål utöver den egna 

avdelningen. 
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4.5.2 Beslutsfattande 

Samtliga medarbetare känner sig helt eller delvis delaktiga i beslutsfattande processer. En 

medarbetare berättar att det var bättre förr:  

”De sista gångerna har de bara talat om för oss att så här ska ni göra och sedan så har vi 

inte fått säga något. Det har blivit mycket sämre de sista åren.” 

En annan medarbetare berättar istället att:  

”Det är sällan man får en pekpinne som säger att man ska göra si och så. Så känner jag 

inte att det här företaget styrs.” 

Alla chefer anger att de låter medarbetarna ta många beslut vad gäller deras vardagliga 

arbete men att vissa beslut inte går att delegera. En chef menar att de inte kan fatta alla 

beslut men att det gärna får bli en diskussion kring varför eller hur de kan implementera 

förändringen på bästa sätt. En person menar att det är individberoende och att det är 

medarbetarnas roller inom organisationen som styr hur mycket beslut de ska få fatta. Två av 

cheferna säger att de gärna sätter regelramarna kring ett beslut men att själva beslutet är upp 

till medarbetarna. De flesta av dem litar i stor eller mycket stor utsträckning på att 

medarbetarna tar bra beslut. Vissa hävdar att detta är för att medarbetarna är kompetenta 

inom sitt område medan andra menar att de satt upp ramen kring beslutet och därför litar de 

på att beslutet blir bra. Några av cheferna litar inte riktigt lika mycket på medarbetarna i och 

med att de kan tänka lite kortsiktigt och att de inte heller har samma helhetsbild av 

situationen som chefen. En chef menar att de strategiska besluten inte överlåts till 

medarbetarna av den anledningen.  

4.5.3 Organisationsdelaktighetens implikationer på effektiviteten 

Hersey, Blanchard & Johnson (2001) menar att ett organisationsklimat där organisationens 

mål uppfylls genom att medlemmarna antingen har samma mål som organisationen eller att 

medlemmarna har egna mål men att uppfyllnaden av dessa även uppfyller organisationens 

mål, är ett klimat som främjar organisationens framgång och utveckling. Vidare menar de att 

en duktig chef kan minska ett eventuellt gap mellan organisationens mål och medarbetarnas 

mål genom att vinna medarbetarnas lojalitet, vilket kan göras genom att lyssna på dem och 

låta deras åsikter höras. Majoriteten av både chefer och medarbetare anser att det finns en 

målkonvergering inom organisationen eftersom att det finns möjlighet att diskutera och att 

målen är enkla att förstå. En majoritet av medarbetarna uppger även att de känner att de får 

tillräckligt med information om organisationens och sin chefs mål. Enligt Chandan (2009) är 

det viktigt att information kring organisationen är lättförståelig. Clampitt & Downs (1993) 

nämner vidare att en av faktorerna kring kommunikationsnöjdhet är hur medarbetarna får 

information kring organisationen och dess miljö. Även Fan et al. (2014) menar att 

information med fördel kommuniceras på ett lättförståeligt och motiverande sätt. Vidare 

stödjer Ziek & Smulowitz (2014) detta då de menar att ledarskapet förbättras vid 

användandet av motiverande kommunikation genom att medarbetare känner inspiration att 

utföra sina arbetsuppgifter.  
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Vissa respondenter nämner dock att det finns motstridigheter inom organisationen vad gäller 

organisationens framtida vision och strategi samt att ledningen och medarbetarna har olika 

problemsyn. Samtliga chefer som arbetar inom stödfunktionerna anger att det finns 

konflikter inom deras stödfunktion och de tekniker de arbetar mot. Enligt Knight (1976) är 

detta en av nackdelarna som kan uppkomma i en matrisstrukturerad organisation eftersom 

att två chefer ska kontrollera samma resurser. Kolodny (1981) menar att det blir en utmaning 

för cheferna att balansera makten mellan de olika avdelningarna och även en utmaning för 

medarbetarna att hantera ett dubbelt chefsskap. Kolodny (1981) får även medhåll av 

Granberg (2011) som menar att matrisorganisationens höga samverkningsgrad och 

beroendeförhållande mellan individer och verksamhetsområden kan medföra 

intressekonflikter och maktkamper. Enligt Lawrence, Kolodny & Davis (1977) kan en balans 

mellan dessa chefer uppnås genom kommunikationskanaler samt att chefen måste kunna 

hantera informationen på ett effektivt sätt genom kommunikations- och relationsegenskaper. 

Samtliga medarbetare uppger att de är helt eller delvis delaktiga i beslutsfattande processer, 

vilket Latham & Yukl (1975) menar kan ge en ökad produktivitet. Även Mintzberg (1979) talar 

om fördelarna med en decentraliserad organisation; att beslut bör fattas där kunskapen 

finns, att organisationen lättare kan förändras om den lokala miljön kräver det samt att 

medarbetarnas motivation ökar med ökat beslutsansvar. Även Bambacas & Patrickson 

(2008) menar att en fördel med detta är att medarbetare får inflytande i 

beslutsfattandeprocesser och därmed känner ett större engagemang för sitt arbete. Angående 

detta uppger samtliga chefer att de låter sina medarbetare ta de flesta av de vardagliga 

besluten eftersom att de anser att medarbetarna är kompetenta. En medarbetare nämner att 

delaktigheten i beslutsfattande processer var bättre förr eftersom att de idag inte får sin åsikt 

hörd. Som tidigare nämnts menar Hersey, Blanchard & Johnson (2001) att det är viktigt att 

ha en tillåtande atmosfär där problem kan diskuteras samt att lojaliteten till organisationen 

kan öka om medarbetarnas åsikter får höras. 

4.6 Arbeta på distans 

4.6.1 Chefernas ledarskapsarbete 

Cheferna fick rangordna sin tidsfördelning över sju alternativ, vilket visas i figuren nedan, 

där rangordnad ett betyder att de lägger mest tid på denna aktivitet och rangordnad sju är 

den aktivitet de lägger minst tid på. Som figuren visar är det vanligast att informationsutbyte 

rangordnas som nummer ett. En annan aktivitet som upptar mycket tid är administration, 

vilket flest rangordnat som nummer två. Den aktivitet som flest chefer uppger att de lägger 

minst tid på är interagerande med externa parter. Även beslutsfattande och kontroll av 

resultat och beteenden hamnar långt ner av många chefer. Den chef som lägger ner mest av 

sin tid på personalutvecklande aktiviteter uppger att detta är eftersom det tillkommit mycket 

ny personal som behöver stöd och träning. Vad gäller planering och administration har vissa 

chefer som arbetar primärt med detta satt högre siffror än andra chefer.  
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Figur 17: Chefernas tidsfördelning över sju aktiviteter 

Även medarbetarna fick svara på vad de tror att chefen lägger ner mycket tid på. De flesta 

anger att chefen lägger det mesta av sin tid på administration. Den näst mest tidskrävande 

aktiviteten som flest tror är informationsutbyte och aktiviteten efter denna är planering. 54 

procent anser att de inte vill att chefen ska lägga ner mer tid på någon aktivitet. Anledningar 

som nämns är: att det fungerar bra idag, att chefen är tillgänglig vid frågor ändå och att 

kommunikationen fungerar bra. Av de som svarat att de vill ha mer av någon aktivitet menar 

två medarbetare att de skulle vilja ha mer personalutvecklande aktiviteter för att stärka 

teamet och att det är en fördel att lära känna sina medarbetare för att kunna dra nytta av 

deras kunskaper. En person uttrycker en önskan om att få mer stöttning i sitt arbete för att 

kunna utveckla sin yrkesroll. Två medarbetare saknar att kunna bolla problem med chefen. 

En annan medarbetare skulle önska att chefen hade större kunskap om medarbetarens 

arbetsuppgifter. 

På frågan om medarbetarna tycker att chefen behöver vara på plats oftare svarar merparten 

av de tillfrågade, 67 procent, nej. Den anledning som nämns av flera är att chefen svarar på 

frågor genom andra sätt än fysiska möten och därför upplevs det inte som ett problem idag. 

En annan person menar att arbetet är så självständigt att det inte behövs mer fysisk kontakt. 

Medarbetare som istället önskar mer fysisk närvaro menar att detta är eftersom att problem 

löses lättare då små problem annars kan glömmas bort. En medarbetare menar att det är vid 

kaffet som problem löses och inte under ett mötestillfälle. En annan medarbetare anger att 

denne blir mer motiverad av att fysiskt träffa människor.  

De flesta av cheferna anger att de tror att medarbetarna inte påverkas speciellt mycket av 

distansledarskapet då de både är förstående och vana. Vissa chefer anger att de försöker vara 

kontaktbara så mycket som möjligt för att på så sätt vara närvarande ändå. Några av cheferna 
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nämner också att det ingår i rollen som både de har och som medarbetarna har att de inte 

skulle varit på kontoret så mycket ändå. Medarbetarnas syn på detta överensstämmer med 

chefernas då alla tillfrågade medarbetare anger att de inte uppfattar chefens frånvaro 

negativt. En medarbetare menar att det alltid varit så och att det blir en vana samt att 

arbetsrollen inte kräver daglig kontakt.  

För att förbättra ledarskapsarbetet menar en chef att det behövs mer tidseffektiva interna 

processer vad gäller till exempel administration och rekrytering, vilket hänger ihop med att 

tre av cheferna nämner att de har för många olika roller för att kunna utföra någon av dem på 

ett bra sätt. En chef anger även att de många aktiviteterna som ingår i dennes roll påverkar 

ledarskapsarbete då det inte finns tillräckligt med tid för att utveckla detta. En chef uppger 

att denne önskar en mer regelbunden dialog med medarbetarna. En annan chef tror att 

målsättningen för både verksamheten och medarbetarna skulle kunna förbättras, likaså att 

uppmuntra oftare till framgång.  

På frågan vilka egenskaper som var viktiga att ha som chef på distans svarade en majoritet av 

medarbetarna nåbarhet, tillgänglighet och lyhördhet. En medarbetare menar:  

”Det är en förmåga att kunna leda folk på distans, att kunna vara en ledare, vara en 

telefonvän, var en brevvän. Det kräver mycket starkare egenskaper egentligen vad gäller 

att läsa människor och förstå sig på dessa, liksom förstå sina medarbetare.”  

Vidare nämns att det var viktigt att chefen är tydlig i sin kommunikation. Att som chef känna 

förtroende för sina medarbetare anses också vara en viktig egenskap precis som förmågan att 

inte detaljstyra medarbetarnas jobb. En medarbetare poängterar slutligen att det är viktigt 

att som chef på distans inte glömma bort någon:  

”Det är väl just det här att man inte glömmer bort någon. Att man även fast medarbetaren 

inte har ringt på länge, att man ändå lyfter luren och visar att man ändå finns där. Bara 

för att man inte ringer så behöver det inte betyda att allting är bra. Det tror jag är lite 

extra viktigt när man är på distans för då kan man inte ha den här dagliga kontakten och 

kolla personen i ögonen och se att allt är bra.”  

Chefernas svar vad gäller bra ledaregenskaper, stämmer bra överens med medarbetarnas 

svar. Många chefer nämner att det är viktigt att vara tydlig och rak i sin kommunikation, att 

vara lyhörd och tillgänglig samt att visa stor tillit för medarbetarna. Några nämner även att 

det är viktigt att vara bra på att kommunicera via telefon och mail samt att ha ett genuint 

intresse av människan och inte bara intresse för lönsamhet och det operationella.  

4.6.2 Distansledarskapsutbildning 

Samtliga chefer har deltagit i en intern ledarskapsutbildning och hälften har deltagit i extern 

ledarskapsutbildning. 82 procent anger att den externa utbildningen saknade inriktning på 

distansledarskap. En av cheferna deltog tidigare i en ren distansledarskapsutbildning och två 

av cheferna är anmälda till att gå en till hösten, likaså en medarbetare. 75 procent av de 

tillfrågade har även annan erfarenhet av att vara chef eller ledare förutom sin nuvarande 
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befattning. Det som nämn som exempel är ledare för någon typ av idrott och att de haft 

andra roller inom samma eller andra företag. Hälften av de tillfrågade medarbetarna tror att 

det krävs en ledarskapsutbildning för att kunna leda på distans medan de flesta chefer inte 

tror att det krävs men att det däremot vore nyttigt. Ett flertal medarbetare menar att det 

krävs utbildning eftersom att det är viktigt att kunna kommunicera tydligt. En medarbetare 

berättar att dennes chef gett rådet att gå en utbildning i distansledarskap med följande 

anledning:  

”[…] eftersom att det är väldigt svårt att säkerställa att man får fram det man vill säga. 

Idag kan jag inte riktigt säkerställa det, jag släpper ganska tidigt och så märker man om 

det gått fram eller inte” 

Även flera chefer tror att det är bra att få tips och idéer kring hur kommunikationen kan ske 

på ett effektivt sätt på distans. En av cheferna menar att det har gått bra utan någon sådan 

utbildning och att det viktigaste är att ha ett situationsanpassat ledarskap. En person menar 

att det kan vara en ögonöppnare för både chefer och medarbetare att höra om vilket beteende 

som lämpar sig bäst på distans. En annan chef menar att det finns risk att personer använder 

ett ledarskap som inte är anpassat för distans om de inte får veta något annat. En person 

menar att det inte krävs någon utbildning i just distansledarskap utan snarare i de 

kommunikationsverktyg som finns att tillgå.  

En majoritet av medarbetarna tycker inte att deras chef saknar kompetens vad gäller 

distansledarskap, där en anledning till detta är att chefen är tillgänglig ändå. En medarbetare 

som istället anser att dennes chef saknar kompetens uttrycker sig på följande sätt:  

”Jag tror att det finns en osäkerhet hos min chef vad gäller hur hon ska bete sig, hur hon 

ska bemöta, vilken kontakt hon ska ha med oss. […] Kanske skulle det behövas någon form 

av utbildning för att hantera sådana saker.”  

Några av cheferna anser inte att de saknar några direkta kompetenser men att de gärna 

skulle vilja ha mer utbyte chefer emellan för att utveckla sitt ledarskap under något tillfälle 

per år. En chef uppger också att det är ett annat arbetssätt när personalen är på distans, att 

det är vanligt att arbeta på olika kontor, och tips vad gäller detta önskas också.  

4.6.3 Chefernas inställning till distansen 

Majoriteten av cheferna anger att de ser distansen som en möjlighet snarare än ett hinder. 

Många lägger fram att det som är positivt är: möjligheten att verka i ett stort område, sprida 

kompetensen över landet och närheten till kund. En person menar att distansen inte är något 

problem eftersom samarbetet med cheferna ute på orterna är så bra då de är varandras ögon 

och öron. En av cheferna berättar att det kan vara en nackdel att medarbetarna inte känner 

tillhörighet:  

”Om du är ensam på en ort till exempel då är det viktigt att den personen vet att jag vet att 

han finns där uppe. Annars blir det lätt att de arbetar helt ensamma och ingen hör av sig 
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och vet vad han gör. Jag tror att kommunikationen är viktig, vi vet vad han gör och 

återkopplar.” 

Även en annan person menar att det är viktigt med kommunikation och att chefens 

personlighet kan vara avgörande för detta:  

”[…] jag tror att lägger man mycket tid på sin personal, inte att man ska dalta med dem 

och göra allt åt dem, men att de känner sig sedda, att man frågar efter resultat, man 

frågar hur de mår, man känner att chefen bryr sig, då tror jag att distansen kan vara en 

fördel i vissa fall. Sedan kan det vara så att om man inte ringer och inte bryr sig, ja då är 

det tvärdött. Då är det jätterisk att ha personal på distans. Det som är väldigt bra kan 

stjälpa väldigt fort och bli någonting väldigt negativt.” 

En av cheferna uppger att pengar också är ett problem då det är kostsamt att besöka 

medarbetarna. En chef lyfter svårigheterna med att introducera nyanställda på distans, 

speciellt på små orter där det inte finns någon annan som arbetar med liknande uppgifter. 

Det finns därför ingen som kan lära personen arbetssättet, vilket då gör att det måste 

uppfinnas på nytt. Även en medarbetare styrker detta då denne menar att det idag saknas 

rutiner för hur vissa arbeten ska utföras. Personen menar vidare att det vore bra om det 

istället var mer erfarenhetsutbyte inom gruppen för att på så sätt hjälpa varandra. 

4.6.4 Medarbetarnas inställning till distansen 

De flesta menar att de snarare ser distansen som en möjlighet än ett hinder. Några 

anledningar som nämns är: att det ger anledning att anpassa sig till ny teknik, frihet under 

ansvar, möjlighet till kreativt skapande inom jobbet, mer personlig utveckling samt 

självständighet. Tre personer ser distansen som ett hinder och en av dem menar att de skulle 

lösa fler problem om de vore på samma ort. En annan menar att varken medarbetarens eller 

chefens kompetens kommer till sin fulla rätt i och med att det saknas erfarenhetsutbyte 

mellan medarbetaren, kollegorna och chefen. Personen hävdar också att:  

”Det saknas en dialog som krävs för att man ska utveckla sin yrkesroll.” 

Nackdelar som nämns är: att utbyte av erfarenheter uteblir, att problem måste bli tillräckligt 

stora för att kunna lyftas, att medarbetare inte känner sig del av ett team, att de inte känner 

sig behövda och att det blir svårare att få motivation nog. Några nämner också att området är 

så stort att det blir mycket tid som spenderas i bilen. En medarbetare nämner att det tar 

längre tid innan det kommer fram till chefen om någon mår dåligt. En medarbetare berättar 

att:  

”Det absolut värsta är att man inte har några kollegor, det är kunderna som är ens 

kollegor mer eller mindre.” 

Det som omnämns som positivt kring arbetet på distans är: frihet under ansvar, möjligheten 

att bygga förtroende på ett annat sätt samt möjligheten att upptäcka nya platser och träffa 

nya människor.  
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4.6.5 Uppfattningen om distansarbetets implikationer på 

effektiviteten 

Som nämnts under tidigare avsnitt menar Zigurs (2003) att det är viktigt för 

distansarbetande team att kommunicera frekvent. Kartläggningen av chefernas 

tidsfördelning visade att just aktiviteter inom kommunikation, administration och 

informationsutbyte upptar mest av chefernas tid. Vad gäller personalutvecklande aktiviteter 

nämner majoriteten av cheferna att de lägger mindre tid på detta. Enligt Kayworth & Leidner 

(2000) är det viktigt för en chef på distans att ordna gruppaktiviteter för att gruppen ska 

kunna känna förtroende och sammanhållning, vilket också ökar och förbättrar 

kommunikationen i gruppen. Majoriteten av medarbetarna är nöjda med hur chefen fördelar 

sin tid men två av dem uppger att de önskar mer personalutvecklande aktiviteter, vilket även 

framkommit i andra frågor.  

De egenskaper som medarbetarna ansåg viktiga för chefen att ha är att kunna lita på sina 

medarbetare och inte detaljstyra deras arbete. Detta menar även Mintzberg (1979) är viktigt 

eftersom decentralisering av beslut tenderar att öka medarbetarnas motivation. 

Medarbetarna nämner också att fördelar med att arbeta på distans är frihet under ansvar, 

personlig utveckling och självständighet. Manz & Sims (1987) menar också att den frihet som 

medarbetare kan känna genom att ledaren låter dem vara självständiga och självstyrande kan 

inspirera dem att prestera på hög nivå. Detta styrks även av Purvanova & Bonos (2009) som 

menar att medarbetarnas prestationer kan öka vid distansledarskap.  

Andra egenskaper som nämns som positiva för chefen att vara tydlig i kommunikationen och 

att vara lyhörd. Även Bambacas & Patrickson (2008) menar att tydlighet i kommunikationen 

är ett tecken på framgångsrikt ledarskap då detta kan bidra till ett effektivare samspel mellan 

chef och medarbetare. Mumford, Campion & Morgeson (2007) menar också att det är viktigt 

att kommunicera tydligt men även aktivt lyssnande anges som grundläggande. Som nämnts 

tidigare kan uppfattningen om distans minska om medarbetarna känner att chefen ändå är 

nåbar (Napier & Ferris, 1993). Detta stöds både av chefer och medarbetare då båda dessa 

grupper anger att en viktig egenskap för chefen är att vara just tillgänglig och nåbar. En 

medarbetare nämner också vikten av att inte glömma bort någon vid distans och att cheferna 

borde tänka på detta. Enligt en studie av Ford (1981) som beskriver detta kunde slutsatsen 

göras att arbetsgruppens storlek påverkar ledarens förmåga att visa hänsyn till sina 

medarbetare. I studien framkom även att tre chefer anser att de idag har för många roller och 

aktiviteter att utföra för att kunna göra någon av dem på ett bra sätt. En chef nämner även att 

ledarskapsarbetet blir lidande på grund av detta. 

Enligt Hamblin (1995) medför distansledarskap viss problematik som kan hanteras genom 

att ledaren utvecklar sina kompetenser vad gäller detta. Hälften av medarbetarna anser att 

det vore bra om chefen gick en utbildning i distansledarskap men de tycker samtidigt att 

deras chef inte saknar någon distansledarkompetens idag. Även andra teorier, exempelvis 

Bambacas & Patrickson (2008) och Napier & Ferris (1993), visar att det finns vissa 

kompetenser som är fördelaktiga för ledare att ha. Chefernas syn på 
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distansledarskapsutbildning är att de inte tror att de krävs men att det vore nyttigt med tips 

och idéer samt erfarenhetsutbyte i någon form för att utveckla ledarskapet. 

En svårighet som en chef nämner är att det idag är problematiskt att lära upp nyanställda vid 

distans eftersom det inte alltid finns någon att fråga fysiskt. Detta påverkar också den 

organisatoriska effektiviteten eftersom medarbetaren då får uppfinna ett lämpligt arbetssätt 

fastän någon på en annan ort redan har den kunskapen. Nardi & Whittaker (2002) beskriver 

att informell kommunikation underlättar sådana kritiska funktioner som lärande. Vidare 

menar Cummings (2008) att det måste finnas någon person i gruppen som ansvarar för att 

sådan kommunikation sker inom gruppen. 
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5 Slutsatser och förslag till fortsatta studier 

en första delen av kapitlet för en diskussion kring de teoretiska och empiriska 

kopplingar som gjordes i analyskapitlet. Detta ligger sedan till grund för 

nästkommande del, vilken redogör för de konkreta förbättringsförslag som 

rekommenderas. Till sist ges förslag för fortsatta studier inom ämnet. 

5.1 Vilka implikationer ger den geografiska distansen på 

ledarskapet? 

För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning genomfördes 25 intervjuer. 

Fokus i dessa låg på kommunikation, stöd och motivation samt det 

utvecklingssamtalsverktyg som finns idag. Kopplingar har dragits till tidigare teorier och 

forskning inom dessa områden. Resonemanget kring detta har förts i kapitel 4, Analys, vilket 

ligger till grund för de slutsatser som diskuteras i avsnittet nedan.  

Tidigare studier inom distansledarskap, se avsnitt 2.1.2, har identifierat en begränsad 

kunskap vad gäller de interaktioner som sker när chefer och medarbetare inte befinner sig på 

samma geografiska plats. Vidare diskuteras även att ytterligare studier behövs som 

undersöker både chefer och medarbetares uppfattning kring distansen då respektive 

perspektiv tidigare studerats separat. Då denna studie studerat uppfattningen om 

distansledarskap från både chefer och medarbetares perspektiv har ytterligare kunskap inom 

ämnet tillförts. Även forskningen kring kommunikationseffektivitet vid distans anses vara 

begränsad, enligt tidigare studier. Denna studie visar att regelbunden kommunikation, 

säkerställande av förståelse, budskapsförmedling samt användning av flera 

kommunikationskanaler är viktiga faktorer som påverkar kommunikationseffektiviteten vid 

distans. Ytterligare en aspekt, där kunskap identifierats som begränsad, är 

relationskvalitetens påverkan vid distansledarskap. Angående detta har denna studie kunnat 

påvisa att informell kommunikation i samband fysiska möten påverkar relationen mellan 

medarbetare och chefer. 

5.1.1 Diskussion 

Studien visar att det idag förekommer frekvent kommunikation men att den till mesta del är 

händelsestyrd och därmed finns ingen regelbundenhet. Flera teorier menar att det är viktigt 

med frekvent kommunikation när arbetet sker på distans. Utvecklingen av den personliga 

relationen kan förbättras genom att införa ett regelbundet kommunikationstillfälle, fysiskt 

eller via telefon, där det ges möjlighet att diskutera problem eller dylikt. Att investera tid och 

resurser i den personliga relationen genom informell kommunikation är viktigt vid 

distansledarskap då flera teorier pekar på att detta ger ökad effektivitet. Teorier menar också 

att uppfattningen om distansen minskar om chefen är nåbar. Chefens tillgänglighet upplevs 

som positiv i denna studie då majoriteten av medarbetarna tycker att det finns möjlighet att 

kontakta denne vid problem. 

D 
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Vad gäller kommunikation i fysisk bemärkelse sker detta mer sällan men medarbetarna 

tycker inte att detta påverkar det operativa arbetet. Teambuildingaktiviteter däremot har 

visats vara uppskattade och det finns ett behov av att utöka dessa då de ger tillfälle att lära 

känna varandra på ett mer personligt plan. Teorier pekar också på att detta är viktigt för att 

kommunikationen ska kunna ske på ett effektivt sätt. Fysiska möten är kopplade till 

kostnader och ett alternativ till dessa kan vara videomöten. Video kan dock inte ersätta all 

fysisk kontakt eftersom tidigare studier visat att känslomässiga aspekter inte kan förmedlas 

helt. Idag används inte detta verktyg i större utsträckning, vilket kan bero på en teknikrädsla. 

Enligt teori är det viktigt att det finns någon person som har ett ansvar att se till att 

kommunikationen sker. För organisationen skulle detta kunna implementeras genom att 

sätta mål i utvecklingssamtalet kopplat till detta. Medarbetarna efterfrågar också 

erfarenhetsutbyte mellan varandra. Det finns idag kommunikationsverktyg för att säkerställa 

detta behov men sådan kommunikation sker inte alltid inom grupperna. I studien framkom 

även att en del chefer idag får arbetsrelaterade frågor från medarbetare men chefen skulle i 

ett sådant läge kunna vidarebefordra ärendet till en medarbetare som exempelvis har varit på 

ett liknande uppdrag tidigare. Genom detta skulle relationen mellan medarbetarna stärkas 

samt att erfarenhetsutbytet medarbetarna emellan ökar. Att medarbetare aktivt erbjuder sin 

hjälp skulle också kunna vara ett mål i utvecklingssamtalet för att på så sätt stärka 

erfarenhetsutbytet mellan medarbetarna. 

I studien framkom att vissa respondenter begränsar sig till att enbart använda ett 

kommunikationsverktyg. Teorier har visat att en medvetenhet om olika 

kommunikationskanaler och deras begränsningar är viktigt eftersom missförstånd kan 

undvikas och effektiviteten ökar. Detta kan vidare kopplas till att personer kan ha en 

begränsad erfarenhet kring användningen av verktyg, vilket då kan ge en rädsla inför det. 

Genom utbildning inom de tillgängliga verktygen skulle denna barriär kunna övervinnas och 

personen skulle då kunna anpassa verktyg efter situation och kommunikationseffektiviteten 

skulle således öka. Studien visar också att en viktig egenskap hos cheferna är att vara tydlig i 

sin kommunikation eftersom reaktioner inte kan ses vid distans. Cheferna upplever idag 

större svårigheter med att förmedla budskap jämfört med medarbetarna. En möjlig orsak till 

detta kan vara att medarbetarna i mindre utsträckning själva behöver presentera något utan 

snarare lyssnar, vid exempelvis telefonkonferenser. Genom ombytta roller kan en ökad 

förståelse ges för parternas olika perspektiv. Studien har också kunnat påvisa en styrka vad 

gäller kommunikation då flera respondenter nämner att möten vad gäller planering av 

framtida arbete sker på ett mer tidseffektivt sätt vid distans då de kräver att parterna är 

förberedda. 

Enligt teorin om maktobalans vid utvecklingssamtal kan detta undvikas genom att följa fem 

råd. Studien har visat att dessa följs och därmed bör detta inte vara ett problem inom 

organisationen. Vad gäller uppföljning visar studien att detta görs idag men det krävs 

ytterligare insatser då vissa medarbetare nämner att de har svårt att komma ihåg sina mål. 

Teorier pekar även på att det krävs tydliga resultat av de mål som sätts för att stärka syftet 

med utvecklingssamtalet. Idag upplevs kopplingen svag mellan vissa mål som sätts och den 

utveckling som blir. Det finns också en osäkerhet kring vems ansvar det är att genomföra 

förändringen. Genom att medarbetarna är delaktiga i målsättningsprocessen kan syftet 
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stärkas. Chefer anger att de önskar ett ökat initiativtagande vad gäller delaktighet i 

medarbetarnas målutformning. Genom aktiviteter som workshops och rollspel kan 

erfarenheter kring målsättning utbytas och processen kan underlättas. Gällande 

bedömningen av medarbetarnas prestationer och beteenden visar studien att chefer sällan 

efterfrågar feedback från andra inom organisationen utan de förlitar sig snarare på att 

felaktiga beteenden kommer fram ändå. För att förbättra bedömningen kan chefer efterfråga 

sådan information i större utsträckning samt att det kan ligga i medarbetarnas ansvar att 

aktivt berätta om sina prestationer och beteenden.  

Studiens resultat visar att mer feedback efterfrågas, både från medarbetare och chefer. Idag 

ges feedback till medarbetare främst vid återkoppling från kunder eller andra inom 

organisationen. På grund av avsaknaden av regelbundenhet finns en risk att någon 

medarbetare blir utan feedback, om ingen av personens kunder återkopplar till chefen. Ett 

sätt att säkerställa att ingen glöms bort är att chefer kontaktar kunder och andra inom 

organisationen på regelbunden basis för att höra om medarbetarnas prestationer och 

beteenden. Feedback i uppåtgående riktning är också viktigt då teori menar att detta ökar 

organisationseffektiviteten. Det nämns i intervjustudien att det inte finns något forum för 

detta idag men att det sker inofficiellt vid bland annat utvecklingssamtalet. Studien visar 

även att faktorer som tillit och förtroende inte är något problem för organisationen. Även 

beslutsdelaktighet fungerar bra idag då medarbetare nämner att de är nöjda över sitt 

självständiga arbete. 

Studien har visat att majoriteten av respondenterna anser att de arbetar mot samma mål, 

både inom organisationen och inom den egna avdelningen. Däremot framkom att det finns 

en maktobalans mellan stödfunktioner och teknikområden angående exempelvis hur vissa 

arbetsprocesser ska utföras. Enligt teorin krävs kommunikationskanaler för att hantera en 

sådan maktobalans och detta är något som antas saknas mellan stödfunktionschef och 

teknikchef. Studien visar därför att det finns ett behov av att förbättra dessa 

kommunikationskanaler för att kunna hantera maktobalansen på ett mer fördelaktigt sätt. 

I studien framkom att flera chefer anser att de idag har många roller och att detta gör att de 

inte kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Vidare kan detta kopplas till att åtta chefer har 

fler än tio medarbetare. Även teori nämner att det kan vara ett problem att ha för stora 

arbetsgrupper då chefens förmåga att visa hänsyn minskas. Studien visar att hälften av 

medarbetarna tror att chefer skulle behöva gå en distansledarskapsutbildning men de flesta 

medarbetare hävdar samtidigt att chefen inte saknar någon kompetens inom detta område. 

Från chefernas sida önskas mer erfarenhetsutbyte snarare än en 

distansledarskapsutbildning. Liksom studien visat i andra områden är ökat erfarenhetsutbyte 

något som efterfrågas av både chefer och medarbetare. Vad gäller just ledarskap på distans 

kan ett förslag vara att skapa forum, exempelvis workshops eller årliga endagarsseminarier, 

där möjlighet ges att diskutera distansledarskap och ge tips och råd till varandra. Slutligen 

har studien visat att många lösningar finns inom organisationen men att dessa inte delges till 

andra med samma problem. Genom att ha välfungerande kommunikationskanaler för 

erfarenhetsutbyte kan dessa goda exempel spridas och vissa problem undvikas. 
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5.2 Rekommendationer 

I tabellen nedan presenteras ett antal förbättringsförslag för organisationens fortsatta arbete. 

Dessa är baserade på diskussionen ovan, vilken har sin grund i de kopplingar mellan teori 

och empiri som gjorts i tidigare avsnitt. Tabellen består av två kolumner där den vänstra 

beskriver vad som bör förbättras medan den högra beskriver på vilket sätt förbättringen kan 

ske. 
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Vad ska förbättras? Hur ska det förbättras? 

Regelbundenhet kring 

kommunikation 

Införa regelbundet tillfälle där möjlighet ges att diskutera 

problem eller förbättra relationen, fysiskt eller via telefon, 

exempelvis varannan vecka 

Relationen mellan 

medarbetare 

Införa fler fysiska träffar mellan medarbetare där informell 

kommunikation kan ta plats och stärka 

gruppsammanhållningen 

Användningen av flera olika 

kommunikationskanaler 

Uppmuntra användningen genom utbildningar inom de 

olika kanalerna för att säkerställa förståelsen inom dem 

samt övervinna eventuell teknikrädsla 

Förståelse för 

budskapsförmedling vid 

distans 

Låta medarbetare presentera material på distans för att 

utöka både deras och chefernas förståelse för varandras 

perspektiv 

Säkerställandet av förståelsen Ta större ansvar för att vara tydlig i kommunikationen och 

efterfråga återkoppling om behov finns 

Feedback till chefer från 

medarbetare 

Skapa forum där detta kan ske, till exempel punkt i 

utvecklingssamtalet 

Feedback till medarbetare 

från chefer 

Mer regelbundenhet för att inte glömma någon samt att ge 

feedback om annat än prestationer 

Bedömningen vid 

utvecklingssamtalet 

Chefer kan aktivt efterfråga input från andra inom 

organisationen och medarbetare kan skriva ned prestationer 

och beteenden under årets gång för att lyfta detta vid 

samtalet 

Uppföljningen vid 

utvecklingssamtalet 

Utökade uppföljningar för att inte glömma bort målen 

Förstärkningen kring 

utvecklingssamtalets syfte 

Informera kring långsiktiga kopplingar och vems ansvar det 

är att förändring sker 

Kunskapsöverföringen mellan 

medarbetare 

Medarbetare kan aktivt erbjuda sin hjälp till andra 

medarbetare, vilket också kan sättas som mål i 

utvecklingssamtalet. Chefer kan vidarebefordra 

teknikspecifika frågor till andra medarbetare 

Kunskapsöverföring mellan 

chefer 

Dra lärdom av de goda exempel som finns inom 

organisationen vid till exempel endagarsseminarier eller 

workshops 

 
Tabell 4: Förbättringsförslag för organisationen 
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5.3 Förslag till fortsatta studier 

Under studiens gång har ett flertal områden identifierats vilka skulle kunna användas för 

fortsatta studier inom ämnet. För att se hur de resultat som denna studie erhållit förhåller sig 

jämfört med andra organisationer skulle benchmarking vara intressant, både för andra 

organisationer inom Sverige men även globalt där distansledarskap förekommer. Studien har 

visat att det finns potential att förbättra kunskapsöverföringen inom organisationen. Det vore 

därför intressant att studera hur detta kan effektiviseras då arbetet sker på distans. Vidare 

har studien även kunnat belysa att målkonflikt finns inom organisationen men ytterligare 

studier behövs för att lösa detta problem på ett optimalt sätt. Dessutom framkom att 

respektive chefer idag har flera olika roller och möjligheten finns därför att undersöka om 

arbetet skulle kunna fördelas på ett mer fördelaktigt sätt för att på så sätt öka produktiviteten 

och stärka ledarskapet. Studien har även kunnat belysa problematiken med att introducera 

nyanställda vid arbete på distans, vilket skulle kunna undersökas ytterligare i vidare studier. 

Då denna studie haft ett internt perspektiv vad gäller effektiviteten finns även möjlighet att 

studera hur den externa effektiviteten påverkas av den geografiska distansen mellan chefer 

och medarbetare. Denna studie har kunnat påvisa att distansen påverkar effektiviteten 

internt vad gäller kommunikation och det vore därför intressant att utforska vad detta får för 

konsekvenser i ett externt kundperspektiv.   
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BILAGOR 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE FÖR CHEFER 

INTERVJUGUIDE - CHEF 

1: INTERVJUOBJEKTETS BAKGRUND 

1.1: Vilken befattning har du?  

1.1.1: Kan du kort beskriva din arbetsroll? 
1.1.2: Hur många medarbetare är du chef för? 
1.1.3: Sitter den/de på annan ort än den du är stationerad på? 

1.2: Hur länge har du arbetat på serviceorganisationen?  

1.2.2: Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll? 

1.3: Har du deltagit i någon ledarskapsutbildning internt?  

1.3.1: Har du deltagit i någon ledarskapsutbildning externt?  
1.3.2: Har du annan erfarenhet av att vara en chef förutom din nuvarande befattning?  
1.3.3: Har dessa haft något inslag av distansledarskap?  

1:4: Kan du rangordna (1-7, 1=mest tid, 7=minst tid) din tidfördelning vad gäller följande aktiviteter:    

1.4.1: Administration (kommunikation) 
1.4.2: Informationsutbyte (kommunikation) 
1.4.3: Planering (traditionellt) 
1.4.4: Beslutsfattande (traditionellt) 
1.4.5: Kontroll av resultat och beteenden (traditionellt) 
1.4.6: Interagerande med externa parter (nätverkande) 
1.4.7: Personalutvecklande aktiviteter, så som motivation, disciplin, bestraffning, 
konflikthantering, rekrytering, träning och utveckling av medarbetare? (personalutveckling) 

2: KOMMUNIKATION 

2.1: Under en vanlig vecka, i vilka ärenden kommunicerar du och dina distansmedarbetare? 

2.1.1: Vad för information kommuniceras? 
2.1.2: När? 
2.1.3: På vilket sätt? (mail, sms, telefonsamtal etc.) 

2.2: Vilken information är viktigast?  

2.3: Hur säkerställer du att den du kommunicerar med förstår det du vill säga? 

 2.3.1: Har du uppfattningen av att dina medarbetare förstår vad du vill säga? 
 2.3.2: Upplever du att det är svårare att förmedla ditt budskap vid distans? På vilket sätt? 

2.4: Hur ofta kommunicerar du och dina medarbetare om deras utveckling, prestationer, beteenden och mål? 

 2.4.1: På vems initiativ? 

2.5: Vad styr ditt val av kommunikationssätt? 
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2.5.1: Hur ofta träffas ni personligen vid fysiska möten? Varför? 
2.5.2: Hur stor del av kommunikationen är planerad? 

2.6: Vad tror du skulle vara annorlunda i kommunikationen om ni vore på samma ort? 

2.6.1: Upplever du att den geografiska distansen försvårar kommunikationen? 
2.6.2: Om ja, på vilket sätt? 

2.7: Hur ger du feedback till dina medarbetare? 

3: VERKTYG/PROCESSER 

3.1: Hur går du tillväga vid genomförandet av utvecklingssamtalsprocessen? 

3.1.1: Sker samtalet fysiskt?  
3.1.2: Vilka förberedelser gör du? 
3.1.3: Gör du någon uppföljning?  
3.1.4: Hur går den till?  
3.1.5: Är du nöjd med upplägget?  

3.2: Vad tycker du att syftet med utvecklingssamtal är? 

3.2.1: Tycker du att utvecklingssamtalet uppfyller det syfte som finns centralt? 
3.2.2: Saknar du något i verktyget? 
3.2.3: Tycker du att verktyget är ett bra hjälpmedel i utvecklingssamtalsprocessen? 

 3.3: Tycker du att processen är tydlig?  

3.3.1: Önskar du mer utbildning och stöd för att processen ska bli tydligare? 
(3.3.2: Behöver HR ta ett större ansvar?) 

3.4: Hur går du tillväga för att får en korrekt uppfattning om dina medarbetares prestationer?  

3.5: Hur går du tillväga för att få en korrekt uppfattning om dina medarbetares beteenden?  

3.6: Hjälper processen dig att bilda en korrekt uppfattning om dina medarbetare? 

3.7: Kan du ge exempel på mål som ni gemensamt satt upp vid ett utvecklingssamtal? 

3.8: Hur identifierar du dina medarbetares kompetenser (Förmåga, vilja och färdigheter)?  

3.9: Känner du att du, dina medarbetare och organisationen arbetar mot samma mål?  

3.9.1: Varför/ varför inte?  
3.9.2: Hur förmedlar du organisationens mål och ditt mål till dina medarbetare? 

3.10: Önskar du fler processer/verktyg som skulle underlätta: 

3.10.1: Ditt kommunicerande med dina medarbetare? 
3.10.2: Din relation till dina medarbetare? 
3.10.3: I så fall, vad skulle det kunna vara? 

3.11: Hur arbetar du med att coacha dina medarbetare vad gäller deras utveckling?    

3.12: Tror du att det krävs någon speciell ledarskapsutbildning för att leda på distans?  Varför?  

3.12.1 Känner du att du har behov av att vidareutbilda dig för att stärka dina 
ledarskapskompetenser på distans? (Saknas något viktigt idag)  
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3.12.2 Om ja, har du i så fall något förslag på vilka inslag du skulle vilja ha i en sådan utbildning?    

4: MOTIVATION 

4.1: Vad är viktigt för att du ska känna dig motiverad i ditt arbete?  

4.1.1: Gör du något speciellt för att behålla motivationen? 
4.1.2: Finns det faktorer i ditt ledarskapsarbete som gör att du känner dig omotiverad?  

4.2: Vad är viktigt för att dina medarbetare ska känna sig motiverade?  

4.2.1: Hur motiverar du dina anställda? 
4.2.2: Hur säkerställer du att medarbetarna känner sig motiverade? 

4.3: Hur viktigt är tillit (förtroende för dina medarbetare/övre chefer) för att du ska känna dig motiverad?  

4.3.1: Varför är det viktigt? Varför inte?  
4.3.2: Litar du på dina medarbetare idag?  
4.3.3: Hur mycket av beslutsfattandet brukar du delegera till dina medarbetare? 
4.3.4: Vad kan besluten handla om? 
4.3.5: I hur stor utsträckning litar du på att dina medarbetare tar bra beslut? 

5: DISTANS 

5.1: Hur påverkar det geografiska avståndet er relation med medarbetare? 

5.1.1: Hur skulle du beskriva er relation? 

5.1.2: Skulle denna vara förändrad om det inte fanns någon geografisk distans? 

5.2: Kan du ge exempel på när den geografiska distansen försvårat kommunikationen? (Minskad detaljrikedom, 

missförstånd, svårt att få kontakt) 

5.3: Kan du ge exempel på när den geografiska distansen underlättat kommunikationen? 

5.4: Bedömer du distansen som ett hinder eller en möjlighet? På vilket sätt? 

5.5: Vilken vinning kan du se för organisationen att ha chef och medarbetare på geografiskt olika platser? 

 5.5.1: Har du något förslag på hur ditt ledarskapsarbete skulle kunna bli mer effektivt? 

5.6: Hur tror du att dina medarbetare uppfattar din frånvaro? 

5.7: Vad är skillnaderna mellan att leda på distans och när medarbetarna är på samma ort? 

5.8: Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som chef på distans? 

6: AVSLUTNING 

6.1: Vad är nackdelarna med att arbeta på distans? 

6.2: Vad är det bästa med att arbeta på distans? 

6.3: Är det något som vi pratat om som du skulle vilja utveckla vidare? 

6.4: Är det något som du vill tillägga som vi inte har tagit upp eller frågat om? 

6.5: Har du några frågor kring denna studie eller intervju? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för medarbetare 

INTERVJUGUIDE - MEDARBETARE 

1: INTERVJUOBJEKTETS BAKGRUND 

1.1: Vilken befattning har du?  

1.1.1: Kan du kort beskriva din arbetsroll? 
1.1.2: Tycker du att det är tydligt vem som är din chef? 
1.1.3: Hur många chefer har du? 
1.1.4: Sitter den/de på annan ort än den du är stationerad på? 

1.2: Hur länge har du arbetat på serviceorganisationen?  

1.2.1: Hur länge har du haft samma chef? 

1.3: Hur ser du på din chefs fördelning av tiden?  

1.3.1 Vill du ha mer av något? Varför? 

(om medarbetaren vill ha exempel på vilka områden det handlar om kan exemplen nedan tas upp) 

Administration (kommunikation) 
Informationsutbyte (kommunikation) 
Planering (traditionellt) 
Beslutsfattande (traditionellt) 
Kontroll av resultat och beteenden (traditionellt) 
Interagerande med externa parter (nätverkande) 
Personalutvecklande aktiviteter, så som motivation, disciplin, bestraffning, 
konflikthantering, rekrytering, träning och utveckling av medarbetare? 
(personalutveckling) 

 

2: KOMMUNIKATION 

2.1: Under en vanlig vecka, i vilka ärenden kommunicerar du och din chef? 

2.1.1: Vad för information kommuniceras? 
2.1.2: När? 
2.1.3: På vilket sätt? (mail, sms, telefonsamtal etc.) 

2.2: Vilken information är viktigast? 

2.3: Hur säkerställer du att den du kommunicerar med förstår det du vill säga? 

 2.3.1: Har du uppfattningen av att din chef förstår vad du vill säga? 
 2.3.2: Upplever du att det är svårare att förmedla ditt budskap vid distans? På vilket sätt? 

2.4: Hur ofta kommunicerar du och din chef om din utveckling, prestationer, beteenden och mål? 

 2.4.1: På vems initiativ? Varför? 

 2.5: Vad styr ditt val av kommunikationssätt? 
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2.5.1: Hur ofta träffas ni personligen vid fysiska möten? Varför? 
2.5.2: Hur stor del av kommunikationen är planerad?  

2.6: I hur stor utsträckning känner du att du har möjlighet att kontakta din chef för att diskutera eventuella 
problem som uppstått? 

2.7: Vad tror du skulle vara annorlunda i kommunikationen om ni vore på samma ort? 

2.7.1: Upplever du att den geografiska distansen försvårar kommunikationen?  
2.7.2: Om ja, på vilket sätt?  

2.8: Hur får du feedback från din chef? 

3: VERKTYG/PROCESSER 

3.1: Hur går du tillväga vid genomförandet av utvecklingssamtalsprocessen? 

3.1.1: Sker samtalet fysiskt?  
3.1.2: Vilka förberedelser gör du? 
3.1.3: Görs det någon uppföljning?  
3.1.4: Hur går den till?  
3.1.5: Är du nöjd med det upplägget?  

 3.2: Vad tycker du att syftet med utvecklingssamtalen är? 

3.2.1: Tycker du att utvecklingssamtalet uppfyller det syfte som finns centralt? 
3.2.2: Saknar du något i verktyget? 
3.2.3: Tycker du att verktyget är ett bra hjälpmedel i utvecklingssamtalsprocessen? 

3.3: Hjälper processen dig att förmedla en korrekt uppfattning om dina prestationer och beteenden?  

3.3.1: Känner du att du blir rättvist bedömd?  
3.3.2: Varför/ varför inte?  
3.3.3: Vad skulle kunna förbättras?  
3.3.4: Behöver chefen vara på plats oftare? Varför? 
3.3.5: Tycker du att den chef som bedömer ditt utvecklingssamtal (eller säter lönen) är rätt 
person att göra detta? Finns det någon annan som är mer lämpad? 

3.4: Tycker du att processen är tydlig?  

3.4.1: Önskar du mer utbildning och stöd för att processen ska bli tydligare?  
(3.4.2: Behöver HR ta ett större ansvar?) 

3.5: Kan du ge exempel på mål som ni gemensamt satt upp vid ett utvecklingssamtal? 

3.6: Känner du att du har möjlighet att visa dina kompetenser (förmåga, vilja och färdigheter) för din chef? 

Hur? 

3.7: Känner du att du, din chef och organisationen arbetar mot samma mål?  

3.7.1: Varför/ varför inte?  
3.7.2: Känner du dig delaktig i organisationen och dess mål?  
3.7.3: Får du tillräcklig information om din chefs mål och organisationens mål? 

3.8: Önskar du fler processer/verktyg som skulle underlätta: 

3.8.1: Ditt kommunicerandes med din chef? 
3.8.2: Din relation till din chef? 
3.8.3: I så fall, vad skulle det kunna vara? 
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3.9: Tror du att det krävs någon speciell ledarskapsutbildning för att leda på distans?  Varför?  

3.9.1: Känner du att din chef saknar någon kompetens vad gäller distansledarskap? Vad och 

varför i så fall?        

4: MOTIVATION 

4.1: Stöttar chefen dig i din nuvarande roll?  

4.1.1: Tycker du att du får tillräckliga utmaningar?  
4.1.2: Hur skulle detta kunna förbättras? 

4.2: Vad är viktigt för att du ska känna dig motiverad i ditt arbete?  

4.2.1: Gör du något speciellt för att behålla motivationen?  
4.2.2: Känner du att din chef skapar förutsättningar för att du ska känna dig motiverad? 
4.2.3: Finns det faktorer i din relation med din chef som gör att du känner dig omotiverad? 

4.3: Hur viktigt är tillit (förtroende för chef och kollegor) för att du ska känna dig motiverad?  

4.3.1: Varför är det viktigt? Varför inte?  
4.3.2: Litar du på din chef idag?  
4.3.3: Känner du att du är delaktig i beslutsfattandeprocesser? (Nya mål, arbetssätt, hur ni ska 
hantera problem mm) 

5: DISTANS 

5.1: Hur påverkar det geografiska avståndet din relation med din chef?   

5.1.1 Hur skulle du beskriva er relation?  
5.1.2: Skulle denna vara förändrad om det inte var någon geografisk distans? 

5.2: Kan du ge exempel på när den geografiska distansen försvårat kommunikationen? (Minskad detaljrikedom, 

missförstånd, svårt att få kontakt) 

5.3: Kan du ge exempel på när den geografiska distansen underlättat kommunikationen? 

5.4: Hur ofta upplever du att du inte får kontakt med din chef? 

5.5: Bedömer du distansen som ett hinder eller en möjlighet? 

5.6: Vilken vinning kan du se för organisationen att ha chef och medarbetare på geografiskt olika platser? 

5.6.1: Har du något förslag på hur din kommunikation med din chef skulle kunna bli mer 
effektivt? 

5.7: Hur uppfattar du din chefs frånvaro? 

5.8: Vad är skillnaderna mellan att kommunicera med en chef på distans och en chef som är på samma ort? 

5.9: Vilka egenskaper tror du är viktiga att ha som chef på distans? 

 

6: AVSLUTNING 

6.1: Vad är nackdelarna med att arbeta på distans? 
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6.2: Vad är det bästa med att arbeta på distans? 

6.3: Är det något som vi pratat om som du skulle vilja utveckla vidare? 

6.4: Är det något som du vill tillägga som vi inte har tagit upp eller frågat om? 

6.5: Har du några frågor kring denna studie eller intervju? 
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