
Uppsala universitet 

  Företagsekonomiska institutionen 

  Kandidatuppsats 

  HT 2012
  

  Författare: Sara Andersson & Daniel Speijer 

  Handledare: Caroline Waks 

  Datum: 2013-01-17 

 

Nära men ändå så långt bort  
En studie om kommunikations- och ledarskapsproblem utifrån olika 

dimensioner av distans 
 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Sammanfattning 

Under årens lopp har forskare gradvis introducerat distans som en variabel för att analysera 

organisatoriska fenomen. De flesta studier fokuserar på att studera distans utifrån ett fysiskt 

avstånd, vilket ger en ofullständig bild av hur människor faktiskt upplever distans.  Under 2000-talet 

har forskningen kring distans vidareutvecklats och forskare föreslår att distans bör studeras utifrån 

olika dimensioner, så som strukturell-, statusbaserad- och psykologisk distans. Då få eller inga studier 

har undersökt hur eventuella kommunikations- och ledarskapsproblem inom en organisation kan 

beskrivas utifrån olika dimensioner av distans, ämnar vi att genom en explorativ studie utforska 

detta.  Denna explorativa studie har genomförts genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

med nio medarbetare på ett större svenskt företag. Studiens resultat visar att det lämpar sig väl att 

studera kommunikation och ledarskap genom olika dimensioner av distans, då det ger en 

övergripande förståelse för de kommunikations- och ledarskapsproblem som föreligger.  
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion & Problemformulering 

På 90-talet uppmärksammade Napier och Ferris (1993) att distans inom en organisation och mellan 

dess medlemmar kan mätas på fler sätt än antal meter. Att förstå betydelsen av distans mellan 

ledare och medarbetare i en organisation är grundläggande för att få bättre insikt i en arbetsplats 

dynamik. Forskare har under årens lopp gradvis introducerat distans som en variabel för att 

analysera organisatoriska fenomen och det argumenteras för att distans kan vara en kritisk faktor för 

att förstå relationer och samband mellan individer, grupper och organisationer (Antonakis & 

Atwater, 2002; Ghemawat, 2001). Arbetsrelationer, likväl som upplevelsen av själva arbetet, 

påverkas av de förställningar en person har av distans. Distans påverkar relationer mellan ledare och 

medarbetare, vilket i sin tur har visats påverka många organisatoriska utfall. (Bass, 1990; Lowe, 

Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996; Northhouse, 2001) Att förstå relationell distans mellan individer 

är viktigt för att studera ledarskap, eftersom ledarskap till sin natur är relationsbaserat (Hunt, 2004; 

Küpers, 2007; Uhl-Bien & Marion, 2001). 

Det är främst på 2000-talet som forskning kring distans vidareutvecklats och ett flertal forskare anser 

nu att en bredare förståelse kring distans är nödvändig (Antonakis & Atwater, 2002; Ghemawat, 

2001). Wilson, O’leary, Metiu och Jett (2008) menar att distans inte bara ska studeras ur ett fysiskt 

perspektiv då det ger en ofullständig bild av hur människor faktiskt upplever distans. Att vara fysiskt 

nära andra medarbetare innebär inte nödvändigtvis en känsla av närhet (Cohen & Bailey, 1997). 

Erskine (2012) föreslår tre olika dimensioner av distans som alla bör tas i beaktande då begreppet 

distans studeras inom organisationer; strukturell-, statusbaserad- och psykologisk distans. Detta 

helhetsbegrepp belyser att distans mellan ledare och medarbetare inte bara ska relateras till fysiska 

avstånd. Det beror till lika stor del av demografiska och sociala skillnader samt de processer då 

förtroende skapas och beslutsfattande delegeras till medarbetare.  

Erskine (2012) sammankopplar strukturell distans med egenskaper som påverkar den interna 

kommunikationen, så som vidden av olika kommunikationskanaler och frekvensen av interaktion 

mellan ledare och medarbetare. Kommunikation mellan ledare och medarbetare ses som en av de 

viktigaste faktorerna inom dagens ledarskap. (de Vries, Bakker-Pieper & Oosternveld, 2010) Då 

organisationer växer sig större och den dagliga kontakten öga-mot-öga mellan ledare och 

medarbetare sker i mindre utsträckning kan det leda till en känsla av utanförskap bland medarbetare 
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i relation till övriga delar av organisationen. För att överbrygga detta gap och undvika missförstånd 

måste ledare vara tydliga i sin kommunikation. Samtidigt måste en ledare kunna förmedla 

organisationens förväntningar till de anställda för att organisationen ska sträva mot gemensamma 

mål (Joshi, Lazarova & Liao, 2008) Genom att ledare förmedlar en helhetsbild av hur organisationen 

fungerar hjälper det medarbetare i dess förståelse kring de gemensamma mål som eftersträvas. 

Dessa budskap kan vara komplexa och svårtolkade (Heide, Johansson & Simonsson, 2012), därför 

krävs en god kommunikation för att organisationsmedlemmar ska kunna förstå och bli delaktiga i de 

mål som organisationen har (Simonsson 2002). Det finns ingen exakt mall för ledarskap och 

kommunikation som fungerar i alla situationer. Det som fungerar i en organisation kan uppfattas 

annorlunda i en annan organisation och därför tas emot på ett annat sätt. Relevansen och 

mottagandet påverkas av arbetsplatsens förutsättningar; hur väl behöver arbetet inom gruppen 

koordineras och hur mycket samarbete krävs med andra grupper, är det rutinuppgifter eller är det 

varierande nya arbetsuppgifter, vad är det för kultur? (Fairhurst, 2001) 

Vi har tilldelats ett uppdrag av ett större svenskt företag som genomfört en omorganisering där de 

delat upp sig i tre enheter och förlagt en av dessa till en separat byggnad. Denna uppdelning har 

resulterat i att medarbetare och deras chefer i flera fall inte längre arbetar i tät anslutning till 

varandra.  De upplever att det finns brister i kommunikation och ledarskap som de tror beror på den 

fysiska distans som nu förekommer mellan de olika byggnaderna. Vi menar att avståndet inte 

behöver vara orsaken till problemet. Att organisationer är spridda över flera närliggande byggnader 

är inte ovanligt och i två tidigare studier då rumslig distans undersökts har man funnit 

motsägelsefulla resultat. Podsakoff, Todor, Grover och Huber (1984) fann att högre effektivitet fås av 

ledarskap utövat på nära distans jämfört med en mer avlägsen distans. I en studie genomförd av 

Howell och Hall-Merenda (1999) som också undersökte betydelsen av ledarskap vid nära och 

avlägsen distans fann man motsatt resultat. Detta indikerar att distans behöver studeras utifrån flera 

olika dimensioner, och inte i bara form av rumslig distans. Utifrån Erskines (2012) teorier vill vi 

studera kommunikation och ledarskap för att se om problem inom dessa områden kan fångas upp 

med hjälp av olika dimensioner av distans. Hur kan eventuella kommunikations- och 

ledarskapsproblem inom organisationer beskrivas utifrån olika dimensioner av distans?  
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1.2 Syfte 
 

Vårt syfte är att genom en explorativ studie utforska hur eventuella kommunikations- och 

ledarskapsproblem inom en organisation kan beskrivas utifrån olika dimensioner av distans.  

1.3 Avgränsningar 

Kandidatuppsatsen skrivs som ett examensarbete inom företagsekonomi men på uppdrag av ett 

företag, en del av våra begränsningar är därför på förhand utstakade av vår uppdragsgivare. Vi har i 

samråd begränsat vår studie till de som berörts av den omorganisering som genomförts och därför 

numera arbetar i den utbrutna enheten eller på annat sätt har nära kontakt med den. Vi har därför 

fokuserat på kommunikation och ledarskap mellan den “nya byggnaden” och berörda parter i 

“huvudbyggnaden”.  
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Figur 1 Dimensioner av distans från Erskine (2012) 

 

2. Teori 

 

2.1 Dimensioner av distans 

Ledarskap bygger på samspel och relationer mellan ledare och dess medarbetare (Hunt, 2004; 

Küpers, 2007; Uhl-Bien & Marion, 2001) och i alla relationer finns en relationell distans. Den kan vara 

nästintill obefintlig men även väldigt stor. Distans kan betyda flera saker, bland annat en sträcka som 

kan mätas, men även social och känslomässig distans. (Erskine, 2012) För Erskine (2012) är det 

uppenbart att distans måste ses utifrån 

en interaktion mellan flera olika 

aspekter. Erskine bygger vidare på 

Napier och Ferris (1993) samt 

Antonakis och Atwaters (2002) studier 

och definierar relationell distans som 

ett multidimensionellt och interaktivt 

avstånd mellan individer. Erskine 

(2012) menar att tidigare forskning 

varit bristfällig då multidimensionella 

variabler kring distans inte fullt ut 

tagits i beaktning. Hon menar därför 

att det är viktigt att fortsätta se över 

distans mellan ledare och 

medarbetare, för att fastställa de 

dimensioner som är en del av den 

relationella distansen.  Det finns enligt 

Erskine (2012) tre dimensioner av distans att förhålla sig till; strukturell-, statusbaserad- och 

psykologisk distans (Figur 1). Inom dessa tre kategorier beskriver Erskine (2012) ytterligare sju 

begrepp för att tydligare klargöra vad de tre olika dimensionerna av distans innebär. Eftersom 

relationell distans kan uppfattas av alla personer som på något sätt är involverade i organisatoriska 

relationer, menar Erskine (2012) att detta begrepp kan tillämpas på många olika sätt för att svara på 

frågor kopplade till ledarskapseffektivitet, teamprestationer samt organisatoriskt samarbete. Att 

beskriva relationell distans som samspelet mellan strukturell- statusbaserad och psykologisk distans 

erbjuder möjligheter för framtida forskning (Erskine, 2012). 
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2.1.1 Strukturell distans  

Erskine (2012) menar att strukturell distans innefattar egenskaper som påverkar en organisations 

kommunikation. Strukturell distans innefattar tre begrepp; ”fysisk distans”, 

”kommunikationskanaler” och ”interaktion mellan individer” (Se Figur 1). Strukturell distans kan 

bland annat leda till låg grad av ömsesidigt beroende och brist på formellt ledarskap. I sådana fall är 

det viktigt med substitut och neutraliserande faktorer för ledarskap. Modern teknik kan vara till hjälp 

för att överbrygga strukturell distans men det är inte fastställt vilken typ av ledarskap som är bäst 

lämpat för detta. (Erskine 2012) 

De flesta sammankopplar begreppet distans med fysisk distans (rumslig separation) då geografisk 

separation är det mest synliga avståndet. Antalet studier kring fysisk distans är omfattande oavsett 

om det handlar om hur fysisk distans påverkar kommunikation och samarbete, bevarande av team 

eller effektivitet. (Erskine, 2012) Det fysiska avståndet spelar en stor roll för organisationer då man 

funnit att fysisk separation hindrar sociala interaktioner och orsakar en uppfattad inaktivitet 

(Antonakis & Atwater, 2002).  

Det spelar ingen roll om en ledare är placerad i direkt anslutning till sina medarbetare, om han eller 

hon sällan befinner sig på sitt kontor och är svår att nå. Då kan en stor del av medarbetares tid gå åt 

till att försöka kontakta ledaren via telefon eller e-mail. Detta för att försöka överbrygga distans 

genom att använda sig av andra kommunikationskanaler än direkt kommunikation öga-mot-öga, för 

att på så sätt öka interaktionsfrekvensen.(Erskine 2012) 

Minskad direkt kontakt mellan organisationsmedlemmar påverkar enligt Elsbach och Cable (2003) 

förmågan att genomföra arbete och möjligheten att påverka andra individers upplevelser av det 

arbete man utför. Vilka kommunikationskanaler som används är avgörande för den information som 

sprids. Informationen kan vara mer eller mindre innehållsrik. Jacobson och Thorsvik (2002) beskriver 

enligt en modell till vilken grad olika kanaler förmedlar information (Figur 2). Kommunikation öga-

mot-öga är den rikaste kanalen där det ges möjlighet till direkt feedback. Med digitala 

kommunikationskanaler ökar risker för missförstånd och otydligheter. Fördelen med digitala kanaler, 

så som till exempel e-post är att informationen kan nå många medarbetare samtidigt.  Även fast 

digitala kommunikationskanaler förmedlar information i lägre grad jämfört med direkt samtal kan de 

beroende på budskapet och informationens omfattning vara mer lämpade (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012)  
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Figur 2 Kommunikationskanalers förmåga att förmedla information (Jacobson & Thorsvik, 2002) 

Frekvent interaktion mellan organisationsmedlemmar är en förutsättning för att främja utveckling av 

organisationsidentitet och skapa en känsla av gemensamma värderingar, vilket får medarbetare att 

känna sig delaktiga (Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 2001). Enligt Zenger och Lawrence (1989) 

underlättas kommunikation av en frekvent interaktion, samtidigt som effektiviteten av själva 

kommunikationen ökar. Forskning visar att en ökad interaktion inte bara leder till en ökad 

kommunikation, det är också en nödvändighet för att möjliggöra nätverkande inom en organisation 

(Monge & Contractor, 2003).  

Enligt Erskine (2012) är det svårt att särskilja de tre begreppen inom strukturell distans; fysisk 

distans, kommunikationskanaler och interaktion mellan individer. Beroendet mellan dessa begrepp 

kan beskrivas genom att studera ledares och medarbetares fysiska placering samt behandla hur och 

hur ofta de använder sig av olika kommunikationskanaler. Ett större fysiskt avstånd är beroende av 

kommunikationsteknologier så som e-mail som kommunikationskanal (Stanko, 2006). Fysisk distans 

är också starkt sammankopplat till antalet interaktioner mellan individer, då ett kort avstånd mellan 

individer både ökar sannolikheten och frekvensen av kommunikation (Monge & Contractor, 2003).  

 

2.1.2 Statusbaserad distans 

Statusbaserad distans syftar till den typ av distans som uppstår på grund av sociodemografiska 

faktorer så som makt och prestige. Dessa faktorer sammankopplas med de ojämlikheter som finns 

mellan individer i en organisation. Denna sociodemografiska distans delas in i ”demografisk distans” 

och ”social distans” (Se Figur 1). (Erskine 2012) 

Demografiska skillnader omfattar faktorer så som ålder, etnicitet, kön, utbildning och erfarenhet 

(Antonakis & Atwater, 2002). Enligt Schneider, Goldstein och Smith (1995) attraheras individer till 

likasinnade, vilket medför att organisationer tenderar att vara homogena.  Däremot så håller detta 

på att förändras, bland annat i USA, där tidigare minoriteter utgör en allt större del av befolkningen. 

Därför kan demografiska skillnader bli en allt större utmaning att hantera (Erskine, 2012). 

Demografiska skillnader är olikheter kring uppenbara kännetecken medan social distans innebär 
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skillnader i värderingar och attityd (Erskine, 2012). Antonakais och Atwater (2002) beskriver social 

distans som graden av jämställdhet i status, rang, auktoritet, social ställning och makt. Det kan också 

syfta på en förståelse för den organisatoriska kulturen, till exempel ett gemensamt fackspråk 

(Erskine, 2012). Social distans lämpar sig särskilt bra för att förklara effekter av sådana demografiska 

variabler som vanligtvis återspeglar social status, så som ålder och utbildning (Perry, Kulik & Zhou, 

1999). 

Demografisk och social distans är beroende av varandra då de båda beskriver likheter och skillnader 

mellan individer (Erskine, 2012). När individer upplever tillhörighet till en specifik grupp, blir det en 

del av hur de ser på sin egen identitet (Gibson, Cooper & Conger, 2009). Det innebär således att 

individer har en tendens att ha en mer positiv inställning till medlemmar i sin egen grupp jämfört 

mot andra grupper för att bibehålla en positiv självbild (Erskine, 2012).   

 

2.1.3 Psykologisk distans 

Psykologisk distans avser en brist på samhörighet mellan människor och drivs av interna och ibland 

omedvetna faktorer. Psykologisk distans delas in i “relationskvalitet” och “självständighetsgrad” (Se 

Figur 1). (Erskine 2012)  

Olika typer av relationer utvecklas mellan medarbetare, ledare och underordnade. Dessa relationer 

utvecklas på unika sätt beroende på sammanhang och de individer som är inblandade (Erskine, 

2012). Nära relationer som skapas genom interaktion är en grundförutsättning för en fungerande 

organisation och kan förbättra individuell kompetens och effektivitet (Ibarra, 1995). Då 

högkvalitativa relationer utvecklas främjas ömsesidigt förtroende och respekt, vilket gör det lättare 

att tillsammans sträva mot gemensamma mål (Howell & Hall-Merenda, 1999). Enligt Dansereau, 

Graen och Haga (2002) utvecklar inte en ledare identiska relationer till alla sina underordnade. Det är 

inte säkert att en chef behandlar sina anställda på samma sätt (Erskine, 2012). 

Självständighetsgraden beskriver hur självstyrande (autonoma) medarbetare är (Erskine, 2012). 

Spreitzer (1995) definierar autonomitet som delegeringen av beslutsfattande från ledare till 

underordnade. Anställda som tillåts vara självständiga får en bättre relation till sin ledare samtidigt 

som de visar en större vilja att anstränga sig och att söka feedback på kvaliteten av sina 

arbetsinsatser (Russo & Campell, 2004).  Tidigare forskning pekar på att medarbetare som själva till 

stor del får kontrollera arbetsrelaterade beslut presterar bättre (Koberg, Boss, Senjam & Goodman, 

1999; Spreitzer, 1995).  
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2.2 Sammanfattning av teori 

Distans innebär inte bara ett fysiskt avstånd, utan också en social och känslomässig distans. Distans 

bör därför ses utifrån en interaktion mellan flera olika aspekter, en så kallad multidimensionell syn. 

Det finns tre dimensioner av distans att förhålla sig till; strukturell-, statusbaserad- och psykologisk 

distans (Figur 1).  

Strukturell distans delas vidare in i fysisk distans, kommunikationskanaler och interaktion mellan 

individer. Detta är begrepp som påverkar en organisations kommunikation och de är direkt beroende 

av varandra (Erskine, 2012) Fysisk distans är den rumsliga separation som förekommer mellan 

individer. Frekvent interaktion mellan individer underlättar kommunikation och ökar samtidigt 

kommunikationens effektivitet (Zenger & Lawrence, 1989). Genom att studera ledares och 

medarbetares fysiska placering samt behandla hur och hur ofta de använder sig av olika 

kommunikationskanaler kan beroendet mellan fysisk separation, kommunikationskanaler och 

interaktion mellan individer beskrivas. (Erskine, 2012) 

Statusbaserad distans delas in i demografisk distans och social distans. Denna typ av distans syftar till 

ojämlikheter som finns mellan individer i en organisation. (Erskine, 2012) Demografiska skillnader är 

uppenbara och omfattar faktorer så som ålder, etnicitet, kön, utbildning och erfarenhet (Antonakis & 

Atwater, 2002). Social distans innebär skillnader i värderingar och attityd (Erskine, 2012) och 

beskriver graden av jämställdhet i status, rang, auktoritet, social ställning samt makt (Antonakais & 

Atwater, 2002). Demografisk och social distans är beroende av varandra då de båda beskriver 

likheter och skillnader mellan individer (Erskine, 2012). 

Psykologisk distans delas in i relationskvalitet och självständighetsgrad. Psykologisk distans avser en 

brist på samhörighet mellan människor och drivs till viss del av omedvetna faktorer. Enligt Ibarra 

(1995) är nära relationer som skapas genom interaktion är en grundförutsättning för en fungerande 

organisation. Självständighetsgraden beskriver hur självstyrande (autonoma) medarbetare är. 

Anställda som tillåts vara självständiga får en bättre relation till sin ledare samtidigt som de visar en 

större vilja att anstränga sig och att söka feedback på kvaliteten av sina arbetsinsatser (Russo & 

Campell, 2004). 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

För att få en djupare teoretisk inblick i ämnet spenderades initialt mycket tid till att studera litteratur 

och teorier kring kommunikation, ledarskap och distans. Detta gjordes på grund av att vår 

uppdragsgivare hade svårt att specificera organisationens upplevda problem, istället gavs en mer 

beskrivande bild. Vi har valt att använda oss av en explorativ studiedesign då en begränsad eller 

obefintlig kännedom finns kring den situation vi vill studera, och hur liknande problem har lösts 

tidigare. Det är i sådana situationer som en explorativ design är särskilt användningsbar (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). En av de största styrkorna med explorativ studiedesign är att den är flexibel 

och anpassningsbar.  Den gav oss möjligheten att förutsättningslöst undersöka vad det var som 

försiggick, söka nya insikter och se problembilden i nytt ljus (Ibid). 

Då vi blivit tilldelade ett problem av vår uppdragsgivare var vi begränsade i vårt val av 

forskningsfråga. Det har varit svårt att koppla tidigare forskning till vårt problemområde då mängden 

studier kring olika dimensioner av distans och dess effekt på ledarskap och kommunikation är 

begränsad. Att hitta en teori som matchar uppdragsgivarens problem har varit ett problem i sig. Vi 

har studerat en stor mängd litteratur och flera olika typer av angreppssätt för att kunna sätta fingret 

på vad som faktiskt är uppdragsgivarens problem. Detta har varit viktigt för att kunna utforma en 

design för en mer omfattande utredning.  

 

3.2 Operationalisering 

Vi har valt att utgå från den intervjuguide som Erskine (2012) använder sig av (Bilaga 1), men har till 

viss del anpassat våra frågor efter rådande förhållanden inom företaget. Detta har gjorts genom att 

mer specifikt koppla vissa frågor till uppdelningen av organisationen i två byggnader. Vår 

intervjuguide (Bilaga 2) är semistrukturerad och innehåller öppna frågor för att uppmuntra 

respondenterna att själva klargöra för sina upplevelser kring varje fråga. I likhet med Erskine (2012) 

är tanken att intervjuguiden ska ge en kontextuell illustration av de teman som tas upp i teorin, inte 

exakta svar kring varje begrepp. Syftet med vår intervjuguid är således inte att ställa frågor som 

direkt kan kopplas till olika dimensioner av distans. Det handlar istället om att ställa öppna frågor 

kring kommunikation, ledarskap och arbetsförhållanden för att på detta sätt fånga upp problem som 
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kan analyseras utifrån Erskines (2012) olika dimensioner av distans. Då vår intervjuguide medvetet 

består av öppna frågor var det viktigt att introducera bakgrunden och syftet till vår studie för 

respondenterna innan intervjun började. Detta säkerställde att både vi och de som intervjuades var 

samförstådda i varför de fått en förfrågan om intervju samt syftet med den och vilka områden den 

kom att beröra. Vi övervägde risken med att ha öppna frågor mot att mer specifikt rikta dem mot 

olika teoretiska begrepp för att vara helt säkra på att fånga in rätt data. En anledning till att vi valde 

en öppen frågemodell är dels för att Erskine (2012) visat att hennes intervjuguide fungerat väl. En 

annan är att vi ville undvika att skapa missförstånd kring teoretiska begrepp och dessutom riskera att 

påverka respondenternas svar och viktning av problematiken.  

3.3 Population & Urval 

Vår population består av de individer som arbetar i den nya byggnaden eller på annat sätt har en 

stark anknytning dit. Då vi specifikt ville studera kommunikation mellan ledare och medarbetare i de 

två olika byggnaderna valde vi att göra ett strategiskt urval. På detta sätt inkluderades de personer vi 

ansåg kunde komma med relevanta svar, vilket hjälpte oss att besvara våra forskningsfrågor 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). I samråd med vår uppdragsgivare valde vi respondenter utifrån 

företagets organisatoriska karta och gjorde ett urval av de nio personer vi ansåg lämpa sig bäst för 

att svara på våra forskningsfrågor. Samtliga chefer med personalansvar för personer i den nya 

byggnaden intervjuades samt deras två chefer. Vidare så intervjuades även den processansvariga 

chefen i den nya byggnaden. Två av respondenterna är medarbetare som arbetar i den nya 

byggnaden men har sin chef stationerad i huvudbyggnaden. Två personer kan tyckas vara ett litet 

urval av medarbetare men då populationen som har sin chef stationerad i huvudbyggnad är liten 

(fyra personer) samt homogen ansåg vi det tillräckligt att göra två djupintervjuer i denna grupp. Hade 

alla fyra personer intervjuats hade inte anonymitet kunnat utlovas.  

3.4 Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod, vilket lämpar sig vid en explorativ 

studie. Denna metod ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor samtidigt som respondenten kan 

prata fritt kring frågor som kräver ett mer beskrivande svar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). På 

detta sätt har vi en chans att fånga upp information som är lätt att missa vid frågor som kräver mer 

precisa svar. Alla intervjuer varade under cirka en timme och utfördes ansikte mot ansikte på plats 

vid det studerade företaget. Respondenterna lovades anonymitet och alla intervjuer spelades in och 
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transkriberades för att kunna genomföra en noggrann analys. Frågorna var något varierande och 

anpassades beroende på om de var riktade till chefer eller medarbetare.  

3.5 Tolkning av data 

För att på ett enkelt och strukturerat sätt presentera resultat från utförda intervjuer har vi valt att 

utgå från de olika dimensioner av distans vi presenterar i teorin. Ett annat möjligt sätt att hantera 

resultaten hade varit att presentera varje enskild respondent. Vi anser att det lämpar sig bättre för 

vår studie att presentera materialet utifrån våra teorier. Det ger en tydligare överblick då vi direkt 

kopplar olika respondenters svar till olika dimensioner av distans, vilket underlättar förståelsen för 

vår analys och överskådligheten för andra läsare. En metod för att tolka och koda data är att 

använda sig av nyckelord och låta datorprogram sköta uppdelningen av data för att sedan analysera 

utfallet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vi valde att själva analysera transkriberingarna från 

början för att se sammanhang och förståelse för hela svar istället för enskilda nyckelord. Detta då vår 

intervjuguide uppmuntrade respondenterna att svara beskrivande och mer uttömmande utifrån 

deras egna erfarenheter. 

Enligt Erskine (2012) kan man genom att analysera de svar respondenterna ger avslöja flera olika 

typer av distans. Det gäller dock att tolka svaren rätt då samma terminologi med stor sannolikhet 

inte används av respondenterna. En annan viktig aspekt att ta i beaktande är risken för 

överanalyserande av svar för att få dem att matcha eftersökta distanser. Detta är något vi haft med 

oss när vi genomfört vår analys och har oberoende av varandra gått igenom den information vi 

presenterar för att sedan jämföra varandras tolkning. Vår metod ledde till att vi upptäckte ett antal 

fall där vi tolkat data olika. Vid varje sådant tillfälle gjorde vi först enskild omprövning för att sedan 

diskutera med varandra. Detta för att komma överens om gemensamma tolkningar. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar att om slutsatser och resultat från en studie är 

generaliserbara så betyder det att de går att applicera på andra situationer, exempelvis andra 

organisationer. Vår studie liknar en fallstudie då den genomförs på endast ett företag i en situation. 

Detta gör det svårt att göra generaliseringar av våra resultat utanför det studerade fallet. Vårt syfte 

är just att beskriva vad som händer i den situation vi undersökt, inte att uppnå generaliserbara 

resultat och vi anser det därför inte vara en svaghet. Vi hoppas dock att vår studie kan bidra till att 

utveckla generaliserbar kunskap inom dimensioner av distans genom att vara en del av en framtida 

meta-analys. 
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3.6 Validitet 

Validitet visar till vilken grad man i en vetenskaplig undersökning studerar det som ämnas 

undersökas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Vår intervjuguide är inspirerad av tidigare studier 

kring dimensioner av distans. Vår upplevelse är att vår intervjuguide lämpar sig mycket väl för att 

studera vårt syfte; hur eventuella kommunikations- och ledarskapsproblem inom en organisation kan 

beskrivas utifrån olika dimensioner av distans. Vi upplever att det finns en tydlig överensstämmelse 

mellan våra observationer och de teoretiska grunder vi arbetar utefter, vilket stärker validiteten. 

Vårt mål var att intervjua alla de chefer som direkt berörts av uppdelningen till två byggnader, vilket 

vi också rodde i hamn. För att ytterligare stärka undersökningens validitet har vi även valt att 

intervjua några av de medarbetare som berörts, för att undersöka om deras syn stämmer överens 

med deras chefer. Detta angreppssätt kallas källtriangulering, vilket innebär att problemet studeras 

utifrån flera olika synvinklar (Bryman & Bell, 2007) då personer beroende på position i företaget kan 

ha en annorlunda relation till problemet. 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet i en kvalitativ vetenskaplig undersökning syftar till tillförlitlighet och kvalitet i resultat 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). För att öka reliabiliteten valde vi att spela in våra intervjuer 

istället för att föra anteckningar. På detta sätt riskerar vi inte att förlora viktig information på grund 

av glömska eller att tolka svar på fel sätt då det är lätt att förlora själva sammanhanget av en intervju 

då man bara har punkter uppradade på ett papper. Däremot kan själva inspelningen ses som 

hämmande av respondenten och påverka dess svar, vilket i sin tur minskar reliabiliteten. Vi anser 

dock reliabiliteten vara relativt god då vi själva i samråd med företaget valt våra respondenter. Det 

har förelegat ett intresse hos dessa respondenter att ställa upp, då de själva upplever det problem vi 

studerar och önskar en lösning. Respondenterna utlovades anonymitet i intervjuerna vilket ökar 

chansen till mer tillförlitliga svar då de inte hämmas på samma sätt i sina svar (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Flera respondenter påpekade dock att det för dem inte spelade någon roll ifall de 

var anonyma samt att de stod för de åsikter de yttrat. För att maximera vår tid började vi 

transkribera och analysera vår data i ett tidigt stadie, innan alla intervjuer var avslutade. På detta sätt 

var det möjligt för oss att upptäcka brister, viktiga för vår analys, som inte behandlades under 

intervjuns gång. Tack vare detta blir vi mer precisa i våra följdfrågor under tidens gång då vi lär oss 

att anpassa dessa efter vad som faktiskt är relevant för vårt syfte. Ytterligare en anledning till att vi 

valde att börja transkriberingen samma dag som intervjuerna hölls är för att vi då hade dem färska i 

minnet. Detta möjliggjorde en bra återgivning av icke-verbal kommunikation som annars kunnat gå 
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förlorad. I vissa fall märks detta tydligt i den transkriberade texten där det utan den icke-verbala 

kommunikationen skulle vara svårt om inte omöjligt att förstå vad respondenten egentligen menade. 

3.8 Teori och metodkritik 

Distans har länge studerats men då oftast från endast ett perspektiv i form av fysisk distans (Byrne, 

1961; Crouch & Yetton, 1988; Dienesch & Liden, 1986; Ferris & Rowland, 1985; Giles & J. L. Byrne, 

1982; Ibarra, 1995; Schmann, 1978; Sundstrom & Sundstrom, 1986; Turban & Jones, 1988). Napier 

och Ferris (1993) samt Antonakis och Atwater (2002) lade grunden för Erskines teori då de 

utvecklade förståelsen av distans genom att undersöka distans ur flera perspektiv samtidigt. Erskine 

menar att hon för vidare denna tradition av forskning och vidareutvecklar den. Vi använder oss av 

Erskines teori då vi anser att vårt uppdrag och syfte ger oss en möjlighet att pröva och öka 

förståelsen inom detta fält. Efter en gedigen litteraturgenomgång anser vi att denna teori 

kombinerat med en explorativ studie gav oss den bästa förutsättningen att undersöka företagets 

beskrivna problem då de själva inte kunnat precisera det.  

 

Vi anser att viss kritik kan riktas mot att Erskines (2012) teorier är nya och inte ännu helt beprövade. 

Det är också svårt för oss att bedöma tillförlitligheten av Erskines (2012) teorier utanför vår studie då 

den liknar en fallstudie och på så sätt är begränsad i sin omfattning. Däremot så är Erskines (2012) 

teorier väl underbyggda av tidigare forskning och vi anser därför att tillförlitligheten bör vara hög. 
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Produktionsplanerare 

 

Orderplanerare 

 

Produktionspersonal 

4. Resultat 

4.1 Sammanfattning av fallföretagets problembild 

Nedan följer vår sammantagna beskrivning av fallföretagets problembild. Den är baserad på våra 

utförda intervjuer. Företaget har genomfört en omorganisering som medfört att de gått från 

verksamhet i en byggnad till verksamhet i två byggnader. Vid omorganiseringen flyttades en hel 

enhet till en separat byggnad (”nya byggnaden”) i nära anslutning till huvudbyggnaden. Samtliga 

funktioner som behövs för den dagliga verksamheten förlades till denna nya byggnad. Företaget 

tvingade ingen att flytta till den nya byggnaden men det föll sig naturligt att den personal som 

arbetade med produkterna i huvudbyggnaden också var de som flyttade med produktionen till den 

nya byggnaden. När den nya organisationen lanserades roterades många chefer, vissa blev direkt 

utbytta. Ingen av de som idag har ett chefsansvar i den nya byggnaden var chef där när 

verksamheten startade. Ett organisationsschema för hur det ser ut idag ses nedan i figur 3.  

 

Placerad i nya byggnaden 

Placerad i huvudbyggnaden 

Figur 3. Anpassat organisationsschema över de undersökta delarna av företaget 
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Denna organisation med produktion i två byggnader har fått växa fram och styras efter behov. Det är 

till stor del de chefer som tillsattes i den nya byggnaden efter flytten som fått utforma verksamheten 

och fortsätter göra så. Cheferna i den nya byggnaden har formellt ansvar för processerna och 

produktionspersonalen. Viss personal har sina chefer i huvudbyggnaden men har sin arbetsplats i 

den nya byggnaden. Deras chefer har sina arbetsplatser i huvudbyggnaden tillsammans med övriga 

arbetsgruppens medlemmar. De har därför sällan öga-mot-öga kontakt med sina chefer eller den 

arbetsgrupp de tillhör. Kommunikation sker nästan uteslutande på planerade möten ca två gånger 

per vecka. 

Den nya byggnaden beskrivs som en enhet som sköter sig själv utan någon större inblandning från 

någon i huvudbyggnaden. Ett antal risker med detta beskrivs från både ledning och medarbetare. 

Det som oftast nämns är riskerna med den isolering som kan uppstå. I värsta fall menas att en egen 

kultur som inte står i linje med resten av företaget kan uppstå och därför inte sträva mot samma mål 

längre. Det finns farhågor att det kan uppstå ett vi och dem tänk som inte är hälsosamt för företaget 

varken ur en effektivitetssynvinkel eller för dess arbetsklimat. Då nya enheten är en till antalet 

anställda liten enhet så är en annan risk sårbarheten ifall någon skulle bli sjukskriven eller sluta på 

företaget. Företaget är medvetna om riskerna och har enligt de själva en levande riskanalys kring 

detta problem. Den största åtgärden som pågår är personalrotation, främst bland personal i den nya 

byggnaden men sjösättning av personalrotation mellan byggnaderna pågår. Företaget hoppas att 

detta ska leda till kunskapsspridning mellan byggnaderna och skapa en samhörighet till hela 

organisationen istället för bara den egna gruppen. Genom att personal kan utföra varandras arbete 

och fler interaktioner sker mellan medarbetare och även mellan medarbetare och chefer hoppas 

företaget minska sårbarheten.   

Då vi lovat våra respondenter anonymitet har vi valt att i våra citeringar endast nämna om 

respondenten är chef eller medarbetare, samt vilken byggnad respektive respondent tillhör. En 

tabell över respondenterna går att finna i bilaga 3. 

4.2 Strukturell distans 

Alla respondenter upplever ett problem med det fysiska avstånd som föreligger mellan de två 

byggnaderna. Vissa ledare ser det som ett direkt problem där det inte finns några tydliga ramar för 

hur denna situation borde hanteras. I andra fall ses den fysiska distansen mer som en omständighet. 

Det anses vara hanterbart men det kräver en viss planering då man ska transportera sig mellan de 

två byggnaderna. 
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“Jag springer ju mellan husen tre-fyra gånger per dag. Det kan bli lite schåigt, ibland 

har man ett möte där uppe [...] jag vill gärna vara i tid på möten och då blir jag lite 

stressad [...] det är inget större problem egentligen, det är en planeringsfråga, ibland 

är man tidsoptimist.” (Chef, nya byggnaden) 

Ett problem är det faktum att två av cheferna i huvudbyggnaden har en viss del av sin personal i den 

nya byggnaden. Dessa chefer upplevs inte vara speciellt närvarande av sin personal i nya byggnaden. 

Cheferna uttrycker själva att personalen i den nya byggnaden klarar sig så pass bra på egen hand att 

det inte finns någon vits för dem att besöka dem speciellt ofta. På grund av detta upplever både 

ledare och medarbetare att en spontan interaktion saknas.   

“Ibland försöker man gå ner och stämma av lite men dels är det tight mellan möten 

och så är det inte alltid man har ett ärende att gå ner och liksom prata spontant, som 

man kanske gör när man träffar någon i korridoren [...] men vi båda har väl en svår 

situation eftersom vi har personal där nere och inte sitter fysiskt där, eftersom större 

delen av gruppen är just här [huvudbyggnaden].” (Chef, huvudbyggnaden) 

Medarbetare och ledare i den nya byggnaden upplever att de ibland blir bortglömda då förändringar 

sker inom organisationen. Vid flera tillfällen har det hänt att system blivit uppdaterade, vilket inte 

informerats till medarbetarna i den nya byggnaden. Då handlar det främst om att medarbetare i 

huvudbyggnaden helt enkelt glömmer bort att det finns ett andra hus som behöver meddelas. En 

sådan förändring uppdagas först när en felanmälan görs eller personal roterar mellan husen.  

“Det är ju lätt att bli avskild, vi glöms ju bort ibland. När man gör förändringar 

glömmer man bort att tala om det för oss [...] oftast får vi det bakvägen, då vi roterar 

personal mellan husen.” (Chef, nya byggnaden) 

Att rotera personal ses av företaget som ett sätt att hålla organisationen flytande. Om något oväntat 

händer och fler resurser krävs på ett specifikt ställe i organisationen ska det finnas en möjlighet att 

flytta personal från ett ställe där behovet av arbetskraft för tillfället inte är lika stort. Det ses också 

som ett sätt för att öka samhörigheten inom organisationen samt att motverka ohälsosamma 

subgrupperingar. Företaget hoppas att personal som roterar från huvudbyggnaden till nya 

byggnaden och vice versa ska få en bättre helhetsbild av organisationen. På detta sätt kan också 

information som annars lätt missas överföras mellan de två byggnaderna. I nuläget upplevs det 

lättare att rotera personal från nya byggnaden till huvudbyggnaden. Det sägs vara svårare att 

motivera personal i huvudbyggnaden att gå ner till den nya byggnaden, då de inte ser det som en del 
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av sina arbetsuppgifter. Personal i den nya byggnaden var däremot redan från början införstådda 

med att en viss rotation kunde bli nödvändig. Det pekas även här på att det fysiska avståndet är ett 

av problemen. Inte bara avståndet, utan även faktorer som klimat sägs ha en viss påverkan.  

“Hade det varit i nära anslutning så hade man kanske kunnat flytta personalen på ett 

effektivare sätt. Särskilt nu när det är minusgrader och snö, då tar det emot lite grann 

att gå upp hit. Så det är klart det finns nackdelar.” (Chef, huvudbyggnaden)  

Företaget trycker på att kommunikation öga-mot-öga är att föredra i första hand. I huvudbyggnaden 

är medarbetarna närmare varandra och den spontana kommunikationen blir då öga-mot-öga. Vilka 

kommunikationskanaler som ska användas vid kommunikation med den nya byggnaden och hur 

själva kommunikationen ska gå till anses vara oklar.  

“Kommunikation när det behövs uppmuntras, men inte vilka kommunikationskanaler 

som ska användas, eller hur man ska göra, eller hur man ska hantera sin grupp [...] och 

inte mellan husen.” (Chef, huvudbyggnaden) 

I den nya byggnaden upplever man på chefsnivå att behovet av kommunikation via telefon och e-

mail har ökat. Det anses inte vara helt optimalt. När hela organisationen var samlad under en 

byggnad möjliggjorde direkt kontakt snabba svar.  Nu finns en rädsla för att istället upplevas som 

jobbig. 

“Nackdelen är att, de där uppe träffas mera, det är lättare om man är nära [...] här ska 

man ringa, och ringa det blir inte samma sak. Ringa någon, då är man så jobbig, och 

tjata om att man måste låna något.” (Chef, nya byggnaden)  

För de medarbetare som flyttat ner till den nya byggnaden ses istället ett motsatt scenario. Då de nu 

befinner sig i direkt anslutning till produktionen kan de ställa mer direkta frågor och få ett snabbt 

svar.  

“Eftersom vi sitter så nära varandra i de här funktionsgrupperna då kan man avhandla 

mycket direkt över bordet. Så det var nog mycket mer e-mail och telefon förut 

faktiskt.” (Medarbetare, nya byggnaden) 

Medarbetarna i den nya byggnaden upplever sina chefer som frånvarande då de är stationerade i 

huvudbyggnaden. De är vana att ha sina chefer i tät anslutning så det blir en försvårande 

omständighet då den dagliga interaktionen försvinner. Nu träffas de i princip bara på de möten som 

hålls en gång i veckan. 
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“Alltså man har ju haft frånvarande chefer förut men det har ju inte varit på det här 

sättet. Nu sitter han i ett annat hus och man ja, träffas en gång i veckan. Förut var 

man ju i alla fall *pekar* ja men där borta är han [chefen] så att det är jättekonstigt, 

det är det. “ (Medarbetare, nya byggnaden) 

Samtidigt förstår de sina chefers situation och de känner inte heller att de behöver någon som passar 

på dem hela tiden. De ser det snarare som att det skulle vara konstigt om cheferna sprang hos dem 

ofta. Medarbetarna upplever att de har en bra uppfattning om vad som förväntas av dem och att det 

egentligen inte skulle fylla någon funktion att träffa chefen oftare för det arbete de utför. 

Medarbetarna upplever dock att de får för lite feedback på det arbete de utför. Cheferna ser 

situationen på ett liknande sätt och tillägger att det är viktigt att arbeta för att skapa ett ömsesidigt 

förtroende. 

“Har man ett ömsesidigt förtroende då funkar det relativt bra med 

telefonkommunikation [...] det bygger på att man har en bra relation i botten, har man 

inte det förtroendet då kan det spåra ur jättesnabbt, då sitter man och tolkar e-mail 

och info på konstiga sätt, så det är jätte jätteviktigt att vi fortsätter jobba hela tiden 

med gruppen.” (Chef, huvudbyggnaden) 

Även interaktion mellan medarbetare i de olika byggnaderna försvåras. Den personal som flyttats till 

sitter inte längre i nära anslutning till sin arbetsgrupp i huvudbyggnaden. De upplever snarare att de 

tillhör gruppen i den nya byggnaden. Det är de människorna som de träffar varje dag och har den 

informella kommunikationen med i fikarum och korridorer. Att det är ett problem har 

uppmärksammast av de flesta cheferna. 

“För de saknar ju det här vardagliga inom [arbets] gruppen också [...] den dagliga 

kontakten, man träffas i fikarummet och så där.” (Chef, huvudbyggnaden) 

4.3 Statusbaserad distans 

En viss demografisk distans beskrivs inom företaget. Den har inget att göra med den omorganisation 

som genomförts men kan ändå vara värd att belysa. En chef uttrycker det på följande sätt; 

“Det går aldrig bra med bara en sort brukar jag säga. Det spelar ingen roll om det är 

damer eller herrar. Det blir tjafsigt ibland” (Chef, nya byggnaden) 
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Medarbetarna i den nya byggnaden upplever att de har en närmare relation med cheferna som de 

har i direkt anslutning till sig men som inte är deras egentliga chefer. Om de har något problem i sitt 

dagliga arbete är det dessa chefer som de ber om råd. De ser dem nödvändigtvis inte som chefer, de 

benämns också som medarbetare och diskussionspartners. Denna problematik har 

uppmärksammats av ledningen i huvudbyggnaden. En chef uttrycker det som; 

“Det är ju frågan om mitt ledarskap når dit ner kontra de chefer som faktiskt sitter där. 

Och det blir nästan så att de identifierar sig mer med närmsta chefen där nere eller hur 

man ska säga.” (Chef, huvudbyggnaden) 

Att vissa medarbetare i nya byggnaden har chefer i huvudbyggnaden ses ändå som en medveten 

strategi. På detta sätt hoppas företaget från ledningens sida förhindra subgrupperingar som kan ha 

en negativ inverkan på företaget. Om man kommer fortsätta med denna strategi eller om de 

kommer omstrukturera grupperna är för tillfället oklart. Flera chefer nämner den otydlighet som 

finns i det ledarskap som utövas mot den nya byggnaden. 

“En sak är väl också tydligheten i ledarskap. Vad vill vi med den nya byggnaden? Det är 

inte riktigt klart för mig. Vilka funktioner ska vi ha där? Lyckas de stå på egna ben, vart 

ska de tillhöra då? Skulle vi ha en tydlig linje på det så skulle det vara enklare. Vad har 

vi liksom för förväntningar? Man träffar inte sin personal varje dag, men jag är 

likförbannat chef över dem [...] gör man det tydligare så tror jag att det skulle 

underlätta.” (Chef, huvudbyggnaden) 

Hur saker och ting kommuniceras från ledning till medarbetare upplevs vara tydligt och utstakat från 

ett ledningsperspektiv. Tydliga mål finns uppsatta inom organisationen och alla medarbetare 

förväntas att arbeta efter dessa. Det låter enkelt då en ur ledningen berättar; 

“Vi brukar säga ”Det blir alltid som man tänkt sig”, och det blir så, sätter man upp ett 

tydligt mål så kommer man att jobba mot det i flera år, då når man det.” (Chef, 

huvudbyggnaden) 

Däremot upplevs det från flera håll, av både mellanchefer och medarbetare, att det inte alltid är 

solklart vad som förväntas av dem. Inte heller hur de tillvägagångssätt som tas fram ska användas till 

att hjälpa organisationens medarbetare att bättre förstå företagets vision, och sedan arbeta utefter 

detta. En av cheferna beskriver det på följande sätt; 
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“Jag kan tycka att man är lite dålig på att sälja in varför [...] det tror jag är en liten grej 

när det gäller kommunikation, de är duktiga på att ta fram något, men de tar för givet 

att alla vi andra ska förstå vad de menade när de tog fram det här fina [...] det är inte 

så där solklart att vi bara kan använda det rakt av.” (Chef, nya byggnaden) 

4.4 Psykologisk distans 

Något som upplevs av både medarbete i den nya byggnaden och dess chefer i huvudbyggnaden är 

den speciella situation som uppkommit som i vissa fall beskrivs som krystad. Då dessa medarbetare 

sällan interagerar med sina chefer fås en relation som inte är helt naturlig. I ett av fallen slutade det 

med att chefen valde att reducera sina besök till den nya byggnaden. 

“I början försökte man ändå gå ner dit lite på daglig basis. Man klämde in det mellan 

två möten, gick ner, pratade lite, frågade hur det var och hur det funkade och sen gick 

man [...] det blev rätt konstlat på något sätt. Det blev liksom inte så där spontant och 

då rann det ut i sanden helt enkelt.” (Chef, huvudbyggnaden) 

Att cheferna skulle se sin personal i den nya byggnaden på ett annorlunda sätt upplever de inte. Det 

är en försvårande omständighet att inte ses dagligen men cheferna försöker ändå upprätthålla en 

god relation med de underordnade som befinner sig i den nya byggnaden. 

“Jag behandlar dem lika på så sätt, när det gäller utvecklingssamtal, när det gäller 

andra saker [...] som att jag inte träffar dem lika ofta, men det är. Ja jag vet inte.” 

(Chef, huvudbyggnaden) 

Det upplevs från vissa håll i ledningen att det är svårt att hitta en bra balans när det gäller hur de ska 

förhålla sig till den personal som numera arbetar i den nya byggnaden men har sin arbetsgrupp och 

chef stationerade i huvudbyggnaden. Det finns en otydlighet om vad organisationen egentligen vill 

med gruppen. Det finns ingen tydlig mall. Medarbetarna i den nya byggnaden upplever att de inte 

har någon direkt nytta av att vara med på de gruppmöten som genomförs i huvudbyggnaden då 

dessa oftast inte berör deras arbetsuppgifter. I många om och men upplevs det som onödigt. Det 

upplevs snarare som en påtvingad grupptillhörighet. Dock framhävs det faktum att hela gruppen på 

detta sätt ändå kan mötas och socialt interagera och skapa en gemensam samhörighet. En av 

cheferna beskriver detta scenario på ett tydligt sätt; 
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“De känner sig inte riktigt samhöriga i gruppen, men skulle de inte vara med så blir det 

snarare ännu värre, då känner de sig ännu mer utanför [...] Det svåra är att få en bra 

samhörighet i gruppen, eller en acceptans för att det inte ska vara samhörighet i 

gruppen. Det är en svår balans” (Chef, huvudbyggnaden) 

De chefer som är placerade i den nya byggnaden, vilka varit med och format den nya verksamheten, 

är tacksamma över det förtroende de fått. De upplever ett fullgott stöd från en högre ledning och 

beskriver detta förtroende som en positiv faktor för det arbete de utför.  

“Jag skulle vilja säga att jag styr över mina arbetsuppgifter i mycket stor grad [...] med 

tanke på att vi är här nere, lite mer skyddad verkstad [...] tanken är att det ska se 

likadant ut och att vi ska göra likadant [...] men det blir enklare att påverka om du inte 

är under direkt lupp [...] komma med egna idéer och tankar [...] det är min känsla.” 

(Chef, nya byggnaden) 

Från medarbetarnas perspektiv finns det dock en viss missnöjdhet. Sedan tidigare är de vana vid 

närvarande chefer som finns i direkt anslutning. Att inte ha regelbunden kontakt med sin chef ses på 

två olika sätt. Dels tycker de att det är skönt att kunna sköta sig själva och slippa ha ett vakande öga 

på sig hela tiden. Däremot fås en stapplande relation med chefen då de aldrig får chansen att visa 

vad de faktiskt gör på plats under sitt dagliga arbete. 

“Det är inte optimalt överhuvudtaget. Och det har vi sagt till honom. Jag sa det rent ut 

att; hur tycker du att jag är om dagarna liksom? Han ser ju inte oss.” (Medarbetare, 

nya byggnaden) 

Ansvarig chef upplever situationen på samma sätt och beskriver det som att ett fullgott förtroende 

finns för medarbetarna i den nya byggnaden, vilket gör det svårt att motivera varför de egentligen 

ska besöka dem oftare än vad de gör. Vilken kontakt som bör finnas mellan chefer i huvudbyggnaden 

och underordnade i den nya byggnaden är tämligen oklar. 

“Jag kände det när jag sprang ner dit hela tiden och man stämde av [...] det kändes 

liksom som att man kollade till dem. Jag litar fullständigt på dem.” (Chef, 

huvudbyggnaden) 

Det upplevs från chefer att kommunikationen kring vad organisationen egentligen vill med den nya 

byggnaden är nästintill obefintlig. Dels finns inte några tydliga ramar för vilka funktioner som ska 

finnas i den nya byggnaden. Det tycks också föreligga en otydlighet kring vad som förväntas av 
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medarbetarna i den nya byggnaden. Mellancheferna förväntas att arbeta självständigt och har ett 

stort ansvar över den produktion som sker runt omkring dem. Det är ett ansvar de känner sig 

bekväma med men de arbetar lite efter premissen; “om man inte hör något, så är det nog bra”. En 

mellanchef i den nya byggnaden beskriver det på följande sätt; 

“Det är ingen som talat om att; det här ska ni vara bra på. Utan det är mer; -Jaha, det 

är nog bra eller -Det skulle nog säkert vara bra.” (Chef, nya byggnaden) 

Medarbetarna upplever detta på samma sätt, gentemot sina chefer som är stationerade i 

huvudbyggnaden. 

“Så länge man inte hör något så är det ju inte missnöjda. Det är ju så”. (Medarbetare, 

nya byggnaden) 
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5. Analys 

 

5.1 Strukturell distans 

Organisationens medlemmar upplever själva att den fysiska distansen är ett problem mellan de två 

byggnaderna. Det var på grund av detta som vi ombads göra en djupare undersökning kring vilka 

problem som uppstått i samband med uppdelningen till två byggnader. Att en daglig spontan kontakt 

inte längre förekommer i lika stor utsträckning kan påverka kommunikation mellan företagets 

medarbetare. Enligt Antonakis & Atwater (2002) kan en fysisk separation hindra sociala interaktioner 

vilket kan påverka en organisation negativt. De belyser inte hur stort detta fysiska avstånd måste 

vara. I enlighet med vår studie har vi funnit att ett fysiskt avstånd i form av en intilliggande byggnad 

upplevs som ett hinder. Det ses dock inte som ett direkt problem, mer som en planeringsfråga. 

Denna planeringsfråga leder tyvärr till att medarbetarna i den nya byggnaden inte prioriteras på 

samma sätt av cheferna i huvudbyggnaden. Den omorganisation som skett kan ha bidragit till att 

cheferna i vissa fall tvingas bortse från sina medarbetare i den nya byggnaden, omedvetet eller ej. 

Det är mycket tydligt att denna fysiska separation hindrar sociala interaktioner, vilket både har sina 

för- och nackdelar. Medarbetarna i den nya byggnaden känner sig stundvis bortglömda och hade 

önskat mer feedback. Däremot ges de ett ökat ansvar och förtroende vilket ses som positivt för deras 

arbetssituation.  Denna upptäckt har direkt stöd i teorin om psykologisk distans (Erskine, 2012). 

Det är inte bara det fysiska avståndet i sig som upplevs som ett hinder, även vädret spelar in. Denna 

faktor är något som de flesta respondenter belyser. Det är en stor skillnad att ta sig mellan 

byggnaderna om det är 25 grader och sol jämfört med 20 minusgrader och snöstorm. Förutom att 

planera in sina besök till respektive byggnad måste man då också tänka på att klä sig efter vädret. I 

vissa fall kan det leda till att man drar sig för att transportera sig mellan byggnaderna. Detta är en 

intressant observation då vi i tidigare studier inte har funnit några observationer kring hur väder kan 

vara en påverkande faktor kopplat till fysisk distans. Vi anser att våra fynd indikerar att klimat och 

väder går att koppla ihop med fysisk distans när det rör sig om kortare avstånd. I vår studie var det 

ett gångavstånd mellan två byggnader där en sämre väderlek resulterade i minskad kommunikation 

öga-mot-öga. 

Hur kommunikationen ska ske mellan de två byggnaderna, och vilka kommunikationskanaler som ska 

användas tycks vara ganska oklart. Det är inget som har diskuterats. Enligt Jacobson & Thorsvik 
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(2002) är kommunikation öga-mot-öga den rikaste kommunikationskanalen där möjlighet till direkt 

feedback ges. Digitala kommunikationskanaler lämpar sig bättre i vissa fall, men ökar samtidigt 

risken för missförstånd och otydligheter. Något som cheferna nämner i intervjuerna är den ökade 

telefonkommunikation som nu krävs mellan byggnaderna. Tidigare jobbade alla chefer och 

medarbetare i direkt anslutning till varandra och kunde bara slänga några ord över axeln och få ett 

snabbt svar. Nu krävs det istället ett telefonsamtal, något som man ibland drar sig för då man inte vill 

riskera att vara en belastning för någon. Enligt Erskine (2012) är kommunikationsteknologier så som 

telefon och e-mail ett sätt att överbrygga distans och öka interaktionsfrekvensen, då direkt 

kommunikation öga-mot-öga inte är möjlig. Även om det praktiskt går att överbrygga distans genom 

att använda sig av telefon och e-mail är det inte säkert att medarbetare använder sig av detta 

tillvägagångssätt på grund av andra mer psykologiska faktorer. Dessa psykologiska faktorer kan leda 

till en psykologisk distans.  Den psykologiska distansen drivs av interna och omedvetna faktorer 

(Erskine, 2012), så som rädsla av att uppfattas som en belastning. Detta innebär att en psykologisk 

distans kan hindra användandet av kommunikationsteknologier och på så sätt förhindra att 

strukturell distans överbryggas. 

Även då medarbetarna i den nya byggnaden kommer närmare relevanta funktionsgrupper, upplever 

de sina chefer som frånvarande, då dessa är stationerade i huvudbyggnaden. De träffas i princip bara 

på de veckomöten som hålls för hela arbetsgruppen. Det är också under dessa veckomöten som 

interaktionen med själva arbetsgruppen sker. Det är sällan deras chefer besöker dem i den nya 

byggnaden. Medarbetarna i den nya byggnaden känner sig inte speciellt delaktiga i den arbetsgrupp 

de tillhör. Enligt Wiesenfeld, Raghuram & Garud (2001) är frekvent interaktion en förutsättning för 

att medarbetare ska känna sig delaktiga. Den frekventa interaktion som medarbetarna i den nya 

byggnaden upplever är med den arbetsgrupp som arbetar i nära anslutning till dem, med tillhörande 

chefer. Det blir istället dessa chefer och medarbetare som de känner en samhörighet till, även fast 

de inte tillhör samma arbetsgrupp. Det blir därför svårt för medarbetarna i den nya byggnaden att 

känna en riktig tillhörighet någonstans. De trivs i den nya byggnaden, med sina medarbetare och 

chefer (som inte är deras faktiska chefer), men tillhör sin arbetsgrupp med tillhörande chef i 

huvudbyggnaden som de sällan träffar och har begränsad kommunikation med. Enligt Zenger & 

Lawrence (1989) underlättas kommunikation av en frekvent interaktion, samtidigt som effektiviteten 

av själva kommunikationen ökar. Den reducerade kommunikationsfrekvensen kan därmed leda till 

att själva effektiviteten av kommunikationen gradvis minskar. 
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5.2 Statusbaserad distans 
 

Enligt Erskine (2012) innebär social distans skillnader i värderingar och attityd. Antonakais & Atwater 

(2002) beskriver social distans som graden av jämställdhet i status, rang, auktoritet, social ställning 

och makt. Medarbetarna i den nya byggnaden upplever att de har en närmare relation med cheferna 

de har i sin direkta omgivning, även fast de inte är deras formella chefer. Man kan anta att dessa 

medarbetare börjar anpassa sig efter de värderingar som finns i den nya byggnaden. På detta sätt 

glider de allt mer ifrån sina formella chefer och en social distans uppkommer. Medarbetarna i den 

nya byggnaden har en mer avslappnad relation till cheferna de har en daglig kontakt med. Denna 

avslappnade relation kan bero på att de inte är deras formella chefer utan mer ses som medarbetare 

eller diskussionspartners. Det kan också bero på att kommunikation mellan medarbetare i nya 

byggnaden och chefer i huvudbyggnaden sker på oregelbunden basis, vilket sätter en större prägel 

på status och social ställning.  

Enligt Heide, Johansson & Simonsson (2012) är det viktigt att förmedla en helhetsbild över hur 

organisationen fungerar. Det hjälper medarbetare att förstå organisationens övergripande 

gemensamma mål. Dessa budskap kan dock vara komplexa och svårtolkade. Erskine (2012) belyser 

att faktorer så som olika fackspråk kan vara en orsak till social distans. Organisationens ledning ser 

de uppsatta målen som solklara; “sätter man upp ett tydligt mål så kommer man att jobba mot det i 

flera år [...] då når man det”. Det verkar vara lätt från ledningens håll, men det ses på ett annat sätt 

från en mellanchefsnivå; “De är duktiga på att ta fram något, men de tar för givet att alla vi andra 

ska förstå [...] det är inte så där solklart att vi bara kan använda det rakt av”. Här är det uppenbart 

att ledning och underordnade talar olika språk. Ledningen resonerar utifrån ett längre tidsperspektiv 

då gemensamma mål beskrivs och sätts upp. Underordnade pratar istället om att ”använda något 

rakt av”, vilket tyder på att de vill ha mer konkreta anvisningar för att dagligen veta hur de ska utföra 

sitt arbete, och på så sätt nå organisationens mål. 

Enligt Erskine (2012) lämpar sig social distans särskilt bra för att förklara effekter av sådana variabler 

som återspeglar social status, så som ålder och utbildning. Eftersom det är svårt att skilja mellan 

social och demografisk distans kan detta vara en anledning till varför det varit svårt att inhämta 

information gällande just demografisk distans. Att vi i våra intervjuer inte lyckades fånga mer 

information kring demografisk distans kan också bero på flera andra orsaker. En av dessa kan vara 

att de frågor vi ställde inte uppmuntrade respondenterna att belysa demografiska problem. Det kan 

även vara känsligt för respondenterna att prata om demografiska skillnader, så som etnicitet och 
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kön. En annan förklaring kan vara att attityden hos respondenterna är sådan att demografiska 

olikheter inte spelar någon större roll. De kan identifiera sig själva och andra i den professionella 

rollen och upplever därför gruppen som demografiskt homogen. 

5.3 Psykologisk distans 
 

Enligt Erskine (2012) utvecklas unika relationer mellan medarbetare, ledare och underordnade 

beroende på sammanhang och inblandade individer. Medarbetarna i den nya byggnaden interagerar 

inte regelbundet med sina chefer i huvudbyggnaden. Det innebär att nära relationer inte kan skapas i 

lika stor utsträckning som hade varit möjlig om ledare och medarbetare befunnit sig i samma 

byggnad och interagerat dagligen. Medarbetarna i den nya byggnaden upplever att de får en 

onaturlig relation med sina chefer, vilket beror på den minimala kontakt som föreligger dessa parter 

emellan. Det är egentligen inget konstigt. Om man träffar någon dagligen får man en nära relation 

och ett mer naturligt förhållningssätt till denna individ. Företagets omorganisation har satt käppar i 

hjulet för en naturlig relation mellan chefer och medarbetare stationerade i olika byggnader. Enligt 

Erskine (2012) är det ingen garanti att en chef behandlar alla sina anställda på samma sätt. Cheferna 

gör inte någon skillnad mellan medarbetare oavsett om de är placerade i den nya byggnaden eller 

huvudbyggnaden. Problemet kan istället grundas i en avsaknad av interaktion, en strukturell distans, 

som leder till en avlägsen relation mellan chefer och medarbetare i olika byggnader. 

 

Att cheferna i huvudbyggnaden litar på sina medarbetare är det inga tvivel om. Det är dock skillnad 

på att lita på någon och att ha förtroende för någon. Ett ömsesidigt förtroende är viktigt för att 

lättare tillsammans kunna sträva mot gemensamma mål (Howell & Hall-Merenda, 1999). Ett 

ömsesidigt förtroende handlar således inte om att lita på att någon kan utföra sina arbetsuppgifter. 

Det handlar snarare om att skapa en god relationskvalitet med sina underordnade, för att lättare 

kunna etablera de värderingar organisationen har och uppnå gemensamma mål. 

 

Ett annat problem är samhörigheten mellan medarbetarna i den nya byggnaden mot deras egen 

arbetsgrupp i huvudbyggnaden. Det upplevs vara en påtvingad grupptillhörighet. Att närvara på de 

veckomöten som hålls upplevs som onödigt, men skulle man inte närvara skulle ett utanförskap 

uppstå, vilket resulterar i en än mindre samhörighet till arbetsgruppen. Då interaktionen sker sällan 

skapas inte nära relationer. Enligt Ibarra (1995) är nära relationer som skapas genom interaktion, en 

grundförutsättning för en fungerande organisation. Medarbetarna i den nya byggnaden träffar sällan 
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sin ordinarie arbetsgrupp och känner därför ingen riktig samhörighet med den. Denna brist på 

samhörighet leder enligt Erskine (2012) till en psykologisk distans. Inte bara den psykologiska 

distansen blir ett problem, även social distans spelar en viss roll. Enligt Gibson, Cooper och Conger 

(2009) identifierar sig individer med den grupp de känner mest tillhörighet till. Liksom våra resultat 

visar är detta också fallet. Medarbetarna i den nya byggnaden identifierar sig med den arbetsgrupp 

de arbetar tillsammans med då de känner en tillhörighet hit. 

Självständighetsgraden beskriver hur självstyrande medarbetare är.  Forskning visar att medarbetare 

som själva till stor del får kontrollera arbetsrelaterade beslut presterar bättre (Koberg et al., 1999; 

Spreitzer, 1995). Ett stort förtroende finns för de mellanchefer som varit ansvariga för 

omorganisationen på det praktiska planet, och som nu har hand om verksamheten i den nya 

byggnaden. Dessa mellanchefer upplever själva att de till mycket stor del är självstyrande. Även 

medarbetarna i den nya byggnaden som har sina chefer stationerade i huvudbyggnaden har en hög 

självständighetsgrad.  Relationerna dessa emellan bygger på ett ömsesidigt förtroende. 

Medarbetarna i nya byggnaden vill inte bli uppassade av sina chefer. Cheferna känner likadant att de 

inte vill springa mellan byggnaderna i tid och otid för att kontrollera dem, då de till fullo litar på dem. 

Enligt Russo och Campell (2004) får anställda som tillåts vara självständiga en bättre relation till sina 

ledare, samtidigt som de anstränger sig mer och söker efter feedback på kvaliteten av sina 

arbetsinsatser. Varken mellanchefer eller medarbetare i nya byggnaden verkar aktivt eftersöka 

feedback, utan arbetar utefter premissen; “om man inte hör något så är det nog bra”. Det verkar 

som att det fysiska avstånd som föreligger mellan byggnaderna har skapat en självständighet som 

inte helt och hållet tillfredsställer medarbetarnas önskan om feedback i sitt dagliga arbete. Det är 

svårt för dem att kräva feedback då de sällan ser sina chefer i huvudbyggnaden. I detta fall har den 

fysiska distansen lett till en ökad självständighet samtidigt som en sämre relationskvalitet erhållits. 

Detta indikerar att en ökad självständighet kan påverka relationskvaliteten negativt om ett fysiskt 

avstånd föreligger. 
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6. Slutsatser 

 

6.1 Dimensioner av distans 

Syftet med vår uppsats har varit att utifrån en explorativ studie utforska hur eventuella 

kommunikations- och ledarskapsproblem inom en organisation kan beskrivas utifrån olika 

dimensioner av distans.  De teorier Erskine (2012) föreslår visade sig i vårt fall vara passande för att 

studera företagets beskrivna problem. Dessa dimensioner av distans ger oss inte bara en möjlighet 

att förstå det kommunikationsproblem som föreligger. Vi kan även utesluta de distanser som verkar 

vara mindre problematiska, samtidigt som vi belyser de distanser där ett uppenbart problem 

föreligger. Ett intressant fenomen är det beroende som föreligger mellan de olika distanserna. Inte 

bara de begrepp som finns under de olika kategorierna strukturell-, statusbaserad- och psykologisk 

distans. Vi har även funnit att det i flera fall finns samband som integrerar de olika dimensionerna av 

distans, vilket beskrivs här nedan.  

 

Precis som företaget misstänkte så innebär den strukturellt fysiska distansen ett problem. Det har 

uppstått en situation där det fysiska avståndet innebär en minskad kommunikation mellan chefer 

och medarbetare mellan byggnaderna. Avståndet är tillräckligt stort för att avskräcka medarbetare 

att transportera sig mellan byggnaderna om det inte är en absolut nödvändighet. Eftersom 

medarbetarna i den nya byggnaden är mycket självständiga, leder det oss in på självständighetsgrad. 

Att medarbetarna i den nya byggnaden är självständiga är naturligtvis en styrka hos företaget. 

Samtidigt har den höga självständighetsgraden bidragit till att förstärka den strukturella distansen 

mellan byggnaderna. Hade medarbetarna i den nya byggnaden varit mindre självständiga hade 

chefer från huvudbyggnaden tvingats besöka eller kommunicera med dem oftare, oavsett det fysiska 

avståndet. Den minskade kommunikationen som uppstått byggnaderna emellan har lett till en sämre 

relationskvalitet. Detta på grund av att den minskade interaktionen medarbetare emellan leder till 

att nära relationer som skapar ömsesidigt förtroende uteblir.  De minskade interaktionerna leder oss 

tillbaka till strukturell distans i form av interaktion mellan individer. Frekvent interaktion är en 

nödvändighet för att få medarbetare att känna sig delaktiga. Våra resultat visar tydligt att 

medarbetarna i den nya byggnaden saknar den delaktighet och samhörighet som tidigare fanns inom 

hela organisationen. De känner snarare en större samhörighet med medarbetarna i den nya 

byggnaden kontra sin egen arbetsgrupp. Den minskade samhörigheten till den egna arbetsgruppen 

leder till en social distans. Medarbetarna i den nya byggnaden upplever även en viss social distans till 
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sina chefer, då denna relation inte är helt naturlig. Den onaturliga relationen har uppstått på grund 

av att den fysiska distansen som hindrar interaktion mellan chefer och medarbetare och ger en 

minskad relationskvalitet. Det optimala är att använda kommunikationskanaler som förmedlar rik 

information, det vill säga direkt samtal och videokonferenser. Då det inte alltid är möjligt kan 

kommunikationsteknologier så som telefon och e-mail användas för att överbrygga strukturell 

distans. Det är då viktigt att försäkra sig om att en psykologisk distans inte föreligger, vilket kan leda 

till att organisationsmedlemmar omedvetet drar sig för att använda dessa teknologier. 

Erskine har gjort sin studie i USA och dragit slutsatser från de förutsättningar hon funnit där. Vi har så 

vitt vi vet gjort den första studien under svenska förhållanden. Våra fynd tyder på att teorierna är så 

pass generaliserbara att de går utmärkt att använda även i Sverige för att studera distans 

mångdimensionellt. Att studera kommunikations- och ledarskapsproblem utifrån olika dimensioner 

av distans fungerar alldeles utmärkt. Vi anser dock att Erskines (2012) teorier kring dimensioner av 

distans är allt för svart-vita och bör utvecklas genom att beskriva olika integrerande faktorer mellan 

distanserna. Detta för att kunna urskilja om det finns mer generaliserbara mönster, eller om 

situationer ser annorlunda ut beroende på den organisation som studerats. Genom vår studie lägger 

vi grunden till den forskning och hoppas på en vidareutveckling inom detta område.   

Genom vår studie har vi funnit att det i det här fallet inte är det fysiska avståndet i sig som är 

grunden till den distans som upplevs. Att medarbetare inte arbetar i direkt anslutning till varandra är 

inget ovanligt. Det är den statusbaserad och psykologisk distansen som gör att det fysiska avståndet 

upplevs som större än vad det faktiskt är. Detta leder till en känsla av att vara nära men ändå så långt 

borta. 

6.2 Förslag till åtgärder åt företaget 

Vi anser att roten till företagets problem också är en av styrkorna med den nya byggnaden. Den nya 

organisationen har fått växa fram efter behov, vilket har lett till nyskapande processer för företaget 

som fallit väl ut. Däremot så har andra viktiga saker kommit i kläm så som personalfrågor. Ifall 

företaget väljer att behålla organisationen som den ser ut idag så måste samtliga komma överens 

kring varför organisationen ska se ut så och vad dess syfte är. Om företaget istället vill förändra 

organisationen så tror vi att det bästa vore att de skapar ett arbetsteam av alla funktioner i den nya 

byggnaden som också delar samma chef.  Oavsett vilken väg de väljer tror vi att tydligare ramar 

behöver sättas kring vad som gäller för medarbetare, ledare, kommunikation och tillhörighet. Sedan 
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måste detta kommuniceras ut och förankras hos medarbetarna för att skapa förståelse och 

acceptans för situationen.  Detta borde sammantaget leda till minskad distans i hela organisationen.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Att studera distans från dessa dimensioner tillsammans är fortfarande ett nytt angreppsätt. Därför 

behövs mer forskning för att ytterligare utveckla teorierna och validera hur generaliserbara Erskines 

(2012) teorier är. Att föredra vore att ytterligare studier liknande Erskines egna genomförs fast i 

större skala. Detta innebär en större undersökning där flera organisationer undersöks och med ett 

större totalt antal respondenter. Även kvantitativa studier vore intressant att genomföra för att 

samla in större mängder data. Detta kan snabbare bidra till att utveckla och fastställa 

generaliserbarheten i teorierna. 

 

En intressant upptäckt vi gjort är hur väl kommunikationsproblem kan fångas upp genom att studera 

dimensioner av distans. Att ytterligare kombinera dimensioner av distans med 

kommunikationsforskning liknande Simonsson (2002) & Heide, Johansson & Simonsson (2012) tror vi 

kan bidra till att tydliggöra problem och hjälpa organisationer och på så sätt minska gapet mellan 

forskning och praktiskt utövande. Detta vore särskilt intressant att göra i samverkan med svenska 

organisationer som framhäver att de arbetar med kommunikativt ledarskap. Detta borde öka 

intresset för forskningsfältet utanför den akademiska världen. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Erskines intervjuguide 

Interview Guide  
1. What is your job title? Describe your job responsibilities.  

a. Describe the nature of your work. What sorts of tasks do you work on?  

b. Do you have the ability to determine/alter the type/number of tasks, the way 

tasks fit together to make up the whole, the individuals with whom you interact, the 

nature of those interactions?  

2. Tell me about the relationship that you have with your co-workers.  

a. How do you communicate with your co-workers?  

b. How often do you communicate with your co-workers?  

c. Do you consider yourself part of a work group? What size is the group?  

i. Do you feel connected to your work group? To the company?  

3. Tell me about the relationship that you have with your supervisor.  

a. How do you communicate with your supervisor?  

b. How often do you communicate with your supervisor?  

c. Does he/she have an effect on you, the way you do your job?  

d. When was the last time that they influenced you? What happened?  

4. Do you ever meet with your supervisor or your co-workers outside of work? Tell me about it.  

5. Are there organizational processes for working remotely?  

6. Do you have any experience working virtually?  

a. Tell me about how and when you started working virtually.  

i. Probe: voluntary, instigator, reward, reasons, length of time, 

technology used  

ii. Do you think you are effective when working virtually?  

iii. How did you learn what to do in this situation?  

7. What is working virtually like?  

8. What are the issues?  

9. What are the benefits?  

10. What bugs you?  

11. Who (in this organization) has the most influence on you?  

a. How and why?  
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8.2 Bilaga 2. Vår intervjuguide 

 
Frågor 
 
Frågeställningarna justerades efter vilken roll respondenten har i organisationen, exempelvis för en mellanchef så byts 
“medarbetare” i fråga två ut till “andra mellanchefer”. Detta för att tydliggöra för respondenten vad vi frågar efter och att 
chefer på samma nivå inom företaget har en gemensam ledningsgrupp. Liknande anpassningar görs för högre och lägre 
chefer.  
 
1. Vad är din yrkestitel? Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 Vad för slags uppgifter arbetar du med? 

 Har du möjlighet att själv bestämma/ändra typ/antal arbetsuppgifter? 

2. Berätta om din relation med dina medarbetare 

 Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 

 Hur ofta kommunicerar du med dina medarbetare? 

 Anser du dig själv vara en del av en arbetsgrupp/ett team?  Hur stor är gruppen? 

 Känner du en samhörighet med din arbetsgrupp? Till företaget? 

3. Berätta om din relation med din chef. 

 Hur kommunicerar du med din chef? 

 Hur ofta kommunicerar du med din chef? 

 Har han/hon en påverkan på ditt yrkesutövande? 

 När påverkades du senast av din chef? Vad hände? 

 
Berätta om din relation med dina underordnade chefer/medarbetare 
 

 Berätta om ditt kommunikationsansvar mot din personal 

 Hur kommunicerar du med dina underordnade? 

 Hur ofta kommunicerar du med dina underordnade? 

 Känner du en samhörighet med den arbetsgruppen? Till företaget? 

 
 
4. Berätta om uppdelningen till två byggnader 

 Anledning? Frivilligt? Motsägelser? Upphovsman? Tidsram? Används samma teknik för kommunikation i nya 
byggnaden? Avstånd?  

 Har nya former av kommunikation/kommunikationskanaler uppkommit? 

 Är arbetet mer effektivt nu? 

 Var det en lång omställning att börja arbeta i den nya byggnaden? 

5. Vad är fördelarna? 
6. Vad är nackdelarna? 
7. Finns det något som stör dig? 
8. Ser du dig som en del av organisationen? Eller som en del av teamet i den nya byggnaden? 
Känner du mest samhörighet med ”Företaget” eller med ”Den nya byggnaden”? 

 Utveckla, varför, på vilket sätt 
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8. Ser du den nya byggnaden som en del av ”Företaget” eller mer som en egen del inom ”Företaget”? 
 
9. Känner du att du var delaktig när organisationen med två byggnader togs fram? 

 Anser du att den information du fick i anslutning till uppdelningen av företaget var tillräcklig? Om inte, vad hade 
kunnat göras bättre? 

 
Förutom dessa så tillkommer det en fråga för chefer:  
 
Berätta om din relation med dina underordnade chefer/medarbetare  

 Hur kommunicerar du med dina underordnade? 

 Hur ofta kommunicerar du med dina underordnade? 

 Känner du en samhörighet med den arbetsgruppen? Till företaget? 

 

8.3 Bilaga 3. Tabell över respondenterna 

 Tabell över respondenterna 
 Chef 1 Chef 2 
 Medarbetare 1 Medarbetare 2 
 Chef 3 Chef 4 
 Chef 5 Chef 6 Chef 7 

     Placerad i nya byggnaden 

  Placerad i huvudbyggnaden 


