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Sammandrag 
 
Antalet geografiskt spridda organisationer växer i takt med den ökande globaliseringen och 

det ligger därmed i tiden att studera fenomenet distansledarskap. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur medarbetare i en organisation inom begravningsbranschen påverkas av 

distansledarskap. Vi ämnar bidra till en ökad förståelse för termen strukturell distans och 

genom begreppen fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion mellan 

medarbetare och ledare förklara hur medarbetare påverkas av ett ledarskap på distans. 

Studien visar att medarbetares rutinmässiga arbetsuppgifter inte påverkas av en fysiskt 

frånvarande ledare men att behovet av en närvarande ledare varierar beroende på 

medarbetares personliga arbetslivserfarenhet inom branschen. Studiens resultat visar även att 

kommunikation och tillgänglighet hos ledaren är nyckelfaktorer i utformningen av ett 

välfungerande distansledarskap. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Ledarskap är ett ämne som länge har fascinerat människor och det är ett begrepp som vi möter 

i många olika situationer. Oavsett situation kan individer alltid urskilja en eller fler ledare, 

exempelvis under en fotbollsmatch, i en kompiskrets eller på en arbetsplats (Stogdill, 1974). 

Sedan urminnes tider har människan följt en ledare för att denne har varit starkare eller haft 

bättre förutsättningar för att överleva (Bogardus, 1927). Forskning kring ledarskap har 

tidigare fokuserat på hur en bra ledare bör vara och vilka egenskaper denne ska ha. Tidig 

forskning (Galton, 1869) menar att en ledare är någonting en person föds till och inte 

någonting som går att bli om inte rätt förutsättningar existerar. Med tiden har nya teorier om 

ledarskap vuxit fram och idag finns teorier som menar att vem som helst kan bli en bra ledare 

(Parry & Bryman, 2006). En ledares roll innebär att sätta upp mål och utforma strategier, för 

att driva en organisation framåt (Stogdill, 1950). Idag ställer medarbetare nya krav på sina 

ledare och ledare måste därför lära sig hur de ska hantera olika typer av förändringar (Erskine, 

2012). En förändring såsom en ny organisationsform, kan till exempel innebära att distansen, 

avståndet, mellan medarbetare och ledare blir större. Elsbach och Cable (2003) har genomfört 

en studie, där de fann att en minskad direktkontakt mellan en organisations medarbetare och 

dess ledare påverkar förmågan att genomföra arbete. Enligt Zigurs (2003) präglas 

medarbetare i organisationer med utövat distansledarskap av en större grad av eget ansvar än i 

organisationer där de styrs genom direkt kontroll. Zigurs (2003) menar dock att det går att 

bygga ett starkt team och en god relation mellan medarbetare och ledare även i geografiskt 

spridda organisationer. 

 

Då antalet geografiskt spridda organisationer växer i takt med den ökande globaliseringen 

menar ett flertal forskare att det ligger i tiden att studera distans mellan medarbetare och 

ledare (Kelley & Kelloway, 2012; Monge & Contractor, 2003; Avolio, Kahai, & Dodge, 

2000). I en studie genomförd av Antonakis & Atwater (2002) konstaterar författarna att fysisk 

distans kan vara negativt då det försvårar möjligheterna till kommunikation mellan 

medarbetare och ledare. De för en diskussion angående huruvida tekniska hjälpmedel kan 

bidra till att förbättra situationen. Författarna konstaterar att ledarskap på distans inte behöver 

vara negativt, så länge det finns ett relevant substitut för en ledare. I en undersökning som 

genomförts av SCB (2010), framkommer det att ett av fyra företag har som policy att välja 
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möten över telefon eller andra kommunikationskanaler, framför fysiska möten som kräver 

resor. Att företag väljer att ha en sådan policy beror på olika faktorer, men i många 

fall handlar det om att effektivisera organisationen samt att spara på miljön (Hamilton & 

Adolfsson, 2012).  

 

Då medarbetare i allmänhet ställer högre krav på flexibilitet och eget ansvar menar vissa 

forskare att medarbetare gynnas av ett ledarskap på distans då de i och med distansledarskapet 

får dessa möjligheter (Zigurs, 2003; Jacobsen & Thorsvik, 2002; Townsend, DeMarie & 

Hendrickson, 1998). Däremot hävdar bland annat Zigurs (2003) samtidigt att distansledarskap 

kan hämma effektiviteten på ett företag och att kommunikationen mellan medarbetare och 

ledare försämras om de är fysiskt separerade. Dagens forskning berör främst distans inom så 

kallade virtuella team, men många forskare hävdar dock att det har forskats för lite på ämnet 

och hur medarbetarna påverkas av att jobba med sin ledare på distans (Kelley & Kelloway, 

2012; Collinson, 2005; Howell, Neufeld & Avolio, 2005; Martins, Gilson, & Maynard, 2004; 

Powell, Piccoli & Ives, 2004; Zigurs, 2003).  

 

I takt med att det blir vanligare med distans inom organisationer har förståelsen för begreppet 

distans utvecklats och ett flertal forskare delar in begreppet distans i olika dimensioner 

(Erskine, 2012; Antonakis and Atwater, 2002; Ghemawat, 2001; Napier and Ferris, 1993). 

Erskine (2012) menar att det går att studera distans utifrån en strukturell distans där 

begreppen fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion ingår. Hon hävdar 

att det är svårt att enbart studera den fysiska distansen utan att studera 

kommunikationskanalerna och mängd interaktion. 

 

Vi ämnar därför i den här kandidatuppsatsen att undersöka hur medarbetare i en organisation 

inom begravningsbranschen påverkas av ett ledarskap på distans. Vi vill bidra till en ökad 

förståelse för termen strukturell distans och genom begreppen fysisk distans, 

kommunikationskanaler och mängd interaktion mellan medarbetare och ledare förklara hur 

medarbetare påverkas av ett ledarskap på distans.  
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1.2 Frågeställningar 

För att belysa uppsatsens syfte har vi formulerat tre frågeställningar.  

• På vilket sätt påverkas medarbetare av att inte ha en fysiskt närvarande ledare?  

• Hur påverkas kommunikationen mellan medarbetare och ledare av 

distansledarskapet? 

• Vilken betydelse har en ledares tillgänglighet för det dagliga arbetet? 

 
2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt gör vi en genomgång av litteratur som behandlar centrala begrepp såsom 

betydelsen av ledarskap och framväxten av teorier angående ledarskap. Avslutningsvis går vi 

igenom begreppen fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion mellan 

medarbetare och ledare, som vi använder för att diskutera termen strukturell distans och 

fenomenet distansledarskap. 1 

 

2.1 Framväxten av ledarskapsteorier 

“Leadership may be considered as the process (act) of influencing the activities of an 
organized group in its efforts toward goal setting and goal achievement.”  

Stogdill, 1950 
 

Det finns i princip lika många olika definitioner av en ledare som antal personer som har 

försökt att förklara begreppet. Ordet ledare uppmärksammades redan under 1300-talet men 

ordet ledarskap förekom dock inte förrän runt år 1800 (Stogdill, 1974). Stogdill (1950) 

argumenterar för att om ledarskap ska uppstå måste tre sociala omständigheter existera. Det 

måste finnas en grupp bestående av två eller fler personer som har en gemensam uppgift 

alternativt en målinriktad aktivitet att utföra. Det ska också finnas en skillnad i ansvar för 

uppgiften i fråga. Vidare menar Stogdill (1950) att ledarskap uppstår i sociala situationer och 

att en person som uppfattas vara ledare i en viss situation inte nödvändigtvis behöver vara 

ledare i en annan situation. Nya idéer kring ledarskap innebär inte nödvändigtvis att tidigare 

                                                
1 Då större delen av forskning kring ledarskap har skett på engelska har vi valt att behålla de engelska 
termerna, för att inte riskera att förändra betydelsen av dessa vid en översättning. 
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teorier kring ledarskap bör förkastas. Istället menar Parry & Bryman (2006) att framväxten av 

nya teorier bör ses som de mest utmärkande för en viss tidsperiod. De har diskuterat 

framväxten av olika ledarskapsteorier, vilken vi har sammanfattat i stycket nedan.  

 

Fram till 1940-talet ansågs ”the trait approach” vara den mest aktuella ledarskapsteorin. 

Teorin menar att en person föds till ledare och forskning handlade om vilka egenskaper som 

skilde ledarna från dess följare. Kring 1940-talet utvecklades en teori som kallades ”The style 

approach”. Där låg fokus på att lära personer vilka egenskaper som är användbara i 

ledarskapssammahang istället för att försöka identifiera personer som redan har dessa 

egenskaper. I slutet av 1960-talet kom en teori vid namn ”the contingency approach”. Teorin 

menar att det inte finns en ideal ledare, utan hur väl en ledare kan leda sina medarbetare är 

helt beroende utav situationen. I vissa situationer passar det bättre med en ledare som 

fokuserar på relationen med sina medarbetare, medan det i andra situationer är viktigare med 

en ledare som fokuserar på företagets mål. Från 1980-talet och framåt har teorin vid namn 

”new leadership approach” varit framstående. Den berör olika typer av ledarskapsstilar såsom 

”transformational leadership”, ”transactional leadership” och ”charismatic leadership”. 

Gemensamt för dessa är att ett stort fokus läggs på medarbetaren i syfte att skapa en god 

medarbetarelation. (Parry & Bryman, 2006) 

 

2.2 Distansledarskap 

Bogardus (1927) ses som upphovsman till teorier angående ledarskap med inslag av distans. 

Han skrev dock mest om den sociala distansen som kan uppstå och därmed skapa en negativ 

relation mellan medarbetare och ledare. Med tiden har teorier om distansledarskap 

vidareutvecklats (Erskine, 2012; Antonakis & Atwater, 2002; Napier and Ferris, 1993; Kerr & 

Jermier, 1978). Forskning angående distansledarskap har i stor utsträckning berört distans i så 

kallade virtuella team. Lipnack & Stamps (1997) definierar virtuella team som en grupp av 

individer som arbetar tillsammans över olika gränser såsom tid och fysiskt avstånd. Dessa 

team hålls samman med hjälp utav tekniska kommunikationsmedel. Townsend, DeMarie & 

Hendrickson (1998) menar att virtuella team har vuxit fram av en rad olika anledningar. Ökad 

globalisering samt en trend bland företag att gå mot en mer decentraliserad verksamhet är två 

av dessa. Framväxten av virtuella team har möjliggjorts på grund utav den tekniska 

utveckling som har skett under 1990- och 2000-talet. Det här innebär att medarbetare inom ett 



 8 

virtuellt team måste anpassa sig till rådande omständigheter och exempelvis lära sig att 

utnyttja den nya tekniken på ett effektivt sätt (Townsend et al., 1998). Fortsättningsvis menar 

författarna att virtuella team skapar möjligheter för en organisation i och med att medarbetare 

kan vara geografiskt utspridda utan att det skapar problem för organisationen. 

 

Forskning angående distans berör dock inte endast distans mellan geografiskt utspridda 

medarbetare i virtuella team utan forskning behandlar även distans inom en organisation ur ett 

bredare perspektiv. Napier and Ferris (1993) var först med att studera distans utifrån ett flertal 

dimensioner. Även Erskine (2012) menar att en multidimensionell förståelse av distans 

behövs, då individer inom en organisation sannolikt kommer att uppfatta olika typer av 

distans som sammanhängande, istället för som separata variabler. Erskine (2012) 

sammanfattar tidigare forskning angående fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd 

interaktion mellan medarbetare och ledare i termen strukturell distans.  

 

2.3 Strukturell distans 

2.3.1 Fysisk distans 

Begreppet fysisk distans definierar Antonakis & Atwater (2002) som hur nära eller hur långt 

bort en ledare befinner sig från sina medarbetare. Ett flertal forskare har argumenterat för att 

fysisk distans skulle ha en negativ påverkan på relationen mellan medarbetare och ledare, i 

och med att möjligheterna till kvalitativ interaktion minskas (Howell & Hall-Merenda, 1999; 

Bass, 1998; Yagil, 1998). Deras samlade åsikter är att fysisk distans skapar en minskad 

möjlighet för en ledare att bygga en relation som resulterar i en effektiv medarbetarprestation. 

Yagil (1998) understryker att det beror på att en ledare som är fysiskt separerad från sina 

medarbetare uppfattas som en mindre verklig person, en person som inte är speciellt lätt att 

närma sig. Med det menar Yagil (1998) att en medarbetare och medarbetarens prestationer 

inte påverkas av sin ledare i samma utsträckning som om ledaren hade varit fysiskt 

närvarande. 

 

Även Kerr & Jermier (1978) har noterat att spatial distans, författarnas egen benämning på 

fysisk distans, kan skapa omständigheter där effektivt ledarskap omöjliggörs. De får till viss 

del medhåll av Antonakis & Atwater (2002) som dock menar att den tekniska utveckling som 

har skett sedan Kerr & Jermiers (1978) konstaterande, kan vara till hjälp inom dessa 
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problemområden. Med hjälp utav tekniska hjälpmedel kan en ledare bibehålla en god kontakt 

med sina medarbetare vilket Antonakis & Atwater (2002) menar är av yttersta vikt då ledare 

och medarbetare inte är i direkt kontakt med varandra. Hällsten & Tengblad (2002) hävdar 

dock att det måste finnas en närvarande ledare för att en medarbetare ska kunna uppleva 

delaktighet. En ledares förmåga att kommunicera är en viktig aspekt när det gäller att 

förmedla information såsom målvision, feedback och motivation till medarbetare. För att 

undvika eventuella problem som kan uppstå vid ett ledarskap på distans, är det därför viktigt 

att ha fungerande kommunikationskanaler. (Zhang & Fjermestad, 2006; Antonakis & 

Atwater, 2002) 

 

2.3.2 Kommunikationskanaler 

Företag och organisationer är beroende av att medarbetare samarbetar och löser uppgifter 

tillsammans. För att det ska fungera så smidigt som möjligt menar Jacobsen & Thorsvik 

(2008) att kommunikation är av yttersta vikt.  De definierar kommunikation i organisationer 

som en kontinuerlig process där medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen 

genom att kommunicera med individer och grupper, både intern och externt. Hur pass väl 

information förmedlas menar Daft & Lengel (1996) beror på vilken kommunikationskanal 

som används. De kallar detta för ”information richness” vilket definieras som förmågan att 

skapa en förståelse inom ett visst tidsintervall. Om budskapet är lätt att förstå, anses 

kommunikationskanalen överföra information bra. Om budskapet inte framkommer lika 

tydligt, är situationen däremot omvänd. Deras teori sammanfattas i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1, Information richness model 

 
Källa: Daft & Lengel (1984) 
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Daft & Lengel (1984) menar att kommunikation via face-to-face ses som den 

kommunikationskanal som överför information bäst. Den kommunikationskanal som överför 

information sämst är formellt skrivna dokument och Excel-ark (se figur 1). Face-to-face anses 

överföra information mest effektivt i och med att kanalen möjliggör direkt feedback genom 

kommunikation med både kroppsspråk och tonläge. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) hävdar att icke-verbal kommunikation är en stor del utav 

kommunikationen i helhet. De menar att icke-verbal kommunikation krävs för att fastställa 

vad som egentligen menas. Erlien (1997) menar att 7 % av den information som mottagaren 

uppfattar förmedlas genom ord, 38 % genom hur meningar uttrycks och 55 % förmedlas 

genom kroppsspråk. Zigurs (2003) instämmer och menar att ledare i traditionella team kan dra 

nytta av fördelarna från kommunikation via face-to-face. Ledare i virtuella team och team där 

ledaren inte kan vara på plats blir av med den fördelen och Zigurs (2003) menar att den måste 

ersättas med så kallad ”telepresence”. Hon definierar ”telepresence” som att vara närvarande 

trots att en individ befinner sig på en annan plats. Det kan till exempel handla om att hela 

tiden vara anträffbar på telefon och på så sätt vara tillgänglig för medarbetarna. Zigurs (2003) 

menar dock att det än idag inte finns något tekniskt verktyg som kan motsvara 

kommunikation via face-to-face. Även Purvanova & Bono (2009) menar att de elektroniska 

kommunikationsverktyg som finns idag, fortfarande är sämre än kontakt via face-to-face. 

Särskilt negativt anses kommunikation via mail att vara, då tidigare empiriska studier visar att 

människor tenderar att vara mer negativa över mail. Vid kommunikation via face-to-face kan 

personer känna sig tvungna att ge positiva kommentarer då det är svårt att enbart ge någon 

kritik vid direkt ögonkontakt (Berry, 2006; Kurtzberg, Naquin, & Belkin, 2005). 

 

Även om kommunikation sker face-to-face finns det en risk att problem uppkommer. Det kan 

uppstå problem när mottagaren ska koda ett sänt budskap, till exempel för att mottagaren 

misstolkar ett ansiktsuttryck. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att det kan uppkomma 

problem om en individ använder sig utav fel kommunikationskanal i fel situation. Risken 

finns att kommunikationskanalen begränsar möjligheterna till respons och att budskapet inte 

når fram.  
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2.3.3 Mängd interaktion mellan medarbetare och ledare 

Monge & Contractor (2003) menar att en ökad interaktion leder till ökad kommunikation, 

vilket är viktigt för att möjliggöra samarbete mellan medarbetare och ledare. Kelley & 

Kelloway (2012) hävdar att ledare som är fysiskt distanserade ifrån sina medarbetare bör 

besöka sina medarbetare regelbundet och inte bara när det dyker upp ett eventuellt problem 

eller när medarbetare har konkreta frågor. Anshel (1992) anser att det är viktigt att 

schemalägga kommunikation mellan medarbetare och ledare. Han får medhåll av Kelley & 

Kelloway (2012) som föreslår att en ledare bör planera för det oplanerade genom att 

schemalägga tider för kommunikation genom olika medier. De framhäver vikten av att ledare 

kommunicerar med samtliga medarbetare och inte endast med de som ledaren själv anser det 

vara lättast att kommunicera med. Det är enklare för medarbetare att kommunicera om de 

befinner sig på samma plats som sin ledare. På grund av detta måste en ledare försöka se till 

att möjligheterna till kommunikation blir lika för samtliga medarbetare som är fysiskt 

distanserade från sin ledare (Kelley & Kelloway, 2012). Antonakis & Atwater (2002) hävdar 

att mängd interaktion inte kan ses som en distans i sig, utan de menar att en medarbetare som 

har mer interaktion med sin ledare känner en mindre distans till denne. Vidare hävdar de att 

en ledare som befinner sig fysiskt nära sina medarbetare ändå kan ha mindre interaktion med 

dem än en ledare som befinner sig på distans. Det är möjligt genom de tekniska framsteg som 

har skett under de senaste åren.  

 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I och med en ökad geografisk spridning av allt fler organisationer menar ett flertal forskare att 

det är av betydande vikt att studera hur ett ledarskap på distans utvecklas samt påverkar 

organisationer och dess medlemmar (Kelley & Kelloway, 2012; Monge & Contractor, 2003; 

Antonakis & Atwater, 2002; Avolio, Kahai, & Dodge, 2000; Napier & Ferris, 1993). I en 

inledande fas studerades ledarskap på distans utifrån begreppet fysisk distans men i takt med 

spridningen av fenomenet har ett flertal forskare framhävt att distans bör studeras utifrån flera 

olika dimensioner (Erskine, 2012; Antonakis & Atwater, 2002; Napier and Ferris, 1993; Kerr 

& Jermier, 1978). 

 

Det råder delade meningar om huruvida en ledares fysiska separation från sina medarbetare 

påverkar medarbetare och dess organisation. En gemensam åsikt är att kommunikation är av 
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yttersta vikt. Det finns forskare som menar att tekniska hjälpmedel kan skapa goda 

kommunikationsmöjligheter trots ett fysiskt avstånd men det finns även de som hävdar 

motsatsen (Zigurs, 2003). Forskare hävdar även att det är viktigt att en ledare besöker sina 

medarbetare fysiskt även om de inte har några specifika problem. Vidare är det viktigt att 

ledaren inte enbart kommunicerar med de problemfria kontoren utan med samtliga 

medarbetare (Kelley & Kelloway, 2012). Vid en regelbunden interaktion menar Antonakis & 

Atwater (2002) att den upplevda distansen till ledaren blir mindre. Även om termen 

strukturell distans är relativt ny i teoretiska sammanhang (Erskine, 2012), har de tre 

begreppen fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion mellan medarbetare 

och ledare tidigare studerats var för sig (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Monge & Contractor, 

2003; Antonakis & Atwater, 2002).  

 

Figur 2, Analysmodell 

 
Källa: Egen illustration utav  

Erskines (2012) begrepp strukturell distans 
 

I den analys- och diskussionsdel som presenteras i avsnitt 5 har vi använt oss utav 

ovanstående analysmodell (figur 2). De teorier kring de tre begreppen, som presenterats i det 

här avsnittet, kopplas till vår insamlade data och används för att utveckla förståelsen för 

termen strukturell distans.  Termen strukturell distans används i vår modell för att 

sammanfatta de tre begreppen fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion 

mellan medarbetare och ledare. 
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3. Metod 
I följande avsnitt beskriver vi det tillvägagångssätt som har använts under genomförandet av 

studien. Vi motiverar val av forskningsansats samt val av företag och respondenter. 

Fortsättningsvis beskriver vi hur insamling av empirisk data har gått till samt hur vi har gått 

tillväga för att analysera denna. 

 

3.1 Val av forskningsansats 

Vi har genomfört en kvalitativ studie vilket enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2012) är 

lämpligt då vår studie undersöker individers beteenden. För att skapa en djupare förståelse 

angående medarbetares uppfattning om distansledarskap ansåg vi att kvalitativa intervjuer var 

att föredra framför en kvantitativ form av informationsinsamling. Bryman (2007) menar att en 

kvalitativ metod ger respondenten möjlighet att ge beskrivande förklaringar av ett fenomen.  

 

3.2 Val av företag 

Studien har genomförts på ett rikstäckande företag inom begravningsbranschen. Det studerade 

företaget bör endast ses som ett exempel på distansledarskapets påverkan på medarbetare och 

kan inte användas för att dra några generella slutsatser om distansledarskap vare sig inom 

begravningsbranschen eller inom andra branscher. Vid genomförandet av våra intervjuer har 

vi valt att avgränsa oss till Södermanlands län då vi har en personlig kontakt till 

marknadsområdeschefen (MO) i det länet. Då vår studie är tidsbegränsad, är vår tillgång till 

MO även en bidragande anledning till vårt val av företag och bransch. MO besöker de olika 

kontoren i länet med varierande intensitet, men tydligt är att hon inte besöker dem dagligen 

vilket var vårt kriterium för att studera distansledarskap inom en organisation. Vi har valt att 

genomföra våra intervjuer på fyra utav sammanlagt åtta kontor. Två av dessa bemannas en 

eller två dagar i veckan med personal från något av de andra kontoren. Restiden mellan de 

olika kontoren var en bidragande faktor till att vi begränsade oss till de fyra valda kontoren. 

Vi var även måna om att få ta del av medarbetarerfarenheter från kontor i olika storlekar och 

vi anser att de valda kontoren har givit oss en tydlig bild av distansledarskap inom 

organisationen. Att genomföra intervjuer på två relativt stora kontor (3 och 4 medarbetare) 
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gav oss möjlighet att effektivt få många medarbetares åsikter utan att behöva besöka alla åtta 

kontor.  

 

3.3 Val av respondenter 

I och med att vår undersökning ämnar utveckla förståelsen för distansledarskap ur ett 

medarbetarperspektiv, valde vi att inte genomföra några intervjuer med högre chefer inom 

företaget. Vi genomförde dock en intervju med MO för att få en övergripande bild av 

distansledarskapets utformning samt företagets organisationsstruktur. De kontor vi besökte 

var av varierade storlek (1-4 medarbetare per kontor). Vi tog hjälp av MO för att kontakta 

samtliga medarbetare på kontoren inför intervju. Då vi gick genom MO var medarbetarna 

beredda på att vi skulle kontakta dem och risken för att bli nekade ett intervjutillfälle 

minskade. De nio medarbetare som ingår i vår huvudstudie har alla varierande erfarenhet 

inom företaget. För att få en bred uppfattning av distansledarskapet valde vi att intervjua 

samtliga medarbetare på de fyra kontoren. Även det faktum att medarbetare med olika 

bakgrund och erfarenhet inom företaget kunde ha olika syn på ledarskapet, motiverade oss att 

intervjua samtliga medarbetare. Utöver de nio medarbetarna i huvudstudien jobbar även en 

tionde person på ett utav kontoren. Vi valde dock att inte intervjua den här medarbetaren, då 

han endast har jobbat på företaget i två veckor och ännu inte har påbörjat det dagliga arbetet 

tillsammans med MO och övriga kollegor.  

 

3.4 Operationalisering 

Vår studie består av en förstudie och en huvudstudie. Under förstudien samlades data in 

genom företagets hemsida samt vid en pilotundersökning på ett kontor i Uppsala. Därefter 

genomfördes huvudstudien som består av en ostrukturerad intervju med MO samt 

semistrukturerade enskilda intervjuer med nio utav hennes medarbetare. 

 

Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer framför strukturerade intervjuer är 

för att de enligt Saunders et al., (2012) tillät oss att ställa följdfrågor och tydliggöra eventuella 

frågetecken under intervjuernas gång. Saunders et al., (2012) hävdar även att 

semistrukturerade intervjuer är att föredra vid en studie likt vår då de tillåter en forskare att 
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bättre förstå en respondents åsikt. Vi valde att ha en ostrukturerad intervju med MO. Enligt 

Saunders et al., (2012) ger en ostrukturerad intervju respondenten möjlighet att ge en generell 

bild inom ett visst intresseområde. I vårt fall beskrev MO övergripande hur organisationen är 

uppbyggd samt hur distansledarskapet är utformat. I vår studie har vi valt att utgå från termen 

strukturell distans. Inför intervjuerna skapade vi därför en intervjuguide (se bilaga 1) där våra 

intervjufrågor delades upp i den strukturella distansens undergrupper; fysisk distans, 

kommunikationskanaler samt mängd interaktion mellan medarbetare och ledare. Ett exempel 

på en fråga som ställdes är ”Hur påverkas du av att inte träffa din ledare dagligen?”. Då vi 

inte på förhand visste om, eller hur, respondenterna påverkas av distansledarskapet gav en så 

pass öppen fråga respondenterna möjligheten att diskutera fritt inom området. Intervjuguiden 

utgjorde dock en grundstruktur och användes i syfte att hålla intervjuerna inom ramen för vår 

studie. Utöver frågorna angående den strukturella distansens undergrupper inkluderade vi 

frågor av mer allmän karaktär för att utveckla en förståelse för intervjuobjektets bakgrund 

samt arbetslivserfarenhet inom branschen och företaget. Respondenterna gavs möjlighet att 

fördjupa sig i våra frågor samt i vissa fall diskutera saker som vi inte själva tog upp. Det är en 

av fördelarna med den semistrukturerade intervjutekniken enligt Bryman & Bell (2007). 

 

3.4.1 Förstudie 

För att få en övergripande blick av det valda företagets organisationsstruktur samlade vi, som 

tidigare nämnts, in information om företaget via deras hemsida. Därefter genomfördes en 

pilotundersökning på ett kontor i Uppsala med samma form av distansledarskap som kontoren 

i vår huvudstudie. Syftet med pilotundersökningen var att se hur väl våra frågor var 

formulerade samt undersöka hur lång tid en intervju skulle ta att genomföra. Efter 

pilotundersökningen insåg vi att våra intervjufrågor var något för strukturerade vilket ledde 

till att intervjun blev kort (cirka 15 minuter) och svaren blev inte särskilt utvecklade. På grund 

av det valde vi att revidera vår intervjuguide och öppna upp våra intervjufrågor för att ge 

respondenterna i vår huvudstudie utökade svarsmöjligheter. Den bifogade intervjuguiden 

(bilaga 1) är den reviderade versionen som användes vid de semistrukturerade intervjuerna.  

 

3.4.2 Huvudstudie 

Under huvudstudien i maj 2013 genomfördes nio intervjuer med medarbetare på en och 

samma position, utspridda på fyra olika kontor i Södermanland. Det genomfördes även en 

intervju med MO. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 20-30 minuter. Vi valde att 
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spela in samtliga intervjuer som genomfördes, då det gav oss möjlighet att fokusera på 

respondenternas svar i syfte att behålla en viss struktur, istället för att lägga fokus på att 

anteckna det respondenterna berättade. Inspelningarna gav oss möjlighet att i efterhand gå 

tillbaka och dubbelkolla vad som hade sagts vid ett intervjutillfälle vilket bland annat 

underlättade citering. För att undvika en situation där respondenten kände sig obekväm med 

att bli inspelad bad vi först om godkännande av respondenten (Blumberg et al., 2011). 

Sammanlagt nio av tio respondenter godkände inspelning vilket ledde till att vi under en av 

våra intervjuer istället fick föra noggranna anteckningar. Då en av författarna till denna 

uppsats sedan tidigare är bekant med MO, valde vi att låta dennes medförfattare ställa 

frågorna samt leda diskussionen under intervjuerna. Vi var tydliga med att klargöra vår 

relation till MO för respondenterna. Enligt Saunders et al., (2012) kan det faktum att vi har 

använt oss av kontakter inom företaget ge en ökad trovärdighet till respondenterna. Det kan 

göra att de litar på vad vi har lovat om anonymitet och att vi återger deras svar på ett korrekt 

sätt. Saunders et al., (2012) menar även att kontakter på företaget kan begränsa 

respondenternas svar angående frågor som berör kontakten, i det här fallet MO. Vi har därför 

varit tydliga med att våra frågor berör fenomenet distansledarskapet och inte syftar till att 

utvärdera ledaren i sig.   

 

3.4.3 Analys av empiri 

De genomförda intervjuerna transkriberades löpande för att ge oss en mer lättöverskådlig bild 

av vår insamlade data. Samtliga intervjuerna transkriberades därför dagen efter 

genomförandet. Vid vår empiriska analys delade vi in insamlad data i den strukturella 

distansens underkategorier; fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion 

mellan medarbetare och ledare. Vi valde att koda det insamlade materialet genom att skriva ut 

det samt markera de olika delarna med olika färger för att få en mer övergripande bild. 

Därefter analyserade vi materialet genom att leta efter mönster i form av återkommande svar, 

men även genom att leta efter avvikande svar. Analysen gjordes för att identifiera vilka 

områden olika medarbetare anser vara utmärkande för det utövade distansledarskapet. De citat 

som lyfts fram under avsnitt 4 har valts ut då de antingen är talande för ett flertal respondenter 

eller, för att de belyser en medarbetares avvikande åsikt. I det textavsnitt som föregår ett citat, 

framgår det om påståendet stärks av en eller flera medarbetare.  
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4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras vår empiriska undersökning. Inledningsvis beskrivs företaget 

där vi har genomfört våra intervjuer. Vi presenterar sedan vårt material genom att lyfta fram 

citat som belyser det medarbetarna har berättat. För att öka läsbarheten har innehållet delats 

upp i den strukturella distansens tre underrubriker. Respondenterna har, för att bibehålla 

deras anonymitet, döpts till Person A-I på kontor 1-4.  

 

4.1 Företaget 

I intervjun med MO framkommer det att företaget har 250 kontor i hela Sverige samt att 

företagets affärsstrategi är att vara närvarande även på mindre orter. I Södermanlands län 

finns det kontor på sammanlagt åtta orter med en gemensam marknadsområdeschef (MO). 

Dagens MO, som har jobbat på företaget i tre år, berättar att hon reser runt i distriktet och 

finns på plats på olika kontor varje dag i veckan. För tre år sedan hade kontoren i distriktet en 

annan MO som inte besökte kontoren lika ofta som den nuvarande MO. Som tidigare nämnt 

är företaget ett serviceföretag inom begravningsbranschen. Organisationsstrukturen beskrivs i 

figur 3. 

 

Figur 3, Företagets organisationsstruktur 

 

 
Källa: Egen illustration utav  

företagets organisationsstruktur 
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I vår studie har inget fokus lagts på VD och regionchefer utan vår empiriska undersökning 

behandlar endast MO och medarbetare i Södermanlands län. MO berättar att hon fungerar 

som en länk mellan högre nivåer av chefer och de 17 medarbetare hon har ansvar för. Vidare 

berättar MO att medarbetarnas arbetsuppgifter är varierande. De innefattar arbete i form av 

kundmöten som hålls inne på ett kontor, men en stor del av de arbetsuppgifter som rör en 

begravning sker även utanför kontoret.  

 

4.2 Strukturell distans 

4.2.1 Fysisk distans 
En medarbetare som tidigare har jobbat inom sjukvården med sin ledare sittande på en annan 

våning menar att han upplever distansen upplevs på ungefär samma sätt och att den inte utgör 

ett problem för det dagliga arbetet. Medarbetaren menar att han tog kontakt med sin ledare på 

samma sätt som han gör idag, via telefon och mail, även om ledaren var fysiskt närmare.  

 

“Om min chef är tio mil eller 10 minuters promenad bort spelar egentligen inte mig någon 
roll. Tidigare satt vi fysiskt nära varandra, men det var ändå en distans så egentligen är det 
samma sak” 

                                        Person F, kontor 2  
 

Ett flertal av respondenterna har jobbat på företaget i många år och de är vana med att jobba 

utan en fysiskt närvarande ledare. På grund av det har kontoren blivit väldigt självständiga 

och medarbetarna klarar av det dagliga arbetet utan ett behov av att bli övervakade av en 

ledare.  

 

“Vi är väldigt frigående på det här kontoret, vi har alltid varit väldigt frigående och fått sköta 
oss själva.” 

                                        Person G, kontor 2 
 

Att ledaren inte är fysiskt närvarande ser ett flertal medarbetare som något rent positivt. En 

medarbetare menar att ledaren rent utav kan röra till det lite i de dagliga uppgifterna i och 

med att hon är på plats utan att vara speciellt insatt i medarbetarnas exakta rutiner. 

Medarbetarna instämmer i att de får ta ett ökat eget ansvar då ledaren inte finns på plats. 

 
“Jag ska inte säga att man tassar kring het gröt eller så men det blir ändå friare på ett annat 
sätt, så är det. Man är mer självgående och tar mer beslut själv tror jag.” 

                                        Person F, kontor 2 
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En mindre positiv aspekt med distansledarskapet som vi får ta del av är det faktum att det 

ibland kan blossa upp diskussioner på ett kontor en dag då MO inte är närvarande. I och med 

att hon inte har möjlighet att delta i diskussionerna direkt när de uppstår, kan de bli liggandes 

i flera dagar innan MO finns på plats för att diskutera och reda ut oklarheter. Ett par 

medarbetare berättar att det har hänt att småsaker i sådana diskussioner har hunnit växa till 

större problem innan MO har hunnit vara på plats för att reda ut situationen. Det anses även 

av somliga medarbetare vara mindre positivt med att MO finns på distans av den anledningen 

att hon inte ser vad som pågår på de olika kontoren dagligen. Exempelvis har hon ingen 

möjlighet att se hur arbetsbördan är fördelad under en veckas tid om hon endast är närvarande 

en dag då arbetsbelastningen ser ut på ett visst sätt. Det framkommer även att viljan att jobba 

hårt verkar skilja sig åt medarbetare emellan. En medarbetare poängterar att det i vissa fall 

hade varit bra om MO hade funnits på plats för att höja arbetsmoralen något. 

 

“Det finns väl de som försöker visa att de jobbar hårt när hon är här.” 
                                        Person G, kontor 2 

 

Det framgår att de flesta medarbetarna inte anser att frånvaron av MO påverkar deras dagliga 

arbetsuppgifter. När de har frågor angående det dagliga arbetet vänder de sig till sina kollegor, 

istället för att blanda in sin ledare. Medarbetare på vissa kontor har lärt sig att resonera med 

varandra istället för att höra av sig till MO i samband med mindre viktiga frågor. En av 

medarbetarna på kontor 2 har jobbat på kontoret i ungefär ett år. Hon berättar att då de andra 

medarbetarna på kontoret har haft svårt att hinna besvara alla hennes frågor, har hon löst 

problemet genom att ringa en av sina kollegor på ett mindre kontor för att be om hjälp. 

 

“... då måste man ju ha någon att fråga och alla kan ju inte ringa MO. Chef är chef och 
arbetskamrat är arbetskamrat. När det gäller saker som rör vårt dagliga arbete så ska ju inte 
MO behöva störas” 

                                        Person H, kontor 3 
 

Det framkommer dock att vissa frågor kräver uppmärksamhet från MO.  

 

“Det är vissa saker som bara en chef kan reda ut så jag tycker att det är viktigt med någon 
som har en ledarroll. Det kanske finns vissa saker som man inte vill ta med sina 
arbetskamrater utan föredrar att ta med MO.” 

                                        Person B, kontor 1 
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På de större kontoren framkommer det att MO ofta får hoppa in och hjälpa till med det 

dagliga arbetet. Åsikterna kring det här skiljer sig åt medarbetarna emellan, då vissa hävdar 

att det är nödvändigt i och med att de har personalbrist. 

 

“Vi är lite underbemannade och det skulle vara bra att ha henne här naturligtvis” 
Person E, kontor 2 

 

En annan medarbetare anser att MO ska sköta sitt jobb som ledare och inte vara inblandad i 

det dagliga arbetet för mycket. På frågan om anledningen till träffarna svarar en av 

medarbetarna: 

 
“Det är ju för att vi ska träffas och kunna ha en dialog inte för att hon ska avlasta oss. Hon 
kan ju lika gärna sitta här eller på annan ort för att sköta sitt jobb. Jag tycker det fungerar 
bra på det sättet. Men sen är hon en hjälpreda också dagar då vi har personalbrist.” 

                                        Person D, kontor 1 
 

En medarbetare som inte har jobbat på kontoret så länge kommenterar: 

 
“Då blir det ju logiskt att hon vandrar runt mellan kontoren. Dels så avlastar hon ju oss när 
hon kommer hit. Hon är ju med i verksamheten väldigt mycket för att vara chef tycker jag. 
Det är ju kanske olika mellan kontor, men vi har ju oftast behov av henne när hon kommer. 
Det är ju inte bara så att hon får sitta här och vara chef, utan hon får ju hoppa in och göra 
våra uppgifter också. [...] Vi hinner ju inte alltid prata med henne så mycket man känner att 
man kanske skulle behöva. Är hon på de mindre kontoren så kan de ju sitta och prata en hel 
dag.” 

Person C, kontor 1 
 

Samma medarbetare hävdar att hon som ny på kontoret har större behov av en närvarande 

ledare än sina kollegor.  

 

“Jag kan ju känna att jag som ny skulle behöva ha MO här som har tid med mig och det är ju 
så mycket som jag fortfarande behöver lära mig. [...] men hon blir ju störd av oss hela tiden, 
då hon behöver hjälpa oss med våra arbetsuppgifter. Så man kan ju hoppas att hon har mer 
arbetsro någon annanstans.” 

                                        Person C, kontor 1 
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Samtliga medarbetarna föredrar att träffa MO face-to-face, men de har förstått att det inte 

fungerar med den organisationsstruktur som företaget har. 

 

“Ja, jag tycker ju att det är bättre såhär, att kunna sitta ner och prata, men samtidigt kan ju 

inte MO dela på sig, det är ju ett stort område hon har att täcka.” 

                                        Person B, kontor 1 
 

4.2.2 Kommunikationskanaler  
Distansledarskapet har lett till att medarbetarna måste kontakta sin MO via andra 

kommunikationskanaler än face-to-face. Ibland hinner de inte ta upp sina frågor när MO är på 

kontoret. Då lyfter de sina frågor snabbt, för att sedan fortsätta via en annan 

kommunikationskanal vid ett senare tillfälle.  

 

“Man kanske hinner säga: MO, jag behöver prata med dig men vi hann inte det nu. Då har 
jag ändå lyft upp det och då kan man höras på telefon dagen efter.” 

                                        Person C, Kontor 1 
 

När medarbetare väljer att ta kontakt med MO mellan hennes fysiska besök skiljer inte 

kommunikationssättet sig åt, beroende på ärende. Samtliga medarbetare föredrar att ta kontakt 

via telefon. De är överens om att telefon är ett lämpligt kommunikationsmedel eftersom att 

det ger omedelbar respons. Telefonkontakt ses även som positivt eftersom det lättare går att 

utläsa nyanser i ett samtal. 

 

“Jag föredrar att prata för man hör på röstläget om personen är stressad, glad, sur och så 
vidare och om det finns utrymme att prata om något annat.” 

                                        Person I, Kontor 4 
 
“Mail kan ofta feltolkas, det finns inga nyanser i det.” 

                                        Person E, Kontor 2 
 

Det skiljer sig dock mellan medarbetarna huruvida de väntar med att ta upp småsaker direkt, 

eller väntar till den dagen MO har planerat att besöka kontoret. En medarbetare berättar om 

hur det går till när det är småsaker som hon behöver ta upp med MO. 

 
“Jag brukar ofta ha en liten lapp med egna saker, och saker som vi pratar om gemensamt i 
gruppen som vi ska ta upp med MO när hon kommer på torsdag. Ofta glömmer man det 
annars.” 

                                        Person C, Kontor 1 
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En annan medarbetare ser inga problem med att ringa MO direkt, även om det gäller 

småsaker.  

 

“Jag ringer nog emellan, eller mailar kanske om det inte är några allvarliga saker. Men jag 
har inte haft några allvarliga saker än.” 

                                        Person B, Kontor 1 
 

I en av intervjuerna framkommer det att MO föredrar att bli kontaktad via mail.  

 

“Jag vet att hon föredrar att jag mailar, men jag känner mig mest bekväm med att ringa. Hon 
svarar oftast i telefon även om hon kan sitta i samtal med andra och då säger hon att hon 
ringer upp mig eller att jag ska skicka ett mail.” 

                                        Person F, Kontor 2 
 

När vi frågar MO om hur hon föredrar att bli kontaktad svarar hon. 

 
“När de behöver ett bollplank eller stöd vill jag gärna ta det på telefon. Om jag är upptagen 
på möten eller på andra kontor brukar jag be att de mailar, så att jag kan höra av mig i 
pauserna. När det gäller beställningar av t.ex. arbetskläder och kundrelaterade frågor där 
jag behöver mycket information föredrar jag att ha det på mail.” 

                                    Marknadsområdeschef (MO) 
 

4.2.3 Mängd interaktion mellan medarbetare och ledare 

Då kontoren är av varierande storlek så besöker MO dem med olika intensitet. Medarbetarna 

berättar att de större kontoren besöks minst en gång i veckan, medan de kontor som endast är 

bemannade av en medarbetare får besök någon gång i månaden.  

 

“[...]och jag har sagt till MO att det är jättekul att hon kommer, men hon ska inte behöva 
känna att hon måste komma. Vi har nästan daglig kontakt via telefon ändå. Hon är väldigt 
duktig på att höra av sig.” 

Person H, kontor 3 
 

De flesta respondenter är eniga om att det fungerar bra att ha en ledare på distans som inte har 

möjligheten att besöka dem dagligen.  

 

“Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Vi här på vårt kontor har en väldigt fin 
sammanhållning och fungerar väldigt bra tillsammans och på grund av det är inte det här 
något problem.” 

                                        Person F, kontor 2 
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Även om de flesta medarbetarna anser att distansledarskapet fungerar smidigt som det är 

utformat idag, med besök från MO ungefär en gång i veckan, instämmer samtliga 

medarbetare i att det är trevligt med MO:s närvaro på ett socialt plan. 

 

“[...] annars tycker jag att humorn höjs när hon är här. Det blir en frisk fläkt på något vis.”  
                                        Person F, kontor 2 

 

Samma medarbetare poängterar att fysisk närhet, förutom på ett socialt plan, även är viktigt 

för att en ledare ska ses som förtroendeingivande.  

 

“Risken är att om man bara har kontakt via telefon blir personen inte verklig. Det blir lite 
mer virtuellt. Det tror jag inte är bra, jag tror man behöver den där närheten.” 

                                        Person F, kontor 2 
 

MO skickar varje fredag ut ett veckomail till samtliga medarbetare på de olika kontoren. I 

mailet ger hon information om vad som har hänt på de olika kontoren i distriktet, under 

veckan som har gått. Fortsättningsvis innehåller mailet hennes planering för kommande vecka 

och det framgår tydligt vilket kontor som kommer att besökas vilken veckodag, samt vilka 

tider och dagar som MO kommer att sitta i möten med exempelvis MO i andra distrikt. Om 

MO av någon anledning tvingas att göra ändringar i sin planering så förmedlar hon dessa 

ändringar via mail. På frågan om hur en medarbetare tar kontakt med MO, svarar Person D: 

 

“För det första tittar jag på hennes veckoplanering vad hon gör vid tidpunkten, och om hon 
är nåbar via telefon. Det är det bästa sättet att ta kontakt. Är det så att hon inte är nåbar får 
det ju bli via datorn så att man kan få en kontakt med varandra.” 

                                        Person D, kontor 1 
 

Att MO är tydlig med hur hennes veckoplanering ser ut underlättar för medarbetare då de 

söker kontakt med henne. Samtliga medarbetare berättar att de upplever att MO finns 

tillgänglig även på distans. Hon anses vara mycket duktig på att återkomma inom kort tid om 

det är så att hon inte kunnat svara i telefon då en medarbetare har sökt kontakt. MO anses 

även vara snabb på att återkoppla via mail. 

 

“Vi mailade igår när vi hade varit på en kurs och då hade jag sedan en fråga angående en 
mailadress. På tio minuter hade jag ett mailsvar så det går ju snabbt alltså.” 

Person F, kontor 2 
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5. Analys & diskussion 
I den här delen presenteras en analys utifrån vår teoretiska referensram samt insamlade data. 

Vi kommer att analysera samt diskutera vår data utifrån de tre områdena; fysisk distans, 

kommunikationskanaler och mängd interaktion mellan medarbetare och ledare, för att se hur 

medarbetarna påverkas av distansledarskapet samt för att besvara våra frågeställningar. 

 

5.1 Strukturell distans 

5.1.1 Fysisk distans 

Det framkommer tydligt att majoriteten av medarbetarna inte ser distansledarskapet som ett 

problem. Howell & Hall-Merenda (1999) menar att de negativa aspekterna med 

distansledarskap är att möjligheterna till kvalitativ interaktion, face-to-face, mellan 

medarbetare och ledare minskar. I och med att medarbetarna på kontoren länge har jobbat 

utan en fysiskt närvarande ledare har majoriteten av dem blivit väldigt självständiga. Person 

G säger att de har fått sköta sig själva och det beror troligtvis på att den tidigare MO:n inte 

besökte kontoren i samma utsträckning som dagens MO. Person F berättar att han ser sig som 

mer självgående och att han tar fler beslut på egen hand när hans ledare inte är på plats. 

Självständigheten på kontoren har resulterat i att medarbetarna inte har ett lika stort behov av 

den kvalitativa interaktionen. Medarbetarna har vant sig vid att till största del ha kontakt via 

mail och telefon. Det medför att de inte upplever distansledarskapet som negativt. Det här 

stärker Antonakis & Atwaters (2002) idé om att tekniska hjälpmedel kan underlätta distans 

vilket innebär att en god relation mellan medarbetare och ledare kan bibehållas även om de är 

fysiskt separerade. 

 

Kerr & Jermier (1978) hävdar att det finns situationer där effektivt ledarskap omöjliggörs i 

och med att ledaren inte är närvarande. Person B lyfter fram att det finns vissa saker som 

behöver redas ut av MO. Hon nämner även att det kan finnas saker hon vill diskutera med sin 

ledare istället för med sina arbetskamrater. Eftersom att MO endast besöker de större kontoren 

en gång i veckan kan det dröja länge innan hon kan reda ut sådana diskussioner och interna 

konflikter. Vi ser tendenser till att den fysiska distansen mellan medarbetare och ledare 

innebär att MO inte har möjlighet att inge respekt och förtroende, på samma sätt som om hon 

hade varit fysiskt närvarande. Även om arbetsuppgifterna inte förändras när MO är på plats, 

berättar Person G att vissa försöker jobba lite hårdare när MO är på plats. Det Person G 
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berättar är i enighet med Kerr & Jermiers (1978) konstaterande om att effektivt ledarskap 

omöjliggörs då en ledare finns på distans. Person F menar att även om han på tidigare 

arbetsplatser har suttit fysiskt nära sin ledare så har det funnits en distans till denne. Med 

tanke på de tidigare erfarenheter som Person F delger oss, är det rimligt att anta att så kallade 

ögontjänare även kan återfinnas inom organisationer som inte har ett uttalat distansledarskap.  

 

Precis som Person B har uttryckt sig så finns det vissa saker bara en ledare kan reda ut och att 

det därför är viktigt med en ledarroll. Att MO inte finns på plats gör det även svårt för henne 

att få en uppfattning om hur arbetsbördan på kontoren ser ut under en veckas tid. Det här är 

inte ett problem på arbetsplatser där ledaren är fysiskt närvarande och kan se och höra vad 

som händer på kontoret hela tiden. Det framkom under våra intervjuer att medarbetarna har 

lärt sig att hjälpa varandra istället för att vara beroende av MO. Anledningen till att Person H 

inte alltid pratar med de medarbetare som finns på kontoret, är att arbetsbelastningen stundtals 

kan vara hög och att de därför inte har tid. Det är tydligt att Person H har behov av att ställa 

frågor till en mer erfaren kollega. Att Person H kan ta hjälp av en mer erfaren medarbetare på 

ett annat kontor där arbetsbelastningen är lägre, är i enighet med vad Antonakis & Atwater 

(2002) säger om att teknik gör det lättare att ha distans inom organisationer.  

 

Att låta MO vara enbart ledare fungerar inte på de stora kontoren där arbetsbördan är större. 

Det händer varje vecka att hon får hoppa in och jobba i receptionen eller följa med ut på 

uppdrag. Åsikterna kring det här skiljer sig åt mellan medarbetarna. Vissa hävdar att det är 

bra att hon finns tillgänglig som extra hjälp. Vissa medarbetare hävdar dock att hon besöker 

kontoren för att de ska kunna ha en dialog och för att MO ska kunna förmedla information till 

kontoren. Den här otydligheten påverkar både medarbetarna och MO själv. Det är till största 

delen de nyare medarbetarna som uppskattar och anser att de behöver hjälp av MO. Då de inte 

har upplevt någon annan typ av ledare på sitt kontor är de vana med att MO hjälper till och att 

det är anledningen till hennes besök. Hällsten & Tengblad (2002) hävdar att det måste finnas 

en närvarande ledare för att en medarbetare ska kunna uppleva delaktighet. Författarna menar 

dock inte att delaktighet bör tolkas som att ledaren aktivt ska gå in och ta över medarbetares 

arbetsuppgifter.  Person C berättar att MO blir störd i sitt arbete och inte alltid hinner svara på 

andra medarbetares frågor då hon måste hjälpa till med det dagliga arbetet. Det faktum att 

MO lägger tid på att hjälpa till med de dagliga arbetsuppgifterna vilket gör att hon inte alltid 

hinner med att vara tillgänglig som ledare.  
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5.1.2 Kommunikationskanaler 

Respondenterna är eniga i att det är bäst att föra en dialog face-to-face. Det är helt i enighet 

med Daft & Lengel (1996) som menar att face-to-face är den kommunikationskanal som 

överför information på bäst sätt då den möjliggör direkt respons, dels genom ord, men även 

genom ansiktsuttryck och tonläge. Respondenterna på de större kontoren får möjlighet att 

träffa sin ledare face-to-face ungefär en gång i veckan, vilket möjliggör en regelbunden 

kommunikation med hög ”information richness”. Det får dock inte medarbetarna på de 

mindre kontoren möjlighet till, då MO besöker dem mer sällan. Samtliga medarbetare är dock 

vana vid att inte ha sin ledare på plats och de har därför lärt sig att använda andra 

kommunikationskanaler än face-to-face. Det framkommer att, oavsett ärende, föredrar de att 

ta kontakt med MO via telefon då det ger dem en direkt respons. En medarbetare berättar att 

hon kan urskilja på röstläget om MO har tid att prata eller inte. Vid de tillfällen MO inte kan 

svara på telefon brukar medarbetarna skicka ett mail så att MO kan höra av sig när hon får tid. 

Det skulle enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) kunna resultera i att information kommer fram 

på fel sätt. Person E lyfter fram att mail lätt kan feltolkas i och med att det inte går att utläsa 

nyanser på samma sätt som vid kommunikation som ger direkt respons. Dock kan eventuella 

missförstånd redas ut över telefon när MO ringer upp, även om det blir en något fördröjd 

respons. Medarbetarna är medvetna om att MO inte alltid kan vara kontaktbar via telefon då 

hon sitter i möten eller samtalar med andra kollegor. Så är fallet även i organisationer med en 

ledare som är fysiskt närvarande. Om denne sitter upptagen kan responsen dröja även där.  

 

Hur medarbetare väljer att hantera frågor angående småsaker som de vill ställa till MO, skiljer 

sig åt. En del medarbetare föredrar face-to-face som kommunikationskanal så pass mycket att 

de väljer att spara sina mindre frågor till dess att MO är fysiskt närvarande på kontoret. En del 

medarbetare väljer dock att ta kontakt med MO via telefon för att de anser att det är skönt att 

kunna få ett avslut i sitt ärende så att det sedan kan läggas åt sidan och de kan fortsätta med 

sina arbetsuppgifter. Det framgår att MO själv, i vissa ärenden, föredrar att bli kontaktad via 

mail istället för via telefon eftersom att hon då lättare kan ta del av en stor mängd 

information. Vi kan därmed konstatera att MO inte alltid är överens med sina medarbetare om 

vilken kommunikationskanal som är mest lämplig att använda då hon inte är på plats.  
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5.1.3 Mängd interaktion mellan medarbetare och ledare 

Zigurs (2003) menar att en ledare på distans måste ersätta sin frånvaro med så kallad 

telepresence. Det innebär att hon ska vara lika lätt att kontakta när hon är på distans som om 

hon var på plats på kontoret. Med andra ord bör MO vara lättillgänglig. De flesta medarbetare 

menar att MO är väldigt lätt att få tag på samt att hon hör av sig till de olika kontoren 

regelbundet. Även om MO inte besöker de mindre kontoren lika ofta som hon besöker de 

större kontoren så framkommer det att MO nästan ändå har daglig kontakt med de mindre 

kontoren. Det tyder på att MO, i enighet med Zigurs (2003) teorier, är närvarande genom 

telepresence. Ett ytterligare exempel på MO:s lättillgänglighet är att vi fick förklarat för oss 

av Person F att sist han hade en fråga till MO fick han mailsvar på tio minuter. 

 

Information om sin planering skickar MO ut i ett veckomail. MO:s planering tyder på att hon 

inte anpassar sig utifrån olika kontors problem men däremot vet hon om vilka kontor som har 

störst behov av henne vilket gör att hon fokuserar mer på dessa. Det är dock tydligt att hon 

även uppmärksammar de mindre kontoren via telefonsamtal och andra 

kommunikationskanaler. MO möjliggör därmed en frekvent interaktion med samtliga 

medarbetare om så önskas. Det här samstämmer med Anshels (1992) teori som framhäver 

vikten av schemalagd kommunikation. MO schemalägger kommunikation via face-to-face 

och via mail. Kommunikation via telefon är dock inte schemalagd, utan den sker spontant när 

medarbetare kommer på frågor eller då MO ringer när hon får tid över. Person H, som jobbar 

ensam på ett kontor, förstår att kontor med fler medarbetare har ett större behov av MO och 

hon ser sig själv som självständig. De gånger som MO kommer förbi ser Person H som 

trevliga fikastunder och inte som viktiga möten. Kelley & Kelloway (2012) menar att 

interaktion ska ske regelbundet och med samtliga medarbetare. Både med de medarbetare 

som har problem och de som bara behöver någon att prata med. Ett flertal medarbetare 

berättar att den sociala biten är viktig för dem. Det ligger i linje med vad Monge & Contractor 

(2003) menar, om att en ökad kommunikation möjliggör för ett bra samarbete mellan 

medarbetare och ledare. Det är möjligt att den sociala biten är speciellt viktig i 

begravningsbranschen i och med att medarbetarna dagligen ställs inför möten med personer i 

sorg.  

 

Det finns viss irritation kring det faktum att MO med jämna mellanrum spenderar tid på de 

små kontoren trots att de inte har samma arbetsbörda och det framkom att medarbetare tycker 

att fördelningen av MO:s tid ibland är något skev (Person C, kontor 1). Kelley & Kelloway 
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(2012) menar dock att det är viktigt att en ledare kommunicerar med samtliga medarbetare. 

Att MO spenderar tid på de mindre kontoren, gör att de medarbetarna inte känner sig 

bortglömda eller mindre prioriterade. Om Person H och I, som jobbar på de mindre kontoren, 

aldrig skulle få besök av sin ledare skulle de enligt Yagil (1998) riskera att tappa förtroendet 

för henne.  Det i och med att en ledare kan uppfattas som en mindre verklig person om denne 

aldrig finns på plats. Medarbetare menar att det är självklart att MO ska spendera mer tid på 

de större kontoren, då de både har fler kunder och fler medarbetare med frågor. Det är dock 

viktigt att hela personalstyrkan och alla kontor känner sig delaktiga och betydelsefulla. Person 

F sätter ord på situationen med följande meningar: 

 

“Risken är att om man bara har kontakt via telefon blir personen inte verklig. Det blir lite 
mer virtuellt. Det tror jag inte är bra, jag tror man behöver den där närheten.” 

                                        Person F, kontor 2 
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie är att bidra med en ökad förståelse för termen strukturell distans och 

genom begreppen fysisk distans, kommunikationskanaler och mängd interaktion mellan 

medarbetare och ledare förklara hur medarbetare påverkas av distansledarskap. Studiens 

metodologiska ansats har givit oss möjlighet att utgå från befintlig teori samt tidigare 

empiriska undersökningar. Studien består av en förstudie, samt en huvudstudie bestående 

utav semistrukturerade intervjuer med MO och hennes nio medarbetare inom 

begravningsbranschen. Nedan diskuteras de viktigaste resultaten från vår studie utifrån våra 

tre frågeställningar. 

 

På vilket sätt påverkas medarbetare av att inte ha en fysiskt närvarande ledare? 

Vi kan konstatera att distansledarskapet generellt sett inte ses som ett problem ur 

medarbetarnas perspektiv. I och med avsaknaden av daglig fysisk kontakt mellan medarbetare 

och ledare har medarbetarna utvecklat, en för organisationen betydande, självständighet. När 

ledaren inte är på plats kliver medarbetare fram och tar fler egna beslut och de anser sig vara 

mer självgående än när ledaren finns nära till hands. Vi menar att det är viktigt för 

medarbetare att få känna ansvar och tilltro inför sina arbetsuppgifter för att de ska motiveras 

på sin arbetsplats. Avsaknaden av en ledares närvaro gör sig främst påmind då det blossar upp 

diskussioner och interna konflikter medarbetare emellan. Vi har även sett att det finns en 

irritation angående det faktum att ledaren, i och med distansledarskapet, inte kan göra en helt 

rättvis bedömning av hur arbetsbördan på ett kontor ser ut under en veckas tid. Om 

medarbetarna har mycket att göra en dag då ledaren väl är på plats hjälper hon till där det 

behövs. I och med det här har de medarbetare som har samlat på sig frågor till sin ledare inte 

alltid möjlighet att ställa dessa innan arbetsdagens slut. Syftet med MO:s besök till de olika 

kontoren är i egenskap av ledare och inte för att agera extrapersonal även om denna 

hjälpsamhet bidrar till en god relation mellan medarbetare och ledare. Behovet av att prata 

med och ställa frågor till sin ledare när hon finns på plats, skiljer sig åt medarbetare emellan. 

Vi kan urskilja ett extra stort behov av en ledares fysiska närvaro hos de medarbetare som inte 

har jobbat särskilt länge inom organisationen. Vi anser att det har att göra med att de ännu inte 

har utvecklat samma nivå av självständighet som övriga medarbetare och därmed har de ett 

större behov av att kunna ställa frågor. Vi kan därmed konstatera att en medarbetares 

branscherfarenhet påverkar dess behov av en fysiskt närvarande ledare.  
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Hur påverkas kommunikationen mellan medarbetare och ledare av distansledarskapet? 

Då MO inte är fysiskt närvarande kommunicerar hon med sina medarbetare via mail och 

telefonsamtal. Samtliga medarbetare menar att de, förutom att kommunicera med sin ledare 

face-to-face, föredrar att ringa. Fördelen med telefonkontakt anses av medarbetarna vara att 

den möjliggör direkt respons. Vilken kommunikationskanal MO själv fördrar att använda 

varierar beroende på ärende. Om medarbetare vill att hon ska ta del av en stor mängd 

information föredrar MO att bli kontaktad via mail. Vidare uppmuntrar hon sina medarbetare 

att ta kontakt via mail om det är så att de först inte får tag på henne via telefon exempelvis för 

att hon sitter i möte. MO anser sig då snabbt ha möjlighet att ta del av deras ärende för att vid 

ett senare tillfälle återkoppla via mail eller telefonsamtal. I studien framkommer dock att 

medarbetare anser att det är svårt att utläsa nyanser i kommunikation via mail och det framgår 

därmed att medarbetare och ledare inte alltid är överens om vilken kommunikationskanal som 

är bäst lämpad. Resultatet blir att kommunikation, förutom face-to-face, sker genom både 

mail och telefonsamtal.  Båda parter är beroende av en snabb respons.  

 

Vilken betydelse har en ledares tillgänglighet för det dagliga arbetet? 

En majoritet av medarbetarna bekräftar att deras ledares fysiska distans inte påverkar 

utförandet av deras dagliga arbetsuppgifter. Samtliga medarbetare påpekar dock att de 

uppskattar att MO är lätt att få kontakt med när behov uppstår och vi kan konstatera att 

behovet av interaktion mellan medarbetare och ledare varierar. MO kommunicerar tydligt 

med sina medarbetare angående hur hennes veckoplanering ser ut och vilka möten hon har 

inplanerade. Det här resulterar i att medarbetare har kännedom om när de har möjlighet att 

träffa MO fysiskt samt när det är mer lämpligt att söka kontakt med henne via mail istället för 

via telefonsamtal. Även om medarbetare inte alltid har samlat på sig frågor ses ledarens 

fysiska besök som uppskattade på ett socialt plan. Vi anser att regelbundna fysiska möten kan 

skapa en god relation mellan medarbetare och ledare. Vi menar att en god relation är viktig 

för att medarbetare ska känna sig bekväma med att kommunicera med sin ledare då hon finns 

på distans. Medarbetare upplever inte att deras rutinmässiga arbetsuppgifter påverkas av 

MO:s frånvaro. Vi anser att deras ledares tillgänglighet via telefon och mail, gör att hennes 

fysiska frånvaro inte utgör ett problem.  
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6.1 Studiens generaliserbarhet och dess begränsningar 

Vi är medvetna om att vi endast har gjort en övergripande studie av distansledarskapets 

påverkan på medarbetare inom ett företag och att vidare forskning därför fordras. De 

intervjuer som har genomförts kan inte anses vara ett tillräckligt stort underlag för att dra 

några generella slutsatser angående distansledarskap inom organisationer i stort. Våra resultat 

kan dock ge en indikation på hur medarbetare påverkas av ett distansledarskap, då våra 

resultat till viss del finner stöd i tidigare forskning och därmed kan anses rimliga. Det faktum 

att en av författarna till uppsatsen är bekant med MO, kan ha begränsat studiens resultat då 

respondenterna möjligtvis kan ha varit något försiktiga i sina svar. Den personliga kontakten 

med MO gör det svårt för andra forskare att replikera vår studie vilket begränsar studiens 

reliabilitet. Vi har dock gjort bedömningen att vår personliga kontakt med MO till största del 

kan ses som positiv. Den har givit oss tillgång till företaget samt en god inblick i 

distansledarskapets utformning. Vidare menar vi att frågorna inte berör MO i sig, utan endast 

den distans som finns mellan MO och hennes medarbetare. Syftet med studien har klargjorts 

för medarbetarna och vi menar att deras svar inte har påverkats i någon större utsträckning av 

vår personliga kontakt med MO.  

 

6.2 Vidare forskning 

Det finns en möjlighet att organisationsstruktur såväl som bransch är faktorer som kan vara 

betydande för hur medarbetare inom en organisation påverkas av ett ledarskap på distans. Ett 

förslag till vidare forskning är därför att genomföra studier av medarbetares upplevelser av 

distansledarskap inom andra branscher än begravningsbranschen. Vår slutsats att 

kommunikation och tillgänglighet är nyckelfaktorer för ett fungerande distansledarskap kan 

vara specifika för begravningsbranschen, då medarbetare inom den här branschen kan ha 

större behov av samtal och kontakt med en ledare. Vi menar att kommunikation bör få en 

större roll inom studier av distansledarskap och att det därför är relevant att vidare studera 

distans utifrån flera dimensioner. För att fördjupa sig inom distansledarskap ser vi även en 

möjlighet att studera en organisation med ett mer utpräglat distansledarskap, där ledaren 

aldrig eller mer sällan besöker sina medarbetare. Vidare vore det intressant att studera samma 

fenomen på företag utomlands, för att se om distansledarskapet skiljer sig åt i andra länder.  
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8. Bilagor 

Intervjuguide 
Allmänna 
Namn? 
Ålder? 
Vad är din roll på kontoret? Beskriv dina ansvarsområden. Beskriv karaktären av ditt arbete. 
Vilka slags arbetsuppgifter utför du? 
När började du arbeta på företaget? 
Anser du dig vara en del av en arbetsgrupp? Hur stor är gruppen? 
Beskriv relationen du har med din ledare 
Fysisk Distans 
Hur ofta träffar du din ledare fysiskt? 
Var träffas ni? 
Hur påverkas du av att inte träffa din ledare dagligen? 
Hade du föredragit att träffa din ledare oftare alternativt mer sällan? 
Kommunikationskanaler 
Hur kommunicerar du med din ledare? 
Skiljer sig kommunikationen åt beroende på situation och ärende? Utveckla. 
Anser du att kommunikationen fungerar smidigt eller blir ditt arbete lidande av 
distansledarskapet? 
Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 
Samlar du på dig eventuella frågor och diskussionspunkter inför ett möte? Utveckla. 
Mängd interaktion mellan medarbetare och ledare 
Hur ofta kommunicerar du med din ledare? 
Vet du på förhand om när du nästa gång kommer att träffa din ledare? 
Hur sker planeringen av dessa möten? 
Vilken är din upplevelse av din ledares tillgänglighet i det dagliga arbetet? 
Saknar du någonting i kontakten med din ledare? 


