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Sammanfattning 
 
Författare: Malin Johansson, Malin Ravelin 
Titel: Att bli ledd på avstånd – En studie om distansledarskap i 
en retailorganisation 
 
 
Globalisering har möjliggjort för verksamheter att verka över stora 
geografiska områden. Detta har lett till ökad potential för lönsamhet men 
ställer samtidigt höga krav på verksamheten. Konkurrensen på marknaden 
ökar ständigt och ställer krav på organisationer att rationalisera och 
effektivisera sin verksamhet. En effekt av detta är uppkomsten av 
fenomenet distansledarskap. Denna kandidatuppsats behandlar ämnet 
distansledarskap, hur man kommunicerar samt hur man kontrollerar och 
mäter arbetsprestation på distans. Genom att utföra 10 kvalitativa 
intervjuer med distansledda mellanchefer på ett retailföretaget har vi 
skapat en bild av hur dessa beskriver och upplever distansledarskapet. 
Studien visar en samstämmighet från mellancheferna gällande en allmänt 
positiv inställning till distansledarskapets övergripande struktur. 
Mellancheferna vittnar i viss mån om att de inte ser sig sedda av 
organisationen, vilket visar på utvecklingspotential i flertalet verktyg och 
processer som i nuläget används. Det visar också på generella brister i 
distansledarskapets struktur som kan vara svåra att motverka. 
 
Nyckelord: Distansledarskap, övervakning, rationalisering, 
kommunikation, retailorganisation, mellanchef. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
 
Vårt samhälle är under ständig utveckling. Globaliseringen har möjliggjort 
för verksamheter att spridas över stora geografiska områden. Det leder till 
ökad lönsamhetspotential men ställer även högre krav på organisationerna 
i att arbetsprocessen och dess utfall blir mer komplexa att analysera och 
anpassa. Den föränderliga världen har ombildat organisationers ledarskap 
för att anpassa sig till samhällets krav. En vanligt förekommande lösning 
är distansledarskap, då globaliseringen bland annat har bidragit till 
verksamheternas geografiska spridning över världen (Rövik 2004).  Det 
har inte alltid sett ut så här, nedan beskrivs hur det såg ut tidigare.  
 
På 1800- och 1900-talet drevs produktionen lokalt, organisationerna var 
hierarkiska och ledarskapet auktoritärt. Kommunikationen mellan arbetare 
och chef var tydlig och chefens beslutsfattande ifrågasattes sällan. 
Arbetsförhållandena var inte gynnsamma för arbetarna och 
fackföreningsrörelser bildades. Beslutsfattandet i organisationerna 
ifrågasattes fortfarande inte i någon högre utsträckning. Kommunikationen 
var alltjämt hierarkisk (Nordengren & Olsen, 2006, s. 10). 
Organisationerna och dess kommunikation har förändrats över tid, internet 
och dess utbredning är en bidragande faktor.  
 
Sverige har genomgått olika samhällsepoker som påverkat 
organisationerna i stor utsträckning. En epok som bidragit till utvecklingen 
av organisationernas produktivitet och effektivitet är informationsepoken. 
Att ha och känna till information gjorde organisationer konkurrenskraftiga 
och det blev en maktfaktor på den konkurrerande arbetsmarknaden. Under 
epoken började Internet att användas som en kanal att söka kunskap i och 
det underlättade även möjligheten att kommunicera med varandra oavsett 
geografisk position. Det utvecklade organisationerna och gjorde dem 
konkurrenskraftiga på den globala marknaden (Nordengren & Olsen, 
2006, s. 10-11). 
 
Detta har lett till att Internet används som kommunikationsredskap och gör 
det möjligt att interagera med varandra oavsett tid och rum. Det har öppnat 
upp för dagens organisationer där begreppet effektivitet genomsyrar 
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processer. Nya kommunikationsmönster har skapats i och med 
effektivitetskraven och många medarbetare vill ha chansen att arbeta på 
distans. Den tekniska utvecklingen med Internet och att det går att 
kommunicera utan att fysiskt interagera med varandra har medverkat till 
att samhället går mot ett distanssamhälle (Nordengren & Olsen, 2006, s. 
11-12). En annan aspekt av detta är det krav som uppstår när 
förutsättningarna ändras.  
 
Kravet på effektivitet i dagens organisationer och den tekniska 
utvecklingen ger organisationer möjlighet att skapa en annan utformning 
av organisationen än det fanns förutsättningar till tidigare. Att leda och 
arbeta på distans blir allt vanligare och är ett fenomen i växande form. De 
tekniska förutsättningarna för att effektivisera genom att undvika 
tidsåtgång och övriga kostnader för resor är goda, vilket lett många 
organisationer att eftersträva distansledarskap i högre utsträckning. Detta 
leder oss till att faktiskt definiera vad distansledarskap är och vad som 
krävs för att utöva detta.  
 
En definition av begreppet ”på distans” är att det finns ett rumsligt eller 
geografiskt avstånd. Men det kan även betyda mer än bara det. ”På 
distans” kan även innebära ett avstånd i tid som skiljer individer och 
skapar en distans. Vanligtvis föreligger flera olika typer av distans 
samtidigt (Nordengren & Olsen, 2006, s. 14). Fysisk- och kulturell distans 
är två dimensioner av distans som kan nämnas (Antonakis & Atwater, 
2002). Att arbeta på distans förutsätter att organisationen ger tekniska 
verktyg till de distansledda för att arbetet ska kunna genomföras. 
Distansen skapar virtuella organisationer där den fysiska kontakten inte är 
ett måste och det gör att organisationen måste hitta andra verktyg för att 
underlätta arbetsprocesser och kommunikationen (Nordengren & Olsen, 
2006, s. 13). Organisationer som arbetar med distansledarskap använder 
diverse verktyg för att leda och styra medarbetarna. Utbildningstillfällen, 
manualer, dagliga rapporteringar och dylikt är verktyg som kan användas 
för att ersätta den fysiska distansen.   
 
Utformningen av dessa verktyg är avgörande för att uppnå den grad av 
rationalisering som potentiellt kan skapas genom de tekniska 
förutsättningarna. Hur den distansledda individens förutsättningar och 
drivkrafter påverkas blir den betydande faktorn i rationaliseringen. Utifrån 
detta perspektiv finner vi det intressant att studera hur medarbetarna 
upplever att bli ledda på distans och vilka krav som bör ställas på de 
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verktyg som används i den dagliga arbetsprocessen då chefen inte är på 
plats.  

1.2 Problemformulering 
 
Samhället idag förändras och utvecklas hela tiden. Detta gör att dagens 
organisationer hela tiden måste anpassa sig efter samhällets utveckling. 
Organisationerna arbetar ständigt med effektivisering och rationalisering 
för att följa samhällets utveckling och för att öka lönsamheten. En effekt 
av rationalisering och effektivisering är distansledarskapet. Detta innebär 
att ett avstånd skapas mellan chef och medarbetare där chefen inte längre 
har samma möjlighet att övervaka medarbetaren på samma sätt som vid 
fysisk närvaro. Hur påverkar distansen arbetet mellan medarbetare och 
chef? Då chefen inte dagligen är på plats behövs andra metoder användas 
för att utvärdera och kontrollera sina medarbetare. När det dagliga arbetet 
behöver kontrolleras, hur gör man då när det finns en fysisk distans mellan 
chef och medarbetare? Med vilka styrverktyg kontrollerar då chefen 
distansledda medarbetare med? Ytterligare en central aspekt med 
distansledarskap är hur kommunikationen fungerar då inte medarbetare 
och chef träffas dagligen. Finns det rutiner för hur kommunikationen sköts 
eller sker kommunikation vid behov? Det som väckts vårt intresse till 
denna kandidatuppsats är distansledarskapet och vilka utmaningar man 
står inför med det. I nästa avsnitt presenterar vi syftet med vår 
kandidatuppsats samt frågeställningar. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Genom denna kandidatuppsats vill vi bidra till ökad förståelse inom 
området distansledarskap. Vi vill undersöka hur man kommunicerar, 
övervakar och utvärderar arbetsprestation i en organisation som arbetar 
med ständig rationalisering och effektivisering samt leder på distans. 
Syftet med att välja den organisation som presenteras längre fram i 
uppsatsen är att den uppfyller just detta. Efter den bakgrund och 
funderingar som presenterats ovan har vi avgränsat oss till två 
frågeställningar:  
 
1. Hur kommunicerar organisationen med mellancheferna, genom vilka 
verktyg och hur används de?  
 
2. Hur kontrolleras och mäts mellanchefernas arbetsprestation? 
 
 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
I uppsatsens inledande kapitel har studiens bakgrund presenterats. Här ges 
en bild av varför vi valt att studera ämnet. Inledningen innehåller även en 
syftesförklaring samt våra frågeställningar inför studien. Detta följs av ett 
kapitel med tidigare forskning där vi sammanfattar studier som gjorts inom 
området. Vidare i uppsatsen beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter, 
begrepp och antaganden. Därefter beskriver vi vilken metod vi använt i 
studien. I detta kapitel beskriver vi vår ansats, hur vi samlat in material, 
hur materialet analyserats, studiens validitet samt de etiska överväganden 
som gjorts. Detta följs av ett kapitel där resultatet av studien presenteras 
samt en analys av empirin relaterat till teori. Kapitlet innehåller två olika 
teman som våra resultat presenteras utifrån, vidare i kapitlet analyseras 
resultatet i relation till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med ett 
kapitel där vi för en avslutande diskussion som innehåller en kritisk 
reflektion till vårt metodval och ett avsnitt om vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning  
 
För att få en teoretisk överblick kring ämnet distansledarskap presenteras i 
detta kapitel tidigare forskning kring ämnet. Vi har samlat forskning som 
kommer att ligga till grund för vår studie. Genom att söka efter 
vetenskapliga artiklar på ämnet distansstyrning har vi skapat oss en 
grundläggande uppfattning om vad som forskats om tidigare och vilka 
kunskapsluckor som finns att fylla. Detta kapitel inleds med ett avsnitt där 
vi definierar vad en distansorganisation är och varför fenomenet uppstått. 
Avsnittet fortsätter med en överblick av forskning som gjorts kring 
distansledarskap och distansorganisationer. Vidare i kapitlet presenteras ett 
avsnitt som handlar om kommunikation. Syftet med detta avsnitt är att visa 
tidigare forskning om kommunikation på distans, vilka verktyg kan 
användas och hur kan de användas. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning på tidigare forskning och hur det kan hjälpa oss vidare i 
vår studie.  
 

2.1 Distansorganisationer 
 
I detta avsnitt definierar vi vad en distansorganisation är och sammanfattar 
tidigare forskning kring ämnena distansorganisationer och distansstyrning.  
 
I takt med samhällets utveckling mot ett kommunikationssamhälle har det 
blivit allt mer vanligt förekommande att leda på distans (Rövik 2004). 
Kjell Arne Rövik studerar organisationer och är forskare inom sociologi, 
det Rövik vill påvisa är att distansstyrning är en del av samhällets 
utveckling och man anammar distansledarskap för att vara en del i det 
växande kommunikationssamhället.  
 
Vad är då en distansorganisation? Nordengren & Olsen (2006) har studerat 
distansorganisationer och har i sin forskning presenterat ett flertal punkter 
på vad som kan definiera en distansorganisation. Det kan vara att det finns 
flera lokala kontor utan ledare på plats, där ledare istället kan styra 
kontoren från ett huvudkontor. Medarbetarna kan ibland själva bestämma 
över sin arbetstid och arbetsplats och kan då exempelvis arbeta hemifrån. 
En distansorganisation är en organisation där det finns ett fysiskt avstånd 
mellan de som arbetar tillsammans.  
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Distansledarskapet har inneburit utmaningar för organisationerna. Howell, 
Neufeld och Avolio (2005) har studerat skapandet av distansorganisationer 
och kommit fram till att organisationsförändringar varit en bidragande 
orsak till den utvecklingen. De har även studerat det fysiska avståndet och 
om det påverkar medarbetarens arbetsförmåga. Studien genomfördes inom 
den finansiella sektorn vid tre skilda tidpunkter. Datainsamlingen bestod 
av högre chefer, kontorschefer och anställda som svarade på anonyma 
enkäter. Studiens resultat visar att det fysiska avståndet påverkar 
medarbetarens arbetsprestation och att en av utmaningarna med 
distansledarskapet är att motivera och utvärdera medarbetaren på ett 
fysiskt avstånd.  
 
I det traditionella ledarskapet har den centrala delen varit relationen mellan 
ledare och medarbetare, där den geografiska närheten varit en stor fördel 
för att relationen ska vara god (Antonakis & Atwater 2002). Även Zhang 
& Fjermestad (2006) har studerat distansledarskap och för fram att det är 
viktigt att skapa en förståelse för hur det är att både arbeta och leda på 
distans. Syftet med deras studie är att överbrygga skillnaden mellan 
traditionellt ledarskap och distansledarskap.  
 
Napier & Ferris (1993) har studerat distansledarskap för att undersöka hur 
det påverkar organisationen. Syftet med studien har varit att skapa en mer 
omfattande förklaring på hur stor roll distansen har för arbetsprocesser och 
framförallt för relationen mellan ledare och medarbetare. De skriver att det 
inte finns tillräckligt med forskning kring ämnet och de vill med sin 
forskning tillföra en bredare syn på fältet och för att få en djupare 
förståelse om distansledarskap och hur det påverkar organisationen. I detta 
avsnitt har tidigare forskning om distansorganisationer presenterats, i nästa 
avsnitt redogörs tidigare forskning om distansledarskap. 

2.2 Distansledarskap 
 
Under årtionden har distansledarskapsteorier utvecklats och har fått ett 
bredare fokus på olika delar inom fältet. En av de första forskarna att 
studera teorier om ledarskap var Emory Bogardus (1927), hans studier 
innehöll inslag av distans. Bogardus (1927) skapade en social skala där 
närheten och avståndet mellan respondenterna varierade. Med den sociala 
skalan kan man få en uppfattning om respondentens grad av värme, 
enighet eller oenighet med olika uttalanden. Med skalan kunde Bogardus 
avgöra hur öppen individen är i sociala relationer. Studien visade att 
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relationen mellan ledare och medarbetare kan påverkas negativt av 
distansen mellan dem.  
 
Napier och Ferris (1993) har genom sin forskning om hur distans kan 
påverka individer och organisationers resultat bidragit till diskussionen 
med tre aspekter. Dessa är, (1) psykologiska aspekten, (2) strukturella 
aspekten och (3) funktionella aspekten. Nedan följer en kort redogörelse 
baserat på de tre aspekterna. 
 
Den psykologiska aspekten handlar om hur faktorer som utbildning och 
erfarenhet kan påverka relationen mellan ledare och medarbetare. Det 
handlar om hur förstående individen är till faktorerna och finns det en liten 
förståelse påverkas relationen mellan ledare och medarbetare. Den 
strukturella aspekten behandlar hur arbetsplatsen är uppbyggd. 
Arbetsmiljön är en viktig del i denna aspekt som kan påverka relationen. 
Även den sociala kontakten som finns på arbetsplatsen kan påverka 
relationen mellan ledare och medarbetare. Denna aspekt påverkar hur 
relationen mellan dem utvecklas men även uppehålls under tiden. Den 
funktionella aspekten behandlar funktionen i relationen mellan ledare och 
medarbetare. Den berör medarbetarens inflytande i beslutsfattande på 
arbetsplatsen men även hur nöjd medarbetaren är med relationen till 
ledaren. Med de tre aspekterna kan man få en ökad förståelse på hur 
relationen mellan ledare och medarbetare kan påverkas av distansen 
mellan dem.  
 
Antonakis & Atwater (2002) har genom sin forskning bidragit till att 
utveckla förståelsen om distansledarskap. De beskriver en brist i 
förståelsen av distansledarskapets effekter. En tydlig definition efterfrågas. 
De valde att definiera distansledarskapet med tre skilda dimensioner (1) 
psykosocial distans (2) fysisk distans och (3) upplevd interaktion mellan 
ledare och medarbetare. Dimensionerna är oberoende av varandra men kan 
förekomma tillsammans vid distansledarskap. 
 
Den första dimensionen, psykosocial distans handlar om hur sociala 
aspekter såsom status, rang och makt kan påverka relationen mellan ledare 
och medarbetare. Är de sociala aspekterna olika mellan dem kan det 
distansera dem från varandra. Den andra dimensionen, den fysiska 
distansen definieras som det geografiska avståndet mellan ledare och 
medarbetare. Den tredje och sista dimensionen som Antonakis och 
Atwater (2002) tillför är den upplevda interaktionen mellan ledare och 
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medarbetare och hur ofta en interaktion sker mellan dem. Det finns 
indikationer på att ledaren kan uppfattas som nära av medarbetaren vid en 
hög frekvens av interaktion.  
 
En annan forskare vid namn Erskine (2012) har i sin forskning om 
distansledarskap behandlat redan existerande aspekter från Napier & Ferris 
(1993) och Antonakis och Atwater (2012) som nämnts ovan. Denna studie 
presenterar en multidimensionell konstruktion som fokuserar på avståndet 
mellan ledare och medarbetare. Datainsamlingen har bestått av intervjuer. 
Resultatet av studien visar att det fysiska avståndet inte är lika avgörande 
som en fungerande arbetsrelation mellan ledare och medarbetare. I studien 
efterfrågas mer forskning framför allt en explicit definition på begreppet 
distansledarskap för att skapa en mening med arbetssättet och för att 
utveckla en bra ledarmetod som fungerar i samband med detta. Vidare i 
kapitlet introduceras tidigare forskning om kommunikation. 

2.3 Kommunikation 
 
I avsnittet ovan har vi presenterat tidigare forskning kring ämnena 
distansorganisationer och distansstyrning. Något som framkommit under 
vår kartläggning av tidigare forskning är utmaningarna kring 
kommunikation på distans. Därför har vi sökt efter forskning om 
distanskommunikation, vilka utmaningar som finns och hur man ser på 
dessa utmaningar.   
 
Samhället växer mot ett kommunikationssamhälle (Rövik 2004) vilket 
innebär att organisationer står inför nya utmaningar till följd av ändrad 
arbetsmiljö (Kayworth & Leider 2000). Den förändrade arbetsmiljön kan 
till exempel innebära att arbetsplatser flyttar och man börjar leda på 
distans. Kayworth och Leider har studerat fenomenet virtuella team och 
har i sin studie behandlat ett projekt där olika länder gemensamt skapat 
virtuella team. Det som skiljer ett virtuellt team mot ett traditionellt team 
är det fysiska avståndet. Ett virtuellt team behöver använda sig av tekniska 
hjälpmedel för att kommunicera medan kommunikationen i ett traditionellt 
team sker ansikte mot ansikte (Bell & Kozlowski 2002). Syftet med 
Kayworth och Leiders studie var att upptäcka de viktigaste frågorna och 
utmaningar som de virtuella teamen upplevde.  De identifierade fyra 
signifikanta problem som distansledarskapet och kommunikation står 
inför, (1) kommunikation, (2) kultur, (3) teknologi och (4) ledarskap.  
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Andra forskare som studerat kommunikationen vid ett distansledarskap är 
Bell och Kozlowski (2002) som också har forskat om virtuella team. De 
har skrivit en vetenskaplig artikel gällande virtuella team och deras 
relevans i dagens organisationer. Syftet med studien är att undersöka och 
skapa förståelse för det virtuella teamet och hitta underliggande 
dimensioner för att kunna jämföra dessa team mot mer renodlade klassiska 
team. I studien skriver Bell och Kozlowski (2002) att den teknologiska 
utvecklingen har bidragit till att nya organisationer har skapats och 
möjliggjort arbetet på distans. Det som blir intressant för oss i denna studie 
är identifieringen av problem med tekniska kommunikationsverktyg och 
hur det kan påverka distanskommunikationen. I och med organisatoriska 
förändringar skapar det nya problemområden, där ett problem är att 
kommunikationen kan bli opersonlig. Ett vanligt tekniskt hjälpmedel vid 
distanskommunikation är e-post. Att kommunicera via e-post kan bli 
problematiskt, hänsyn behöver tas till olika individeras personliga tekniska 
kunskapsnivå. Bell och Kozlowski (2002) förespråkar att de tekniska 
verktyg som användas vid kommunikation på distans ska användas av 
både ledare och medarbetare. Parternas erfarenhet av att använda de 
tekniska kommunikationsverktygen spelar en stor roll i kommunikationen 
på distans (Kayworth & Leider 2000). 
   
Kayworth och Leider (2000) påpekar att organisationer som arbetar med 
distansledning måste sträva efter en frekvent kommunikation med 
återkommande feedback från ledaren. Detta för att möten ansikte mot 
ansikte inte sker tillräckligt ofta. De efterfrågar fler personliga möten för 
att göra kommunikationen och relationen mer personlig. Då 
kommunikationen sker via tekniska hjälpmedel är den utsatt för större 
påfrestningar (Kayworth & Leider 2000).  
 
De tekniska kommunikationsverktygen har kommit i en tid med en ökad 
konkurrens på marknaden vilket har tvingat dagens organisationer att 
utvärdera sin verksamhet och se över arbetsprocesser och strukturen. 
Organisationer som genomför detta och använder sig av den nya tekniken 
har ökat sin effektivitet samtidigt som många organisationer har minskat i 
kraft. Att använda de tekniska verktygen som finns till hands underlättar 
distansorganisationers kommunikation och de tillför en sammanlänkning 
mellan organisationen och medarbetare på distans (Townsend, DeMarie & 
Hendrickson 1998). De tekniska verktygen har skapat möjligheten att 
arbeta på distans men det finns inte mycket vetenskap på hur relationen 
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mellan ledare och medarbetare påverkas av distansen mellan dem (Kelley 
& Kelloway 2012). 

2.4 Sammanfattning 
 
Baserat på de vetenskapliga artiklarna som presenterats ovan kan man 
urskilja att alla forskare påpekar att det behövs mer forskning inom de 
olika områdena inom distansledarskap.  
 
Organisationer har utvecklats i samband med globaliseringen och 
förändringar i samhället vilket har bidragit till att distansorganisationer 
skapats. Det råder inga delade meningar i tidigare forskning gällande 
distansorganisationernas framväxt. Det finns ingen explicit definition på 
begreppet distansledarskap, vilket har gjort att forskare genom sina studier 
formulerat aspekter och dimensioner för att bidra med förståelse inom 
fältet. Då det inte finns någon tydlig definition av distansledarskap vill 
forskarna bidra med kunskap och samtidigt efterfrågar de fler studier inom 
fältet samt en definition. Distansorganisationer använder sig av tekniska 
hjälpmedel för att kommunikationen mellan ledare och medarbetare ska 
fungera. Det finns studier om de tekniska verktygen men mer forskning 
om hur distansen påverkar relationen mellan ledare och medarbetare 
efterfrågas. Det som skiljer virtuella team från traditionella team är det 
geografiska avståndet men det finns inte en klar definition på fenomenet.  
 
Syftet med vår kandidatuppsats är att studera hur man kommunicerar och 
övervakar på distans. Genom att kartlägga den forskning som finns inom 
distanskommunikation kan vi ta vid där forskning saknas. När vi nu 
kartlagt tidigare forskning inom ämnet distansledarskap upptäcker vi att 
kommunikation är återkommande. Utmaningarna kring kommunikation är 
något vi vill ta vidare. Vi vill undersöka hur man kommunicerar på 
distans, med vilka verktyg och hur används de? Vi upptäckte även en 
kunskapslucka kring övervakning och utvärdering vid kartläggningen. 
Denna lucka tar vi vidare och hoppas att kunna bidra till att fylla den i 
denna uppsats.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
  
Den tidigare forskningen vi kartlagt har visat att distansorganisationer och 
distansledarskapet växt fram till följd av globaliseringen och utvecklingen 
mot ett kommunikationssamhälle. Utmaningarna med distansledarskapet 
ligger till stor del i kommunikationen. Med utgångspunkt i den tidigare 
forskningen som presenterats och våra frågeställningar har vi valt två 
teorier att utgå ifrån i denna studie. Valet av dessa två teorier har baserats 
på tidigare forskning samt våra frågeställningar.  
 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensram som används i studien 
att presenteras. De teorier som presenteras kommer att användas vid 
analysen av empirin. I det första avsnittet i detta kapitel presenteras 
George Ritzers teori om den rationella organisationen. Denna teori 
använder vi för att ge en övergripande bild av rationalisering och 
effektiviseringsprocesser som organisationen vi studerar gått igenom. 
Teorin visar även på den förändring som samhället gått igenom som 
tidigare forskning även pekat på. Ritzer slår fast att rationalitet till en viss 
grad är något eftersträvansvärt men att man kan nå brister i att rationalisera 
för mycket. Som tidigare nämnt kommer vår studie genomföras på en 
organisation som arbetar med distansledarskap. För att studera 
kommunikationen och utmaningarna kring den i en organisation som 
strävar efter rationalisering och effektivitet kommer vi att utgå ifrån 
Ritzers teori om rationalisering och den irrationella rationaliteten. Därefter 
redogörs för Michel Foucaults teori om övervakning. För att 
säkerhetsställa att arbetet på distans går som det ska kan man använda sig 
av övervakning och examination. Därför utgår vi ifrån Michel Foucaults 
teori när vi ska svara på vår frågeställning ”Hur kontrolleras och mäts 
mellanchefernas arbetsprestation?”. Vi tar upp begrepp som övervakning, 
disciplin och examinering från Foucault.  

3.1 Rationalisering 
 
I detta avsnitt redogörs för George Ritzers teorier från boken ”The 
McDonaldization of Society” (2012). Avsnittet inleds med en presentation 
av teorin och avslutas med hur vi kommer att använda den i vår studie.   
Syftet med att ta utgångspunkt i Ritzers teorier är att beskriva 
rationaliseringsprocessen som är bakgrunden till varför organisationen vi 
studerar ser ut som den gör och hur detta kan påverka människorna i 
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organisationen.  
  
Ritzers teori är en förlängning av Max Webers teori om rationalitet som 
grundar sig i byråkratisering. I en byråkratiserad organisation är ledningen 
hierarkisk och det finns en tydlig uppdelning för vem som gör vad och när. 
Byråkratiseringen skiljer sig från tidigare metoder för 
organisationsstyrning, det som var nytt med byråkratiseringen var fokus på 
effektivitet. I Webers teori om rationalisering beskriver han hur processen 
gått till när västvärldens organisationer blivit mer rationella. Dessa 
processer bygger på att organisationerna är effektiva, förutsägbara, 
beräkningsbara och använder sig av teknik för att kontrollera människor 
(Ritzer, 2012, s. 29). 
  
Ritzer använder sig av McDonalds rationalisering för att beskriva sin teori. 
McDonalds har genom att få chefer och anställda att vara effektiva, 
förutsägbara, beräkningsbara och kontrollerande rationaliserat sin 
verksamhet (Ritzer, 2012, s. 13). För att uppnå effektivitet menar Ritzer att 
man ska försöka hitta den optimala metoden att gå från ett ställe till ett 
annat (Ritzer, 2012, s. 13). Att vara förutsägbar innebär att man vet vad 
man får, både anställda, chefer och kunder vet vad som förväntas av dem 
och vad de kan förvänta sig. Alla processer ska vara beräkningsbara, detta 
för att kunna avgöra hur mycket processen kostar mot vad man tjänar på 
den (Ritzer, 2012, s. 14). En annan del av Ritzers teori om rationalisering 
handlar om kontroll, genom kontroll av verksamheten och de anställda kan 
man säkerhetsställa att syftet uppnås på det mest rationella sättet (Ritzer, 
2012, s. 15).  
 
Rationalisering är enligt Ritzer eftersträvansvärt, McDonalds är ett 
framgångsrikt företag som är känt över hela världen men är det gynnsamt 
att hela tiden fortsätta rationalisera. ”När blir rationaliteten irrationell?”, 
”när slutar dessa effektiviseringar att leda till framgång och varför?” är 
frågor som Ritzer ställer sig (Ritzer, 2012, s. 127). Genom att rationalisera 
reduceras risken för mänskliga misstag. Ritzer tar McDonalds som 
exempel, ugnarna på McDonalds är förinställda på en viss temperatur och 
tid för att de anställda inte ska riskera att tillaga produkter felaktigt. 
Genom att eliminera dessa risker säkerhetsställs kvalitet och kontrollen 
över organisationen ökar (Ritzer, 2012, s. 114). När man gör sådana 
rationaliseringar kan de anställdas möjlighet att tänka och agera själva 
reduceras.  
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Genom att minska utrymmet för människor att tänka och ta beslut kan 
människor uppleva sig själva som utbytbara. Arbetet blir då 
avhumaniserande, den specifika individens kompetens behövs inte i 
organisationen. Ritzer beskriver att de anställda på McDonalds upplever 
sitt jobb som ostabilt och otillfredsställande för att de inte behöver ha 
några speciella kompetenser eller färdigheter för att klara av sina 
arbetsuppgifter. Ritzer citerar en anställd på Burger King som uttrycker: ” 
A moron could learn this job, it's so easy" samt "Any trained monkey 
could do this job”. Här finns det två aspekter att ta hänsyn till. Den ena 
sidan är att det är bra att det finns jobb som är okvalificerade som de flesta 
kan klara av. Den andra sidan är att om de anställda upplever sig som 
utbytbara kan rationaliteten gått för långt och bli irrationell, detta kan leda 
till konsekvenser såsom hög personalomsättning och generell missnöjdhet 
hos de anställda (Ritzer, 2012, s. 134). 
  
Organisationen vi undersöker är lik McDonalds i struktur och form, 
organisationen strävar hela tiden efter rationalitet i processer. 
Organisationen strävar också efter effektivitet, förutsägbarhet och 
beräkningsbarhet. Genom kontroll uppnås dessa mål. Det finns även risker 
med rationalisering, genom att rationalisera processer kan utrymmet för 
människor att fatta beslut och vara kreativa försvinna. Detta kan leda till 
att rationaliteten blir irrationell. När blir då rationaliteten irrationell och 
kan man nå brister i att rationalisera för mycket? Med utgångspunkt i 
Ritzers teori kommer vi att undersöka hur rationaliseringen tar sig i uttryck 
i distansledarskapet. Upplever mellancheferna distansledarskapet som 
framgångsrikt och hur påverkas det av rationalisering? Distansledarskapet 
är en produkt av rationalisering och effektivisering. Distansledarskap är en 
del av den moderna organisationen och vi måste anpassa oss efter det 
faktum, det finns många utmaningar med distansledarskap vi har efter 
genomgång av tidigare forskning upptäckt att en av de största 
utmaningarna ligger i kommunikationen på distans. I vår studie kommer vi 
med utgångspunkt i Ritzers teori fråga oss, hur påverkas kommunikationen 
på distans av rationalisering och effektivisering. Hur kommunicerar man 
på distans och hur upplevs det av mellancheferna?  
 

3.2 Övervakning 
 
Övervakning kan användas för att säkerhetsställa kvalitet och 
diagnosticera att arbetet går som det ska. Nedan redogörs för Michel 
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Foucaults teori om begreppet examination. Detta följs av en redogörelse 
för hur vi utgår från detta i vår studie.   
  
I boken ”Övervakning och straff” (2003) skriver Foucault om ”Den 
hierarkiska övervakningen”. Han beskriver hur övervakningen skett över 
tid och hur det har förändrats. För att upprätthålla disciplin skriver 
Foucault att man kan använda sig av övervakning, genom att den 
övervakade känner sig övervakad blir hen disciplinerad (Foucault, 2003, s. 
172). En del av att övervaka är att examinera. 
 
Syftet med att examinera enligt Foucault är att kvalificera, klassificera och 
straffa. Man skiljer individer från varandra genom att belöna eller bestraffa 
dem. Examen är inte bara en avslutning på ett projekt eller lärotid, det är 
även en maktritual. Den som examinerar kan samtidigt som hen 
kontrollerar kunskap förmedla sitt eget vetande. När man examinerar 
skiftar fokus mellan den som ser och det som syns. Den underkastade blir 
synlig. Man fångar den som examineras genom att visa att hen blir sedd, 
examen blir en objektiviseringsceremoni (Foucault, 2003, s. 188). Genom 
att examinera ökar självmedvetenheten hos individen, Foucault menar att 
detta sker genom att individens prestation dokumenteras (Foucault, 2003, 
s. 190). I situationer där man använder sig av examinering blir de som 
examineras mer individualiserade, de blir disciplinerad på ett sätt som är 
utvecklande. Foucault skriver att vi ska sluta beskriva makt som något 
negativt då makt även kan vara produktivt (Foucault, 2003, s. 195). 
   
I vår studie kommer vi att utgå från Foucaults teori om examination som 
ett verktyg för övervakning och disciplinering. Foucault säger att 
examinationen ökar individualiteten och självmedvetenheten hos individer. 
Detta kommer att bli intressant att undersöka om det stämmer när 
övervakning och examination sker på distans. Frågeställningen som vi 
utgår ifrån är: Hur kontrolleras och mäts mellanchefernas arbetsprestation? 
 
Vi har nu redogjort för de teorier som vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 
Vi har baserat vårt val av teorier på tidigare forskning, studiens syfte samt 
en förstudie som kommer att presenteras i nästa kapitel. I följande kapitel 
redogör vi för hur vi gått tillväga under studien. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt redogör vi för vårt metodval. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av organisationen som vi valt att studera. Kapitlet fortsätter 
med ett avsnitt om vilken ansats vi har samt metodval. Vidare redogör vi 
för hur vi utformat intervjuguiden, förberedelserna inför intervjuerna, hur 
vi gick tillväga under intervjuerna samt hur vi kodade och analyserade 
empirin. Detta följs av ett avsnitt om hur reliabel studien är. Kapitlet 
avslutas med att vi beskriver vilka etiska aspekter vi tagit hänsyn till i 
studien.  
 

4.1 Organisationen 
 
I detta avsnitt beskriver vi organisationen som vi studerar. Avsnittet inleds 
med en kort bakgrund om hur organisationen är uppbyggd och hur 
distansledarskapet fungerar. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur 
vår relation till organisationen ser ut.  
 
I denna studie kommer vi att undersöka en organisation som arbetar inom 
återförsäljning. Organisationen är ett av Sveriges ledande 
drivmedelsbolag. Förutom drivmedel säljer de även snabbmat, 
dagligvaror, biltvätt samt arbetar med biluthyrning. Organisationen har sitt 
huvudkontor i Stockholm och cirka 300 återförsäljare spridda i hela 
Sverige, varav cirka en tredjedel består av franchise-aktörer. På 
huvudkontoret finns alla administrativa avdelningar såsom ekonomi, 
Human Resources, marknadsföring med mera. Kontoret kallas för 
”servicekontor”, då syftet är att stötta återförsäljarna i administrativa 
sysslor och strategiska frågeställningar, så att fokus för återförsäljarna kan 
ligga på kunden och de dagliga arbetsprocesserna.  
 
Återförsäljarna finns som tidigare nämnt över hela Sverige. Dessa leds av 
Area Sales Managers, som utgår ifrån servicekontoret men spenderar tre 
av fem arbetsdagar på resande fot i Sverige för att besöka återförsäljarna. 
Area Sales Managers ansvarar för ett antal återförsäljare inom en specifik 
geografisk zon. För varje zon finns det två stycken Area Sales Managers, 
en som är ytterst ansvarig och en biträdande. Sverige är uppdelat i sex 
zoner, Syd, Sydväst, Stockholm, Mitt, Nord och Nordöst. Varje zon består 
av 20-60 återförsäljare. Hos varje återförsäljare finns det en chef och en 
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biträdande chef, som tillsammans ansvarar för den löpande driften av 
butiken. Syftet med att ha en mellanchef på plats är att leda och fördela 
arbetet på plats. I denna studie kommer vi att benämna chefen för butiken 
som mellanchef samt Area Sales Managers som ASM. Hos varje 
återförsäljare arbetar det ett antal säljare, antalet varierar beroende på hur 
stor butiken är och vilken omsättning den har. Det finns både heltid, deltid 
och behovsanställda som arbetar i butiken.  
 
För att kontrollera driften av butikerna reser som ovannämnt ASM runt 
och besöker butikerna. Det finns två olika sorters besök, planerat och 
oannonserat. De planerade besöken bokas in i förväg och har en bestämd 
agenda. Dessa besök kan kräva förberedelser av mellanchefen. Under de 
oannonserade besöken finns det ingen agenda utan dessa sker oannonserat 
och mellancheferna vet inte i förväg när detta sker. Under de planerade 
besöken kan det ske en kontroll av stationen. En sådan kontroll innehåller 
bland annat att man ser över att stationen följer de koncept och riktlinjer 
som angivits samt att lagar och regler följs. Det ingår i mellanchefens 
ansvar att följa detta, görs inte det tillverkas en handlingsplan med 
åtgärder men om det görs och stationen blir godkänd uppmärksammas 
detta och stationen kan bli certifierad som en ”Perfect station” enligt 
organisationens koncept. Denna kontroll genomförs ett par gånger om året. 
Stationen kontrolleras även direkt av servicekontoret. Servicekontoret 
kontrollerar butiken genom tekniska hjälpmedel såsom bokföringsprogram 
och kassasystem.  
 
Vi har fått möjligheten att studera den här organisationen för att en av oss 
arbetar som HR-assistent på organisationens HR-avdelning. I rollen som 
HR-assistent ingår det att vara ett stöd åt mellancheferna i HR processer. 
Alla mellanchefer är därför medvetna om vem HR-assistenten är och de 
har varit i kontakt med denna på något sätt tidigare. Vi har fått en 
kontaktperson på organisationen som har goda insikter i organisationen 
och som har möjlighet att hjälpa oss svara på frågor om företaget.  

4.2 Val av metod och ansats 
 
I denna studie utgår vi från etnografisk forskning med inriktning kvalitativ 
metod där datainsamlingen baseras på intervjuer. Den etnografiska 
forskningen handlar om att skapa en mening med forskning och att under 
arbetets gång komma till insikt. Forskaren skapar förklaringar baserat på 
aktörers mening som grundar sig i en teori (Aspers, 2011, s. 13-14). Då vi 
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förhåller oss till en etnografisk forskningmodell är mellanmänskliga 
metoder en annan användbar aspekt. Vi kommer inte att interagera med 
våra respondenter ansikte- mot ansikte utan kontakten kommer att ske via 
telefonsamtal vilket är en typ av interaktion som gör det till en 
mellanmänsklig metodanvändning. Även om vi inte ser personen ansikte 
mot ansikte upplever vi detta som en interaktion då ett samspel och 
påverkan pågår på samma sätt som i ett personligt möte. Aspers (2011) 
förklarar den mellanmänskliga metoden där forskaren och de som ska 
studeras interagerar med varandra och det leder till att forskaren måste gå 
utanför sin roll som forskare.  För att förstå de studerades handlingar och 
skapa syfte till dessa måste hen tala med individerna. I den 
mellanmänskliga metoden ingår det den första- och den ordningens 
konstruktion. Den första ordningens konstruktion är forskarens 
utgångspunkt vilket innebär att vi utgår från våra förståelser och sätter ord 
på dem. Den andra ordningens konstruktion handlar om att forskarens 
frågor ska besvaras med hjälp av en teori och det gör man genom att göra 
om respondentens förklaringar och göra dem teoretiska. Dessa två sociala 
konstruktioner kommer vi att använda oss av för att koppla samman empiri 
och teori (Aspers, 2011, s. 47). 
 
Inför vår huvudstudie genomfördes en förstudie för att testa ett lämpligt 
metodval. Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod för att 
få nyanserade och motiverade svar från respondenterna.  Svaren kan 
innehålla mycket information och man kan även upptäcka åsikter och 
mönster i respondentens svar (Trost, 2010, s. 25). Metodvalet visade sig 
passa bra vilket gjorde att vi tillämpade samma metodval till vår 
huvudstudie. Baserat på studiens syfte och frågeställning vore en 
kvantitativ metod olämplig då vi inte vill undersöka ett antal eller en 
variabel utan vi vill hitta mönster och skapa förståelse (Trost, 2010, s. 32). 
Vid användning av kvantitativ metod kan variabler ställas mot varandra 
och jämföras men med den metodanvändningen kommer vi inte att kunna 
besvara vår frågeställning. Med en kvalitativ metod kan relationen mellan 
människor studeras (Trost, 2010, s. 27). Vi använder oss av en deduktiv 
ansats vilket innebär att vi drar slutsatser som baserats på de teoretiska val 
vi gjort till studien (Aspers, 2011, s. 32). Trost (2010) beskriver deduktiv 
ansats som att man går från det generella till specifika och att man har ett 
antagande som sedan testas via studier.  
 
Dessa val har baserats på genomförandet av vår förstudie. Förstudien 
bestod av empiri från intervju med en mellanchef. Syftet med förstudien 
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var att testa metod och hur teorin stämde överens med empirin. I 
förstudien hade vi en induktiv ansats, vi utgick ifrån empirin för att hitta 
lämpliga teorier. Förstudien resulterade ett fortsatt förtroende för att 
kvalitativa intervjuer var rätt metodval, teorier att utgå ifrån samt hur vi 
skulle utforma frågorna i vår intervjuguide.  
 
Hittills har vi beskrivit att vi har använt oss av en kvalitativ metod och 
genomföra intervjuer. Totalt har vi att intervjua 10 mellanchefer i vår 
studie för att få svar på vår frågeställning och förhålla oss till studiens 
syfte. Beslutet att intervjua 10 stycken mellanchefer är baserat på 
förstudien då vi endast genomförde en intervju. Vi tror att med empiri från 
10 intervjuer är tillräckligt för att kunna dra slutsatser.  
 
Svensson och Starrin (1996) beskriver en kvalitativ intervju som en 
språklig händelse och under intervjun ställs frågor som respondenten 
svarar på. Målet med kvalitativa intervjuer är att hitta innebörder och 
identifiera mönster. Att använda sig av kvalitativa intervjuer är så kallat 
icke-standardiserat, vilket innebär att forskaren inte på förhand kan uttala 
sig om vilka frågor som är mest aktuella. Det bidrar till att forskaren måste 
hålla sig uppmärksam under intervjutillfället. Respondenten som deltar i 
en kvalitativ intervju måste beskriva och formulera sina svar och forskaren 
kan ställa följdfrågor baserat på den intervjuades svar. Det bidrar till att 
intervjustrukturen kan vara oförutsägbar (Svensson & Starrin, 1996, s. 56). 
Respondentens svar är ett resultat av interaktionen med intervjuaren. 
Svaren utgör i sin tur resultatet av studien. Innan en intervju ska ske är det 
viktigt att skaffa sig tillräckliga förkunskaper för att formulera frågor och 
uppfatta svar korrekt (Svensson & Starrin, 1996, s. 60-61).  Då en av oss 
har erfarenhet av arbete på såväl mellanchefsnivå som inom personalfrågor 
i den undersökta organisationen, är förkunskapskravet väl 
uppfyllt.  Därmed har vi en god uppfattning om organisationens struktur 
och hur arbetsprocesserna ser ut. Våra förkunskaper om distansledarskap 
dock är begränsade, varför det är viktigt att sätta sig in i ämnet i enlighet 
med Svensson och Starrin (1996). Genom att ha läst vetenskapliga artiklar 
på ämnet har vi fått en större inblick i ämnet distansledarskap och erhållit 
vissa förkunskaper.  
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4.3 Urval och genomförande 
 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen, övervakningen 
och utvärderingen av medarbetare sker i en organisation på distans som 
ständigt rationaliserar och effektiviserar. På denna organisation arbetar det 
cirka 300 mellanchefer. Det var med ett urval av dessa som de kvalitativa 
intervjuerna skulle hållas. Detta avsnitt inleds med en kort bakgrund till 
hur urvalet gjordes samt vilka förutsättningar som fanns. Detta följs av ett 
stycke om vilka vi valde och varför. 
 
Vi beslutade oss för att hålla 10 stycken intervjuer med mellanchefer där 
varje intervju skulle pågå i cirka 45 minuter. När vi bestämde oss för detta 
antal tog vi i första hand hänsyn till att få tillräckligt med empiriskt 
underlag för att kunna dra slutsatser från materialet. Det andra som vi var 
tvungna att ta hänsyn till var tidsaspekten. Med den i åtanke bedömde vi 
att 10 stycken intervjuer vore rimligt. Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas arbetstid, därför var vi tvungna att anpassa oss efter den 
tid vi fick av organisationen. Vi hade en dialog med vår kontaktperson från 
organisationen och motiverade varför vi behövde 10 intervjuer. Vi kom 
överens om att vi skulle hålla 8-10 intervjuer cirka 45 minuter per intervju. 
 
När vi gjorde urvalet bestämde vi oss för att vi ville ha ett jämnfördelat 
urval. Av vår kontaktperson på organisationen fick vi en lista på alla 
mellanchefer där det stod kontaktuppgifter och på vilken ort de arbetade. I 
den listan valde vi ut 10 stycken mellanchefer.  

4.4 Skapandet av intervjuguide 
 
Vid utformandet av frågorna till intervjuguiden är följande aspekter viktiga 
att ha i åtanke: 
 

• Kommunicerbarhet - Frågorna och guiden ska vara utförda på ett 
sådant sätt som gör den lättförståelig. 

• Flexibilitet - intervjuguiden ska vara utformad så att det finns 
möjlighet till utsvävningar och följdfrågor.  

• Personlighet - intervjuaren behöver känna sig bekväm med språket 
och utforma frågorna efter sitt eget vokabulär (Trost, 2011, s. 71-
72). 
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Vidare i intervjuguidens utformning valde vi att dela in guiden i två 
underkategorier baserat på de teoretiska utgångspunkterna, detta för att 
underlätta i vår kodningsprocess. Underkategorierna är, (1) 
kommunikation och (2) övervakning och examination. Trost (2011) 
påpekar att efter den första eller andra intervjun är det bra att se över 
guiden och göra eventuella korrigeringar. Det handlar om en serie av 
förändringar vilket är genomgående i hela intervjuprocessen (Trost, 2011, 
s. 72).  Detta är någonting som vi kommer att följa då vi, baserat på 
tidigare erfarenheter vet om att intervjuguiden kan vara i behov av 
omformulering eller revidering. Då de flesta av frågorna är testade under 
förstudien, bedöms risken för behov av korrigering som låg. 
  
Skapandet av intervjuguiden är som tidigare nämnt baserat på våra 
teoretiska utgångspunkter, men det är viktigt att vi har i beaktning att de 
intervjuade kommer att besvara frågor om hur de upplever 
distansledarskapet och bedöma sin arbetsgivare. I detta föreligger en risk 
att respondenten inte känner sig bekväm i att besvara frågorna 
sanningsenligt. Det är därför viktigt att utforma frågor som är tillräckligt 
tydliga för att upprätthålla relevans men samtidigt inte så skarpa att de 
hämmar respondenterna. En annan sak som vi måste ha i beaktning är att 
en av oss är anställda på företagets HR-avdelning, vilket kan skapa 
problematik när det kommer till intervjusituationen. Av dessa anledningar 
är vi varsamma när det kommer till utformandet av frågorna och även 
tydliga vid påpekandet av anonymitet. Det kommer vi att behandla i nästa 
avsnitt. Är det en fråga som intervjuaren uppfattar som känslig ska det inte 
tas med. I vanliga fall är det intervjuaren och inte den intervjuade som är 
uppmärksam på känsligheten och det visar att det inte är frågan som är 
känslig utan svaret i sig och vad som kan komma fram (Trost, 2011, s. 68-
69). 
 
Vi har tagit i beaktning känsligheten att respondenten kommer att få svara 
på frågor om sin arbetsplats samt att en av oss är anställda på samma 
företag. Det har vi gjort genom att förklara för respondenterna att de är 
anonyma och att vi kontaktar dem som studenter. Vi har förståelse att 
respondenterna fortfarande kan uppleva oro kring detta men har varit 
tydliga med detta och även förklarat att det var frivilligt att medverka. 
Känsligheten kan ha påverkat respondenternas svar vilket vi måste ha i 
beaktning. Vi kommer att utforma intervjuguiden utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter, sedan kommer vi att gå igenom dem med vår handledare 
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från organisationen där vi utför studien. Sista steget är att få ett 
godkännande från vår handledare på Uppsala universitet.  
 
Efter utformningen av intervjuguiden genomfördes intervjuerna. Vi 
använde oss av en hög grad av strukturering och en låg grad av 
standardisering. Valet av den låga graden av standardisering grundar sig i 
att intervjusituationerna varierade. Frågorna varierade i ordning, tonfallet 
ändrades och förklaringar gavs beroende på fråga och respondent. En hög 
grav av standardisering skulle innebära att ingen variation skulle 
förekomma under intervjusituationerna (Trost, 2011, s. 39, 41). 
Användandet av den låga graden av standardisering genomfördes då 
Bryman (2004) påpekar att med en kvalitativ ansats benämns intervjun 
som en låg grad av standardisering. Trost (2011) tillför i diskussionen att 
även han anser att det är fördelaktigt att benämna en kvalitativ intervju 
som strukturerad för att undersökningsobjekten endast är ett fält och att 
frågorna inte har svarsalternativ, det vill säga öppna frågor. Det gör det 
möjligt för respondenten att genomföra intervjun på ett utförligt sätt, 
följdfrågor kan ställas samt den intervjuade kan vid behov ställa frågor vid 
missförstånd som intervjuaren kan besvara. 
 
Intervjuerna genomfördes över telefon då våra ekonomiska resurser var 
begränsade fanns det inte möjlighet att genomföra intervjuer ansikte- mot 
ansikte. För att undvika för stor variation mellan intervjuerna genomfördes 
alla 10 intervjuer över telefon.   

4.5 Förberedelser inför intervjuerna 
 
Den valda metoden innebär en interaktion mellan intervjuaren och den 
intervjuade. I den relationen medföljer både risk för påverkan och reaktion 
mellan dem. Vid intervjutillfället är det intervjuaren som ska skapa en 
begriplig och sammanhängande situation. Oberoende av vald intervjuform 
handlar datainsamlingen om att få fram relevant information (Svensson & 
Starrin, 1996, s. 58-59). Att förkunskaper är en viktig del inför intervjuer 
har vi redan nämnt. Inför intervjuerna har vi noga repeterat intervjuguiden 
för att känna oss bekväma med dem. Vidare har vi läst igenom riktlinjer 
baserat på Svensson och Starrin (1996) på hur en intervju ska genomföras 
och en god situation ska skapas. Riktlinjer så som öppet klimat, följsamhet 
under intervjun och att vara lyhörd är några råd som tagits tillvara på inför 
intervjusituationen. 
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4.6 Intervjuerna 
 
Genomförandet av de 10 intervjuerna delade vi upp och gjorde hälften var. 
Vi valde att göra hälften av intervjuerna var för att säkerhetsställa att 
resultatet inte blev snedvridet av hur vi ställde frågorna. Vi gjorde 
varannan intervju för att hela tiden följa upp på hur vi ställde frågorna och 
se till att de inte uppfattades olika på grund av hur vi ställde dem. I början 
av varje intervjutillfälle repeterades studiens syfte och frågeställningar för 
respondenterna samt att respondenten kunde avbryta om det fanns behov 
för detta. Vi var båda närvarande vid varje intervju. För att kvalitetssäkra 
dokumentationen av respondenternas svar, antecknade båda under 
intervjutillfället men endast en interagerade med respondenten för att inte 
skapa förvirring. Varje intervju pågick i cirka 45 minuter och 
respondenterna blev återigen informerade om den anonymitet som utlovats 
vid den första kontakten.  

4.7 Kodning 
 
För att sammanställa vårt material har vi använt oss av kodning. En kod i 
denna kontext är en definition på hur vi valt att strukturera vår 
empiri.  Syftet med att koda vårt material är att bryta ner det i små delar 
för att sedan analysera det utifrån våra teorier. Vi vill se vilka svar och hur 
mycket av det som sägs i intervjuerna som stämmer överens med vår teori 
men vi kommer även att vara öppna för det som inte passar in i våra 
teorier. Vi vill behålla respondenternas känslor och uppfattningar därför 
översätter vi dessa i enlighet med den andra ordningens konstruktion och 
kan på så sätt koppla detta till teorierna utan att förlora något (Aspers, 
2011, s. 165).  
 
För att sammanställa empirin har vi fört in alla svar i samma dokument. 
Först kommer frågan och sedan svaren från de 10 respondenterna. 
Respondenternas svar står i vanligt format och våra tankar och tillägg har 
vi skrivit kursivt för att kunna skilja på dessa. Vi har kodat materialet 
utifrån våra teorier. Den första koden är kommunikation och verktyg och 
denna kod fick färgen röd. Den andra koden är övervakning och 
examination och har fått färgen grön. När vi satte igång med kodningen 
tillverkade vi även underrubriker för alla våra koder. Antalet underrubriker 
berodde på hur relevant frågan och svaren var till teorin. En kod fick sju 
stycken underrubriker medan en annan endast fick fyra. När vi sedan 
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analyserade materialet plockade vi ut koderna samt deras underrubriker 
och kopplade det till våra teorier.  

4.8 Reliabilitet  
 
För att kunna dra några generella slutsatser behöver vi kunna bevisa att vår 
studie är tillförlitlig och att den mäter vad den avser att mäta. Nedan 
kommer en redogörelse för hur reliabel vår studie är och vad vi gjort för 
att säkra detta.  
 
Med reliabilitet menas hur tillförlitlig studien är. För att vår studie ska bli 
tillförlitlig har vi fokuserat på precision och lyhördhet. Under våra 
intervjuer har vi båda deltagit för att säkerhetsställa att vi uppfattar 
respondentens svar på samma sätt. En av oss har varit den som är verbalt 
aktiv och ställer frågorna till respondenten och den andra har antecknat 
under intervjun. Vi har säkerhetsställt reliabiliteten på två sätt, den ena är 
att efter varje fråga sammanfatta respondentens svar och fråga ”Har jag 
uppfattat dig rätt om jag säger att du upplever det så här: xxx xxx”. 
Respondenten har då svarat ja eller nej och då har vi korrigerat om vi 
uppfattat det fel. Det andra sättet som vi säkerhetsställt precision och 
lyhördhet på är att vi efter varje intervju gått igenom svaren ihop och 
kontrollerat att vi uppfattat svaret på samma sätt. På detta sätt har vi 
säkerhetsställt att vi registrerat svaren på ett korrekt sätt (Trost, 2010, s. 
131), (Svensson & Starrin, 1996, s. 220).  

4.9 Etiska överväganden 
 
I detta kapitel beskrivs vilka etiska aspekter vi tog hänsyn till i studien och 
varför vi gjorde det. Kapitlet inleds med avsnitt där vi beskriver 
vetenskapsrådets etiska principer och hur vi följt dessa. Detta följs av ett 
avsnitt om vårt dilemma med maktfrågan och sedan en kort avslutning. 
 
Innan vi skulle genomföra vår studie gick vi igenom vilka etiska aspekter 
vi skulle ta hänsyn till. Vi bestämde oss för att utgå från vetenskapsrådets 
etiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I 
dessa finns det fyra huvudkrav som vi följt i vår studie, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och 
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nyttjandekravet. Dessa beskriver vi noggrannare nedan med exempel på 
hur vi följt dessa. 
 
Informationskravet – Med informationskravet menas att man informerar 
respondenten om forskningens syfte och uppgift. När vi kontaktade våra 
respondenter meddelade vi dem muntligt om studiens syfte och 
frågeställningar. Vi berättade för respondenterna om vilka som skulle få 
tillgång till materialet och på vilket sätt det ska presenteras. Vi var noga 
med att berätta att vi kan komma att använda citat i vår analys för att visa 
en tendens men i övrigt kommer inte enskilda svar att presenteras utan 
behandlas i vår analys. Vi meddelade att deltagandet var frivilligt och att 
det kan välja att avsluta intervjun när de vill men att vi helst ser att vi får 
ställa alla våra frågor.  I god tid innan intervjun skickade vi ut vår 
intervjuguide till respondenterna för att de skulle kunna förbereda sig om 
de önskade.  I intervjuguiden valde vi att återigen påminna om studiens 
syfte och frågeställningar. En annan aspekt som vi tog upp med 
respondenterna var samtyckeskravet. 
 
Samtyckeskravet – Samtyckeskravet handlar om att respondenterna själva 
har rätt att bestämma om sin medverkan. Just samtyckeskravet var en 
utmaning för oss. I och med att vi valt att studera en specifik organisation 
var vårt fält begränsat. Vi var tvungna att be om samtycke i tre led, först 
genom HR-ansvarig sedan genom ansvarig för mellancheferna och till sist 
samtyckte från mellanchefen. För att inte riskera anonymiteten kunde vi 
inte avslöja vilka mellanchefer vi skulle intervjua därför fick vi be om 
samtycke för att intervjua 10 stycken av cirka 200 mellanchefer. Det var 
viktigt för oss att respondenterna inte skulle avbryta sin medverkan. Tidigt 
i studien försökte vi därför att identifierade orsaker till att intervjun skulle 
avbrytas. Vi kom fram till att tidsbrist var den största risken, därför var vi 
tydliga med att berätta hur lång intervjun skulle vara och att vi önskade att 
de avsatte just denna tid till vår intervju. Vi övade mycket på intervjuerna 
innan för att det inte skulle dra över tiden och då riskera att inte få alla 
svar. Vi informerade respondenterna om deras rättighet att avbryta innan 
intervjun började. Ett annat problem som vi stod inför samtyckeskravet var 
beroendeförhållandet mellan en av oss författare och respondenterna. I och 
med att en av oss är anställd på organisationen var vi oroliga för att 
respondenterna skulle uppleva det som tvingande att delta i studien. Vi var 
därför tydliga med att informera om att vi kontaktade dem i egenskap av 
studenter och att det var ett slumpmässigt urval. För att få dem att känna 
sig trygga informerade vi även om konfidentialitetkravet. 
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Konfidentialitetkravet – Innebär att de som deltar i en studie ska lovas att 
anonymitet. I vår studie innebar det att vi vid den första kontakten 
informerad om hur deras personuppgifter och svar skulle hanteras. Vid 
intervjutillfället upprepade vi det. Vår studie är helt anonym, 
organisationen som vi studerar skall hållas anonym och alla respondenter 
skall lovas anonymitet. Det var viktigt för oss att respondenterna kände 
förtroende för oss vid intervjutillfället, därför beskrev vi ingående hur vi 
kommer att hantera informationen. Inga personuppgifter sparas utan varje 
respondent beskrivs med hjälp av en siffra till exempel ”Respondent 1”. 
Respondentens chef vet inte att hen deltar utan bara att 10 stycken 
mellanchefer i Sverige deltar. Kravet på anonymitet för organisationen 
kommer inte från dem utan från universitetet. Vidare valde vi även att 
beskriva för respondenterna hur uppsatsen skulle användas. 
 
Nyttjandekravet – Information som samlats in får inte användas för 
kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. För att uppfylla detta 
krav beskrev vi syftet med uppsatsen för respondenterna. Vi beskrev att 
uppsatsens resultat kommer att presenteras för Uppsala universitet samt för 
organisationen. Organisationen kommer inte få ta del av bilagan där 
intervjuguide med svar kommer att finnas utan endast resultatet som 
presenteras löpande i uppsatsen. Vi frågade respondenterna om de ville ta 
del av resultatet och alla svarade ja på den frågan, vi kommer därför att 
skicka ut en kopia av uppsatsen när den är färdig 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). En annan aspekt som vi tog 
hänsyn till innan och under intervjuerna var maktrelationen mellan oss 
som intervjuare och respondenten, detta förklaras närmare i nästa avsnitt. 

4.10 Etiskt dilemma – maktfrågan 
 
En av författarna till denna kandidatuppsats är anställd på organisationens 
HR-avdelning vilket alla potentiella respondenter var medvetna om. I 
studien var vi därför tvungna att ta hänsyn till att de dubbla rollerna kan 
påverka respondenterna. För att detta inte skulle ske redde vi ut 
maktrelationen i ett tidigt skede. Vid första kontakten tydliggjorde vi vår 
neutrala roll i denna studie. Vi förklarade att vi kontaktade dem i egenskap 
av studenter och inte på uppdrag av organisationen. Detta gjorde vi för att 
det skulle bli mer avslappnat mellan oss och respondenten samt för att visa 
vår neutrala roll (Svensson & Starrin, 1996, s. 58). Vår försäkran om vår 
neutrala roll till respondenterna kan samtidigt inte ha varit tillräckligt. Vi 
kommer att ha i beaktning att respondenterna fortfarande kan uppleva en 
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viss känslighet och det kommer vi att vara uppmärksamma med vid vår 
kodning av materialet.   
 

4.11 Kritisk reflektion av metodval 
 
Studiens syfte var att bidra till ökad förståelse inom området 
distansledarskap. Vi undersökte hur man kommunicerar, övervakar och 
utvärderar arbetsprestation i en organisation som leder på distans. Vi har 
uppnått syftet med vår kandidatuppsats genom att ha använt en kvalitativ 
forskningsansats och intervjuat tio mellanchefer. Respondenternas svar 
kodades och sammanställdes till ett resultat. Efter det analyserade vi vår 
empiri med hjälp av tidigare forskning och valda teorier. I nästa avsnitt 
reflekterar vi kritiskt över vårt metodval och hur den valda metoden kan ha 
påverkat studiens resultat.  
 
På grund av det geografiska avståndet till några respondenter valde vi att 
telefonintervjua alla mellanchefer för att inte ha någon variation i 
intervjusituationen. Det kan ha haft en inverkan i resultatet på studien på 
ett sådant sätt att vi gick miste om den personliga relationen som skapas 
under en intervjusituation. Vi utförde kvalitativa intervjuer då vi ville 
skapa en djupare förståelse samt få åsikter av respondenterna. Den 
kvalitativa metoden gör att vi inte kan dra några generella slutsatser från 
vårt resultat.  
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5. Resultat och analys 
 
I detta kapitel redogörs vårt resultat och vår analys av de kvalitativa 
intervjuerna som genomförts. Syftet med studien är att undersöka hur vår 
valda organisation kommunicerar, övervakar och utvärderar sina 
medarbetare på distans.  Kunskapsluckan som vi vill bidra till att fylla är 
att öka förståelsen inom ämnet distansledarskap. För att göra detta utgår vi 
ifrån två teorier. Den första teorin handlar om rationalisering och 
kommunikation, den använder vi för att skapa en övergripande bild av 
vilka kommunikationsverktyg som används och anledningen till att de 
används. Den andra teorin handlar om övervakning och examination, hur 
mellanchefernas arbetsprestation kontrolleras på distans av organisationen. 
För att fylla kunskapsluckan har vi har utgått ifrån tidigare forskning som 
vi presenterat i kapitel två, där vi kom fram till att det inte finns tillräckligt 
med forskning på ämnet distansledarskap. Den tidigare forskning vi funnit 
och analyserat visar att det finns forskning kring ämnet 
distanskommunikation och vi väljer att ta vidare efter det för att se hur en 
distansorganisation använder det i praktiken.  
 
Resultatet kommer att presenteras i två avsnitt med olika teman. Varje 
avsnitt avslutas med en diskussion av empirin i relation till teorin. Vi 
redogör för resultatet genom sammanfattningar av de svar vi mottagit samt 
genom att citera respondenterna. I det första stycket presenterar vi 
resultatet från temat rationalisering och kommunikation. Vi presenterar hur 
ASM kommunicerar med mellancheferna, hur detta beskrivs och påverkar 
arbetet. Det sista avsnittet tar upp temat övervakning och examination. Vi 
redogör för hur övervakningen sker och upplevelsen av detta. Vi beskriver 
även hur arbetsprestationen utvärderas. Varje avsnitt avslutas med en 
sammanfattning kring temat samt en diskussion av empirin i relation till 
teorin. Det sista avsnittet i kapitlet handlar om resultatets relation till 
tidigare forskning.  

5.1 Rationalisering och kommunikation 
 
I detta avsnitt har vi sammanfattat respondenternas svar på frågor gällande 
rationalisering och kommunikation. Vår frågeställning för detta tema har 
varit: Hur kommunicerar organisationen med mellancheferna, genom vilka 
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verktyg och hur används de? De frågor som ställts till respondenterna 
handlar till största del om kommunikation. Detta för att få en bild av hur 
kommunikationen ser ut och hur den påverkas av rationalisering. Vi 
undersöker även vilka verktyg som används för att distansleda och hur 
dessa upplevs fungera. Vi börjar med att återge den generella åsikten hos 
respondenterna för att sedan ge en djupare insyn i empirin. Vi benämner 
Area Sales Manager som ASM och dem utgår från servicekontoret. 
 
Kommunikationen mellan ASM och mellanchef sker på olika sätt. Det kan 
ske via mail, SMS, telefonsamtal samt besök. Den dagliga 
kommunikationen sker via mail. Frekvensen i hur ofta mellancheferna 
kontaktar sin ASM skiljer sig mellan respondenterna, från daglig kontakt 
till en gång i månaden.  Den dagliga kommunikationen beskrivs av 
mellancheferna som envägskommunikation där ASM skickar mail till 
mellanchefen med information och uppdateringar. Våra respondenter 
förklarar även att denna envägskommunikation är opersonlig och 
ineffektiv för att det inte råder någon dialog mellan dem och sin ASM.  
När mellanchefen vill kommunicera med ASM skickar hen vanligtvis 
mail, är det brådskande ringer man. Två av respondenterna använder sig av 
SMS men majoriteten upplever det som ineffektiv kommunikation. 
Kommunikation via mail blir vanligtvis opersonlig. Vid kommunikation 
via telefon ges möjligheten till en dialog, om vilket en respondent 
uttrycker sig enligt följande:  
 
Respondent 3: “Jag gillar email, jag tycker att det är bra för man kan 
välja när man får informationen och den finns också kvar. Nackdelen är 
den lilla tid som finns att läsa mailen, jag har lite tid på kontoret. Vi 
jobbar mycket i butik så jag måste prioritera bort mail, telefonen kan vara 
bra för då måste jag ta det nu. Folk förstår inte att jag måste läsa mail, 
folk förstår bättre när det ringer”. 
 
Samtliga respondenter upplever att mail är ett bra sätt att få informationen 
men att det är tidskrävande att läsa alla mail och att utföra uppgifterna 
vilket gör detta kommunikationssätt ineffektivt. Att kommunicera via 
telefon är mer effektivt då personalen tar del av informationen och agerar 
omgående men att det sker alltför sällan.  
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Förbättringar 
 
Sju av respondenterna har förståelse för varför kommunikationen sker via 
mail men de är också överens om att den är opersonlig och ineffektiv. 
Kommunikationen upplevs som ineffektiv för att det är 
envägskommunikation. De ges inte möjlighet att föra en dialog vilket har 
lett till att mellanchefen inte känner sig sedd av sin ASM. Möjligheten att 
påverka sitt arbete finns inte då det inte finns möjlighet till dialog med sin 
ASM enligt majoriteten av våra respondenter. Det finns därför ett missnöje 
kring hur kommunikationen sköts i organisationen för att ingen dialog förs 
mellan mellanchef och ASM vilket leder till minimal påverkan på sitt 
arbete. Mellancheferna svarar att anledningen till att kommunikationen 
sker via mail är tidsbristen som råder i organisationen. Tiden räcker inte 
till för att kommunicera mer personligt. Det alla mellanchefer vill förbättra 
i kommunikationen är att göra den mer personlig, tydligare och tätare med 
sin ASM. Även förbättringar över mailutskicken och när under dagen 
dessa sker efterfrågas. Att planera kommunikationen och anpassa den efter 
mellanchefernas dagliga arbete är en åsikt som de flesta respondenterna 
efterfrågar. Får mellanchefen ett mail på eftermiddagen med ändringar 
som ska göras under dagen upplevs det som stressande. Mellancheferna 
vill se en förändring i detta och uttrycker sig:  
 
Respondent 2: “Jag skulle vilja att man ser över tidpunkten man väljer 
att skicka mailen, de kommer oftast på eftermiddagen vilket gör det 
stressande. Jag föredrar att få mail på förmiddagen för att kunna planera 
min dag bättre”.  
 
Självständighet 
 
Samtliga respondenter förklarar att arbeta på distans innebär en stor frihet i 
att fatta egna beslut. Om en situation uppstår som mellanchefen inte kan 
hantera kontaktar hen i första hand en kollega. Kan inte kollegan hjälpa till 
vänder man sig till servicekontoret. Sex av mellancheferna söker sig till 
organisationens supportavdelning men några svarar att de ringer direkt till 
den specifika avdelningen som ärendet gäller. Tillvägagångssättet kan 
variera beroende på situation. Ska ett beslut fattas vänder sig åtta av 
mellancheferna som vi intervjuat till sin ASM. Innan respondenten 
kontaktar sin ASM har ett noga övervägande av situationen skett för att 
konstatera att det inte finns någon annanstans att vända sig. Tre av våra tio 
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respondenter nämner att de har lång erfarenhet och behöver inte kontakta 
sin ASM i beslutsfall annat om det är en väsentlig kostnadsfråga. Följande 
citat är talande för respondenterna:  
 
Respondent 7: “Jag tänker ett extra varv innan jag vänder mig till ASM, 
om något går sönder tar jag reda på all info innan jag ringer min ASM 
och ber om okej. Jag ringer en kollega innan.” 
 
Utifrån de två frågorna ser vi indikationer på att om en situation uppstår 
där en mellanchef inte vet vad hen ska göra vänder de sig till en kollega 
för råd. Om något händer på stationen och ett beslut måste fattas vänder 
mellancheferna sig till sin ASM. Att lösa problem självständigt är något 
som de flesta mellanchefer gör när problemen uppstår men när det 
kommer till att ta beslut är man försiktigare och kontaktar gärna ASM. 
Anledningen till detta kan vara att mellanchefen inte ser det som naturligt 
att kontakta sin ASM, vanligtvis är det ASM som kontaktar mellanchefen. 
Denna envägskommunikation leder till att mellanchefen kontaktar ASM 
med en försiktighet för att kommunikationen är uppbyggd på detta sätt. 
Det anses inte vara naturligt att kontakta ASM alltför ofta utan 
mellanchefen vänder sig till en kollega i förstahand.  
 
Manualer och verktyg 
 
Den generella uppfattningen bland mellancheferna är att de är negativt 
inställda till att arbeta efter de manualer och verktyg som finns till hands. 
Manualerna används för att söka information eller för att uppdatera 
kunskaper. Det är oftast säljare som använder manualerna. Verktygen 
används dagligen för rapportering och kontroller. En av respondenterna 
uttryckte sig som följande, vilket speglar den generella åsikten bland 
respondenterna:  
 
Respondent 1: ”Manualer och verktyg är det som allt bygger på men de 
är inte anpassade efter de olika stationerna, alla stationer är olika. Det 
finns ingen magisk mall, vi är inga maskiner. Många manualer förenklar 
men man kanske har en övertro till manualerna, de löser inte problemen 
men de förenklar. De är inte anpassade efter verkligheten, problem löses 
sällan med hjälp av manualer eller verktyg.”  
 
Manualerna och verktygen förenklar arbetet men det finns vissa 
uppfattningar hos respondenterna att de behöver uppdateras och bli 
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stationsanpassade då det i nuläget endast finns generella för alla stationer i 
landet. Respondenten ovan känner att det finns en övertro till dessa och att 
de inte är anpassade för verkligheten. Manualerna och verktygen behöver 
förnyas och alla har olika förutsättningar vilket manualerna och verktygen 
inte tar hänsyn till. En av mellancheferna beskriver manualerna som 
följande:  
 
Respondent 3: “De beskriver hur man ska göra, inte varför och vad.” 
 
Denna respondent påpekar att de manualer och verktyg som finns tillhands 
beskriver hur man ska göra men inte anledning till varför man ska utföra 
handlingen. Ingen förklaring ges vilket innebär att förståelsen för själva 
arbetsuppgiften uteblir. Om mellanchefen inte förstår syftet med 
handlingen ökar risken för missförstånd, vilket är problematiskt.  
 
Sammanfattning kommunikation och rationalisering 
Envägskommunikation mellan mellanchef och ASM sker dagligen via 
mail, vilket av mellancheferna ser som det mest ineffektiva 
kommunikationssättet jämte SMS. Samtliga mellanchefer efterfrågar en 
mer personlig kommunikation och dialog. Det är tydligt att vissa 
mellanchefer ser detta som ett naturligt resultat av arbetsbelastningen och i 
organisationen.  Det finns en förståelse för varför kommunikationen ser ut 
som den gör på grund av tidsbrist i organisationen, men samtidigt upplevs 
den som opersonlig och otydlig. Det som efterfrågas är att 
kommunikationen ska planeras och göras mer personlig, tydligare och 
tätare.  
 
Om en situation uppstår där mellanchefen inte vet vad som ska göras 
vänder hen sig till en kollega. När ett beslut ska fattas kontaktar våra 
respondenter sin ASM. Majoriteten av respondenterna uttrycker de enbart 
kontaktar sin ASM i nödfall eller vid krav på beslut från denne. Det visar 
på att mellanchefer kan vara avvaktande i sin beslutsprocess.  
 
De manualer och verktyg som finns som stöd på stationerna upplever 
mellancheferna som användbara, men samtidigt att de behöver förbättras 
då de inte är stationsanpassade i dagsläget. Respondenterna använder 
dessa manualer i sitt dagliga arbete, men upplever att de inte fungerar fullt 
ut.  Utöver stationsanpassning önskas situationsanpassade manualer där 
det även finns en förklaring till varför varje arbetsrutin genomförs.  I det 
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här avsnittet har vi redogjort för svaren på temat rationalisering och 
kommunikation. I nästkommande avsnitt presenteras en analys av 
resultatet i relation till Ritzers teori om rationalisering.  
 
Diskussion av resultat i relation till teori 
 
I denna studie har vi utgått ifrån Ritzers teori om rationalisering och 
irrationalitet. Ritzer beskriver i sin teori om organisationer som strävar 
efter att uppnå rationalitet och effektivitet. Risker med rationalisering är 
bland annat att man rationaliserar för mycket vilket kan leda till 
irrationalitet. Vi har tolkat distansledarskap som en effekt av 
rationalisering och undersökt hur detta har påverkat kommunikationen i 
organisationen. Vi har även studerat med vilka kommunikationsverktyg 
kommunikationen sker och hur de används.  
 
Genom att studera hur ASM och mellanchef kommunicerar upptäckte vi 
att rationaliseringen påverkat på ett negativt sätt. Ett vanligt 
förekommande svar bland mellancheferna var att de upplevde 
kommunikationen som en envägskommunikation och på så sätt som 
ineffektiv och opersonlig. Envägskommunikationen har enligt 
mellancheferna uppstått på grund av tidsbristen, det finns inte tillräckligt 
med tid för att föra en dialog. Mellancheferna känner sig inte sedda av sin 
ASM då det inte finns tid för personlig kontakt. Detta kan kopplas till 
Ritzers teori om att rationalitet i för hög grad blir avhumaniserande. Ritzer 
beskriver att när man tar bort utrymmet för människor att ta beslut och att 
vara med och påverka kan generell missnöjdhet uppstå. Utrymmet för 
mellancheferna att påverka samt att ha en dialog kring arbetsuppgifter 
existerar inte enligt mellancheferna. Det har lett till en missnöjdhet kring 
hur kommunikationen ser ut, vilket går att koppla samman med Ritzers 
begrepp, att en avhumanisering av arbetet skett. Avhumanisering går att se 
i hur organisationen sköter sin kommunikation, att det är en 
envägskommunikationen där ASM skickar ut massutskick och ingen 
personlig kontakt äger rum. Kommunikationen sker endast på ASM villkor 
och när information måste ges till mellanchefen på distans. Det har skett 
en avhumanisering då det finns missnöje bland mellancheferna på hur 
kommunikationen sker mellan dem.  
 
Mellancheferna upplever minskad personlig kontakt med ASM på grund 
av rationalisering. En av konsekvenserna med minskad personlig kontakt 
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är att mellancheferna upplever att de inte får tillräckligt med feedback av 
sin ASM. Rationaliseringen kan tolkas som att den har blivit irrationell. 
Mellancheferna upplever den övergripande strukturen i distansledarskapet 
som något positivt men att graden av rationalisering är för hög. 
Effektiviseringar och ökad arbetsbelastning påverkar mellancheferna och 
gör dem missnöjda till följd av att de inte ges möjlighet att påverka. Det 
påverkar dem då de får mindre tid med sin ASM. Den röda tråd som följer 
genom hela empirin är att det mesta som mellancheferna upplever som 
negativt grundar sig i tidsbrist.  
 

5.2 Övervakning och examination 
 
I kommande avsnitt presenterar vi respondenternas svar på frågor gällande 
temat övervakning och examination. Frågeställningen i detta tema är: Hur 
kontrolleras och mäts mellanchefernas arbetsprestation? Genom att ställa 
frågor till mellancheferna kring denna frågeställning vill vi få en klar bild 
av hur mellancheferna kontrolleras och blir utvärderade. Avsnittet inleds 
med ett stycke om hur respondenterna upplever övervakningen. Vidare 
beskrivs hur mellanchefernas arbetsprestation mäts och hur det upplevs. 
Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet kring temat och 
frågeställningen. Även i detta kapitel benämns Area Sales Manager som 
ASM och dem utgår från servicekontoret. 
 
Övervakning 
 
Organisationens mellanchefer blir distansledda och ASM måste göra 
besök på stationen för att följa upp och utvärdera arbetet. Det finns två 
olika sorters av besök, oannonserade- och planerade besök. Våra 
respondenter förklarar att de planerade besöken är förberedda med en 
agenda till besöken och att feedback ges vid dessa tillfällen. Oannonserade 
besök är när ASM dyker upp utan förvarning. Bland våra respondenter 
råder det delade meningar om hur man uppfattar dessa besök. Resultatet 
visar även att antalet oannonserade besök kan variera beroende från station 
till station. En mellanchef beskriver skillnaden mellan ett planerat besök 
och ett oannonserat besök som följande: 
 
Respondent 2: “Under ett planerat besök kan jag förbereda mig, till det 
oannonserade har jag inte tid, det känns för stressande. Det blir inte alls 
samma sak. De gör olika värderingar och kontroller. Kan dyka upp för 
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kontroller helt oannonserat. Det gör att jag kanske måste planera om hela 
min agenda för dagen. Hur ofta de kommer ut beror på hur du sköter dig 
och hur ny du är.”  
 
Mellancheferna har delade meningar i hur de upplever de olika besöken, 
två respondenter menar att de oannonserade besöken skapar en bättre 
dialog mellan dem och sin ASM medan resterande respondenter inte 
uppskattar de oannonserade besöken då de saknar en agenda. Två 
mellanchefer anser att det är bra att deras ASM gör oannonserade besök, 
en av dem uttrycker: 
 
Respondent 6: “Jag gillar de oannonserade besöken, jag tycker att det är 
nyttigt för då ser de verkligheten på stationen.” 
 
Här finns det en positiv syn på de oannonserade besöken och att ASM får 
en verklig bild av hur det ser ut på stationen. Två av mellancheferna 
upplevde de oannonserade besöken som positiva. Medan andra 
respondenter istället uttrycker att de upplever stress inför dem. Agendan 
för dagen kan ändras när ASM dyker upp oannonserat, ASM kan ge 
mellanchefen synpunkter på hur stationen ser ut och vad som behöver 
göras. Detta leder till att mellanchefen blir stressad. De oannonserade 
besöken orsakar spänning hos några respondenter för att de inte vet när de 
besöken kommer att ske.  
 
Examination 
 
Då ASM inte är på plats dagligen måste det finnas verktyg för att kunna 
mäta och kontrollera mellanchefens arbetsprestation samt att stations drivs 
rätt utifrån verksamhetens mål. Mellancheferna vet att ASM utvärderar 
stationen genom att kontrollera stationens resultat. En respondent 
beskriver hur kontrollen att stationen drivs rätt utifrån verksamhetens krav 
som följande: 
 
Respondent 10: “Är det några siffror som inte stämmer så ringer ASM på 
en gång och jag vet att min ASM har bra koll på hur det går för min 
station. Är det något som inte ser bra ut ekonomiskt får jag veta det direkt 
men tror inte ASM har lika bra koll på min arbetsprestation.” 
 
Resultatet visar att ASM kontrollerar att stationen drivs rätt genom att 
analysera de ekonomiska resultaten och är snabb på att ge återkoppling om 
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det är någonting som behöver förbättras för att nå det ekonomiska resultat 
som förväntas. Här går det att urskilja att en dialog mellan ASM och 
mellanchefen förs om stationen uppvisar negativa ekonomiska resultat. 
Våra respondenter vet hur stationen mäts men de vet inte hur deras egen 
arbetsprestation utvärderas. Våra respondenter svarar varierat på hur 
arbetsprestationer mäts. Sju av respondenterna beskriver att det är via 
stationens resultat som deras arbetsprestation mäts medan de resterande tre 
mellanchefer har svårigheter med att svara på frågan. En respondent säger: 
 
Respondent 1: “Det undrar jag också, på resultat antar jag. Det finns en 
mätning på beteende också men det är en orättvis mätning för att ASM är 
inte är på plats. Har hört att det ska öka mer på resultat och mindre på 
beteende, tycker att det är vansinne. Det är bara fokus på stora stationer 
men det är beroende på min arbetsprestation, den som driver minus 
stationer är lika bra men har sämre förutsättningar. Gör du ditt jobb så 
ska det gå bra oavsett personlighet för att alla gör ungefär samma jobb på 
stationerna. Där man sliter är hårdast är inte alltid de stationer som går 
bäst men det blir lätt att mäta baserat på resultatet. Dom ser inte hur 
mycket man jobbar får att nå resultatet.“ 
 
Att utvärdera mellanchefens arbetsprestation genom stationens resultat blir 
inte hela sanningen och majoriteten av våra respondenter säger att 
resultatet är en del av deras arbetsprestation men att det inte visar hur 
mellanchefens arbetsprestation och det dagliga arbetet bakom stationens 
resultat.  
 
Resultatet visar att mellanchefernas arbetsprestation mäts på stationens 
ekonomiska resultat men att mellancheferna hade svårt att svara på hur 
arbetsprestationen mäts. En anledning till varför det fanns svårigheter att 
besvara frågan kan vara att de tidigare inte reflekterat över frågan och att 
ASM väljer att inte fokusera på arbetsprestationen. Majoriteten av våra 
respondenter skulle vilja att arbetsprestationen även mäts på deras 
beteende och ledarskap. De flesta av mellancheferna önskar att se en 
kombination av att mäta arbetsprestationen genom både resultat och 
beteende.  
 
Respondent 9: “Det är svårt att säga hur jag vill att min arbetsprestation 
ska mätas men jag vill inte bara att det ska vara baserat på resultat. Vi 
gör så mycket och på olika plan. Det kan vara svårt att mäta och det 
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stationen presterar är ett resultat av vad jag presterar vilket inte alltid är 
sanningen. De vet inte vad jag gör på kontoret.” 
 
Mellanchefens arbete som inte är kopplat till resultatet tar inte ASM med i 
utvärderingen. Majoriteten av mellancheferna vill förbättra detta. 
Mellancheferna blir distansledda av sin ASM och det speglar i hur 
arbetsprestationer mäts i verksamheten. ASM har inte möjlighet att 
närvara i det dagliga arbetet på stationen vilket gör att de har svårt att mäta 
mellanchefens ledarskap och beteende. Att utvärdera mellanchefen baserat 
på stationens resultat blir därför lättare.  
 
Majoriteten av respondenterna vill se en förbättring i mätningarna men de 
uttrycker samtidigt att de nuvarande mätningarna mäter en liten del i 
mellanchefens arbetsprestation. Mätningen av stationens resultat leder till 
att ASM ger en lägesrapport om stationen uppvisar negativa ekonomiska 
resultat och feedback ges omgående till mellanchefen. Resultatet visar på 
att det förekommer dialog och feedback men endast vid negativa resultat 
då ASM är snabb på återkoppling. Mellancheferna ser utvärderingarna 
som positiva men att dessa ska bli mer inriktade på arbetsprestationen. 
Majoriteten av respondenterna känner sig inte sedd av sin ASM då inte 
ASM fokuserar på den individuella arbetsprestationen.  
 
Medarbetarsamtal sker en gång om året med ett uppföljningssamtal ett 
halvår senare. Under dessa samtal fokuserar ASM på stationens och dess 
ekonomiska resultat. Någon feedback på mellanchefens arbetsprestation 
ges knappt och en mellanchef uttrycker sin frustration angående detta: 
 
Respondent 7: ”Jag vill ha mer feedback från dem, de frågar mer vad jag 
tycker. Ring mig och ge mig feedback, jag får ingen konstruktiv feedback”. 
 
Stationens resultat är i fokus under medarbetarsamtalet. Det samtliga 
respondenter efterfrågar av sin ASM är klara och tydliga mål. Att 
förtydliga detta skulle innebära att mellancheferna skulle uppleva en större 
delaktighet i arbetet vilket är ytterligare en sak som efterfrågas.  
 
Sammanfattning övervakning och examination 
 
Det råder delade meningar gällande de oannonserade och planerade 
besöken bland mellancheferna. Några menar att det är bra att ASM kan se 
verkligheten medan andra känner en ökad stress vid oannonserade besök. 
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De planerade besöken är bestämda och de har en agenda. Det går att 
urskilja vilket besök som är att föredra bland respondenterna och det är de 
planerade besöken. 
 
Mellanchefernas arbetsprestation utvärderas baserat på stationens resultat. 
ASM analyserar stationens resultat för att mäta om stationen drivs rätt 
utifrån verksamhetens krav. Respondenterna vill förbättra när det kommer 
till utvärderingen av deras arbetsprestation och efterfrågar att ASM även 
tittar på deras beteende som mellanchef men de tycker även att det är bra 
att de mäts utifrån stationens resultat för att det skapar en dialog. Vidare 
presenteras en diskussion av resultatet på temat i relation till Foucaults 
teori om övervakning och examination.  
 
Diskussion av resultat i relation till teori 
 
Den andra teorin som vi utgått från är Foucaults teori om övervakning. 
Övervakning kan i distansorganisationer användas för att säkerhetsställa 
kvaliteten i arbetet samt att utvärdera arbetsprestationen. I teorin om 
övervakning beskriver Foucault att övervakning kan användas för att 
individer ska bli disciplinerade. En del av övervakning är examination. 
Syftet med examination är att kvalificera, klassificera och straffa. Att 
examinera innebär att skilja individers arbetsprestationer från varandra för 
att kunna belöna eller bestraffa. Genom att examinera ökar 
självmedvetenheten hos individen, vilket sker genom att individens 
prestation dokumenteras och disciplineringen blir därför utvecklande för 
individen. Vi betraktar i denna studie ASMs besök som en examination. 
Enligt Foucaults teori om examination skulle stationsbesök öka 
självmedvetandet hos mellanchefer och påverka den personliga 
utvecklingen positivt. Mellancheferna upplevde dock inte att 
examinationerna påverkade deras utveckling.  
 
Ett vanligt förekommande svar av respondenterna var att det rådde 
oklarheter kring hur de blev bedömda. Majoriteten av respondenterna 
kunde inte svara på hur de blev bedömda eller huruvida de blev bedömda 
på beteende och ledarskap. Det vi kom fram till i studien var att 
mellancheferna blev bedömda på ekonomiskt resultat och rapporter. 
Bedömningen på resultat leder inte nödvändigtvis till ökad individualitet 
eller till personlig utveckling, då resultatet inte nödvändigtvis påverkas av 
mellanchefen. Mellancheferna önskar att även bli bedömda på beteende 



	   	   	  
	  

	   42	  

och ledarskap, detta skulle kunna leda till ökad individualitet och personlig 
utveckling. Examinationen som sker via besök upplevdes olika av 
mellancheferna. Några av mellancheferna upplevde de oannonserade 
besöken som stressande och andra upplevde de som positiva. Ingen 
nämnde de som utvecklande, vilket leder oss till slutsatsen att examination 
genom oannonserade besök i den formen de nu bedrivs inte påverkar 
individualiteten eller den personliga utvecklingen. För att examinationen 
ska påverka vill mellancheferna se en förändring i hur de blir bedömda på 
beteende och ledarskap. Vidare i kapitlet presenteras resultatet i relation 
till tidigare forskning.    

5.3 Resultat i relation till tidigare forskning 
 
I kommande avsnitt kopplas empiri och tidigare forskning samman. Vi 
visar vad vi har fortsatt att studera i förhållande till tidigare forskning och 
gör en analys baserat på vår empiri och tidigare forskning.  
 
I vårt resultat presenterar vi hur organisationens rationaliseringar har 
påverkat kommunikationen mellan ASM och mellanchef. Majoriteten av 
våra respondenter menar att kommunikationen är en 
envägskommunikation där ASM främst använder mail som 
kommunikationsverktyg. Kommunikationen mellan mellanchef och ASM 
är opersonlig då mailen oftast består av information som ASM förmedlar. 
Att distansledarskap kan leda till att kommunikationen blir opersonlig är 
någonting som går att koppla till Bell och Kozlowski (2002). De 
argumenterar för att kommunikationen kan bli opersonlig till följd av 
distansen mellan ledare och medarbetare. I en annan studie genomförd av 
Kayworth och Leider (2000) har de kommit fram till fyra signifikanta 
problem med distansledarskap där ett av problemområdena är 
kommunikationen. De diskuterar i studien att kommunikationen i en 
distansrelation mellan ledare och medarbetare måste vara frekvent och att 
ledaren måste vara tydlig i sin feedback. Detta är någonting som våra 
respondenter upplever att de inte får i sin kommunikation med sin ASM. 
Mellancheferna vill göra kommunikationen personlig, tydlig och tätare 
med sin ASM. Respondenternas efterfrågar detta och det går att koppla till 
Bell och Kozlowski (2002) och Kayworth och Leider (2000) då deras 
forskning visar att distansledarskap kan orsaka problem när det kommer 
till kommunikationen och att det är viktigt att uppmärksamma 
medarbetaren på ett personligt plan med en frekvent och tydlig 
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kommunikation. Våra respondenters svar visar att det finns en brist i 
kommunikationen i verksamheten.  
 
En annan tankegång våra respondenter har är att mailkontakt med ASM är 
ineffektiv för att det inte skapas en dialog mellan dem. Anledningen till 
varför mail är det mest förekommande kommunikationsverktyget är för att 
det råder stor tidsbrist i organisationen. Detta påverkar också 
mellancheferna i hur och om de kontaktar sin ASM, vilket är tydligt i 
resultatet i vår studie. Den stora tidsbristen som finns i organisationen 
leder till att mellancheferna har en sämre kommunikation med sin ASM. 
Det går att koppla samman med till Bell och Kozlowski (2002) som 
skriver att email är det vanligaste kommunikationsverktyget vid 
distansledarskap. De förespråkar dock att användandet av de tekniska 
verktygen ska ske av båda parterna vid kommunikationen mellan ledare 
och medarbetare. Vår studies resultat visar emellertid att respondenterna 
ser det som att det är ASM som informerar och att ingen dialog förs. Det 
är endast ASM som kommunicerar med de tekniska verktyg som finns 
tillhands. Enligt respondenterna är det till följd av tidsbristen i 
organisationen som leder till att de inte kontaktar ASM vilket resulterar i 
att endast en part använder sig av de tekniska verktygen. 
 
Respondenterna känner sig inte sedd av sin ASM och att deras 
arbetsprestationer inte uppmärksammas. Med utgångspunkt i Howell, 
Neufeld och Avolio (2005), som påstår att distansen har effekt på 
arbetsprestationen, kan vi tolka vårt resultat som att distansledarskapet har 
en effekt på mellanchefernas arbetsprestation. Det går att urskilja att våra 
respondenter är avvaktande i sin beslutsprocess för att få ett godkännande 
av sin ASM. Mellancheferna känner en stor frihet i att bli distansledda 
men när ett beslut ska fattas vid en situation när respondenten vill ha 
feedback kontaktar man sin ASM. Våra respondenter vill ha ett ökat 
förtroende att fatta egna beslut på sin arbetsplats och baserat på resultatet 
så kan man urskilja att distansen kan ha en effekt på mellanchefens 
arbetsprestation då de ofta avvaktar att ta beslut för att få stöd av sin ASM.  
 
Ytterligare en sak som Howell, Neufeld och Avolio (2005) resonerar om 
är att distansledarskap står inför nya utmaningar att utvärdera medarbetare. 
Detta är någonting som vi har valt att fokusera på i vår studie och i 
resultatet går det att urskilja mellanchefernas förvirring kring hur deras 
personliga arbetsprestation utvärderas. Våra respondenter efterfrågar 
feedback på deras arbetsprestation och att känna delaktighet. Sju av 
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respondenterna visste inte hur deras arbetsprestation mäts. I nuläget mäts 
mellanchefens arbetsprestation baserat på stationens ekonomiska resultat 
och den personliga arbetsprestationen förblir osynlig i ASMs utvärdering. 
Det visar på att det finns utmaningar i hur distansorganisationen utvärderar 
medarbetare på distans. Vi har tagit vidare efter Howell, Neufeld och 
Avolio (2005) studie som visar att distansledarskapet har utmaningar med 
att utvärdera sina anställda och vi har studerat och tagit reda på hur 
mellancheferna i vår valda organisation blir utvärderade.   
 
Kelley och Kelloway (2012) har studerat möjliggörandet att arbeta på 
distans men de efterfrågar mer kunskap hur distansen påverkar relationen 
mellan ledare och medarbetare. Vi har tagit vidare efter dem och andra 
forskare som efterfrågar liknande forskning. Syftet med vår studie är att 
öka förståelsen inom området distansledarskap. Det gör vi genom att 
studera kommunikation, övervakning och utvärdering i en organisation 
som leder på distans som ständigt rationaliserar och effektiviserar.  
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6. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel förs en avslutande diskussion om vårt resultat. Kapitlet 
inleds med en summering av resultatet samt syfte och frågeställningar. 
Vidare i kapitlet förs en kritisk reflektion av metodvalet. Kapitlet avslutas 
med en diskussion om vidare forskning på fältet där vi beskriver vilka 
andra kunskapsluckor som vi anser ska fyllas för att öka kunskapen i fältet.  

6.1 Summering 
 
I vår kandidatuppsats har vi besvarat följande frågeställningar: 
 
1. Hur kommunicera organisationen med mellancheferna, genom vilka 
verktyg och hur används de?  
 
2. Hur kontrolleras och mäts mellanchefernas arbetsprestation? 
 
De distansledda mellanchefer som deltagit i vår studie berättar att de 
kommunikationsverktyg som används är mail och telefon. 
Kommunikationen mellan ASM och mellanchef sker oftast via mail men 
även via telefonsamtal och sms. De beskriver att kommunikationen på 
distans oftast är en envägskommunikation, denna envägskommunikation 
upplevs som ineffektiv och omotiverande då man saknar personlig kontakt 
med sin chef. Det finns en förståelse för att kommunikationen sker via 
mail då ASM arbetar under ständig tidspress och har hög arbetsbelastning 
men man skulle önska en mer personlig kommunikation. Kommunikation 
sker på distans för att effektivisera men detta leder till att mellancheferna 
inte känner sig sedda av sin ASM. Kommunikationsverktygen i sig nämner 
de inget negativt om utan snarare hur man använder dem. I denna 
organisation behöver man inte utveckla kommunikationsverktygen, man 
behöver reflektera över hur man använder dem och hur mottagaren 
upplever kommunikationen. Mellancheferna efterfrågar en dialog med sin 
ASM istället för envägskommunikation. Mellanchefernas arbetsprestation 
kontrolleras genom planerade och oannonserade stationsbesök. Det rådde 
delade meningar i hur mellancheferna önskade att bli övervakade, några 
föredrog annonserade besök och några föredrog oannonserade besök. 
Mellanchefernas arbetsprestation mäts på stationens ekonomiska resultat. 
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De upplevde detta som positivt med dem skulle vilja bli utvärderade på 
beteende och ledarskap. Mellancheferna vill se en förändring i hur deras 
arbetsprestation mäts, de vill att ledarskap och beteende också ska ingå i 
utvärderingen. Studiens syfte var att bidra till ökad förståelse inom 
området distansledarskap. Vi ville undersöka hur man kommunicerar, 
övervakar och utvärderar arbetsprestation i en organisation som arbetar 
med ständig rationalisering och effektivisering samt leder på distans. 
Frågeställningarna som vi utgått ifrån var: 

6.2 Vidare forskning 
 
I denna studie har vi kommit fram till att mellanchefer på organisationen 
som vi studerat upplever kommunikationen som en envägskommunikation 
och önskar en mer frekvent kommunikation som innehåller feedback och 
en personlig kontakt. Rationaliseringen i organisationen har lett till att 
ASM inte har tid för den kommunikation som mellanchefer önskar. 
Mellancheferna vill att deras arbetsprestation ska mätas på resultat, 
beteende och personlig utveckling. Distansledarskapet upplevs som 
positivt av mellancheferna men kommunikationen, övervakningen och hur 
man mäter arbetsprestation behöver ses över.  
 
Gällande vidare forskning i ämnet finns det en mängd aspekter att fördjupa 
sig i. En aspekt som skulle vara intressant för vidare forskning kring är 
vilka verktyg ASM kan använda sig av för att göra distansledarskapet mer 
framgångsrikt. När tiden inte räcker till för att upprätta en personlig 
kontakt, vad kan man då använda för verktyg som substitut? Kan den 
personliga kontakten mellan ASM och mellanchef ske via verktyg såsom 
Skype och vilka konsekvenser skulle detta få? En annan aspekt som skulle 
vara intressant att studera är hur det upplevs av ASM att distansleda. Vad 
behöver ASM av sina mellanchefer för framgångsrikt leda dem på distans? 
Genom att undersöka båda perspektiven skulle en helhetsbild av 
upplevelsen skapas.  
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Bilaga  
 
Hej (namn)! 
 
Tack för att du valt att delta i vår studie. Som vi kom överens om i vårt 
telefonsamtal sänder vi dig härmed information om studien samt vilka 
frågor vi kommer att ställa. 
 
Som överenskommet hörs vi: 
Datum: 
Tid: 
 
Har du några frågor innan vi ses tveka inte att kontakta oss på 076-xxx xx 
xx eller på xxxxx@mail.com. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
Malin Johansson & Malin Ravelin 
 
Intervjuguide 
 
Vi är två studenter från Uppsala Universitet och ska genomföra en studie 
till vår kandidatuppsats. Ämnet vi undersöker är distansledarskap och 
upplevelsen kring detta. 
 
Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter och du har möjlighet att 
avbryta din medverkan när du vill. Dina svar kommer att behandlas 
anonymt och organisationens namn kommer inte att avslöjas. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Frågor: 
 
1. Hur kommunicerar du och din ASM en normal månad, hur ofta, på 
vilket sätt? Om vad kommunicerar ni? 
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2. Om en situation där du inte vet vad du ska göra uppstår, vart vänder du 
dig då? Vad har det varit för situationer/vad kan det vara för situationer? 
 
3. Vilket är det mest effektiva sättet att kommunicera enligt dig? Vilket är 
det mest ineffektiva? 
 
4. Om det händer något på stationen och ett beslut måste fattas, vart vänder 
du dig då? Vad gör du? Agerar du olika i olika situationer? Beskriv 
skillnader? 
 
5. Hur använder ni er av de manualer och verktyg som finns? 
 
6. Kan något förbättras i er kommunikation? Vad? Varför? 
 
7A. Vad blir du motiverad av? Vad behöver du av din ASM för att kunna 
utföra ditt arbete på bästa sätt? 
 
7B. Vad blir du begränsad av? Vad ”behöver du inte” av din ASM för att 
kunna utföra ditt arbete på bästa sätt? 
 
8. Vad behöver du för att utvecklas optimalt? 
9. Vad behöver du för att klara av ditt dagliga arbete, vad förväntar du dig 
av 
servicekontoret? Vad får du av servicekontoret? 
 
10. Hur arbetar du och din ASM med din personliga utveckling? 
 
11. Hur skulle du vilja att ni arbetade med din personliga utveckling? 
 
12. Hur anser du att distansledarskapet påverkar din personliga 
utveckling? 
 
13. Hur skulle du vilja att det ser ut?  
 
14. Hur ofta pratar du och din chef om din utveckling? 
 
15. Hur upplever du de här samtalen? 
 
16. Kan du berätta om hur ett besök av din ASM ser ut? 
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17. Vad är skillnaden på ett oannonserat besök och ett planerat besök? 
 
18A. Hur upplever du de planerade besöken? 
 
18B. Hur upplever du de oannonserade besöken? 
 
19. Vilka besök ger dig mest? 
 
20. Hur kontrolleras det att du driver din station “rätt”? 
 
21. Hur mäter ASM din arbetsprestation? 
 
22. Hur skulle du vilja att din arbetsprestation mäts? 
 
23. Hur upplever du dessa mätningar? 
 
24. Får du ut något personligen av dessa mätningar? Vad? 
 
25. När upplever du att ledarskapet är utvecklande för dig och när är det 
begränsande? 
 
Övriga kommentarer? 
 
 


