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Förord 

 
 

Vi vill rikta ett stort tack vår handledare Jon Aarum Andersen som bidragit med professionell 
hjälp och ett stort engagemang genom vår uppsats.  

 
Vi vill även tacka våra respondenter för att ni har tagit er tid att delta i vår studie.     
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Sammanfattning 
 
Problem 
När chefen och medarbetarna inte befinner sig på samma geografiska plats uppstår det en 
osäkerhet för chefen när denne ska leda sina medarbetare på distans. Osäkerheten grundar sig 
i att chefen är ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs med rätt kvalité och inom 
överenskommen tidsram tillsammans med att chefen är ansvarig för organisationens resultat. 
Problemet som undersöks i denna studie är om formalisering eller kontroll över 
ledningssituationen kan reducera chefens upplevda osäkerhet. Detta problem påverkar chefer 
som leder på distans då ledning på distans förknippas med osäkerhet.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara om kontroll över ledningssituationen respektive 
formalisering kan reducera chefens upplevda osäkerhet vid ledning på distans.  
 
Metod 
I denna studie används både kvantitativ och kvalitativ metod genom att både utföra intervjuer 
och dela ut enkäter till sju chefer som leder på distans.  
 
Slutsats 
Resultatet på denna studie visar att låg grad av formalisering leder till en hög grad av upplevd 
osäkerhet hos chefen, vilket är slutsatsen. 
 
  
 
 
 
Nyckelord: ledarskap, ledarskap på distans, formalisering, kontroll över 
ledningssituation, fysiskt avstånd, management.  
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Abstract 
 
Research question 
Uncertainty is grounded as of the managers responsibility for that the work tasks are carried 
out with the right quality and within an agreed time-frame, together with the fact that the 
manager is responsible for the results of the organization. 
The research question that is being examined in this study is whether formalization and/or  
situational control can reduce the leaders subjective experience connected with the 
uncertainty with leading in distance. 
 
Purpose 

The purpose in this study is to explain if situational control and/or formalization can reduce 
the leaders subjective experience connected with the uncertainty with leading in distance. 
 
Design/methodology/approach 
In this study we use both qualitative and quantitative methods collecting data through 
interviews and surveys to seven managers, who lead at distance.   
 
Conclusions 
The findings in this study shows that a low degree of formalization leads to a high degree of 
the leaders subjective experience connected with the uncertainty with leading in distance, 
which is the conclusion of the study. 
 
 
 
 
 
Keywords: Leadership, Leadership in distance, formalization, situational control, 
physical distance, management. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras grundläggande teori som lett fram till vår frågeställning: Hur ser 
sambandet mellan grad av formalisering och grad av kontroll över ledningssituationen ut i 
förhållande till chefens upplevda osäkerhet? 
  
Ledarskap 
En stor del av forskningen om ledarskap har byggt på att undersöka vad som bidrar till ett 
effektivt ledarskap (Yukl, 2012). Många studier behandlar bland annat vilka egenskaper, 
förmågor och beteenden som kan påverka hur väl ledaren lyckas med att få sina anhängare att 
nå de uppsatta målen (Yukl, 2012). Det finns många olika definitioner av ledarskap, de flesta 
menar att ledarskap innefattar flera individer som påverkas av varandra (Yukl, 2012). 
Definitionerna innefattar även att det är något som utvecklas under tid, i syfte att leda och 
strukturera organisationer (Yukl, 2012).  
 
I denna studie definieras ledarskap i likhet med Andersens (2006:1079) hänvisning till Blake 
and Mouton (1985) “Processes of leadership are involved in achieving results with and 
through others”. Många beteendevetare som forskat på området är överens om att ledarskap 
är något som i stor grad påverkar hur väl en organisation fungerar (Yukl, 2012). Ledarskap är 
en central komponent för att visa på varför vissa företag blir framgångsrika men inte andra 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014), därför bör det vara av intresse att studera ledarskap då det är 
starkt kopplat till företagets framgång. Chef och ledare kommer i denna studie definieras som 
samma person. Även om chef är den formella titeln som legitimerar dess makt (Strannegård 
& Jönsson, 2015) är det rimligt att använda dessa två begrepp synonymt då en chefs uppgift 
är att planera, koordinera, utvärdera övervaka och fungera som en länk mellan medarbetarna 
och andra intressenter (Bass, 1990; Yukl, 2012) i syfte att leda organisationen mot ägarnas 
mål. Chefen behöver således även fungera som en ledare i organisationen. Chefens uppgifter 
innefattar även att representera organisationen och förhandla inom och utanför organisationen 
(Bass, 1990). 
  

Organisationer  
Dagens samhälle består av nätverk av organisationer som anses utgöra grunden för ett socialt 
och ekonomiskt fungerande samhälle. Organisationer fyller även en funktion vid förändringar 
i samhället då de har stor makt vid beslutsfattande och därav stort inflytande i hur samhället 
är strukturerat (Abrahamsson & Andersen, 2005). Företag idag står inför utmaningar som har 
sin grund i den förbättrade kommunikationen och informationstekniken, globala och 
turbulenta marknader, ökad konkurrens och trender. Dessa utmaningar fokuserar på att 
minska och kontrollera kostnader, skapa konkurrens på de globala marknaderna, förbättra 
kvalité och kundservice samt öka hastigheten på produktutvecklingsprocessen (Akirrman & 
Harris, 2005). 
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Ledning på distans 
Kayworth och Leidner (2002) menar på att det har blivit mer vanligt med fysiskt spridda 
arbetsgrupper och chefer har därför nya utmaningar att förhålla sig till. Dagens utveckling av 
teknik, dagens konkurrenssituation samt internationalisering utgör en grund till att chefen och 
medarbetarna inte kontinuerligt befinner sig på samma plats (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 
I denna studie definieras distans som fysisk distans i likhet med Antonakis och Atwater 
(2002), det vill säga det fysiska avståndet mellan chefen och dennes medarbetare. 
Distansarbete förknippas med att personen inte befinner sig fysiskt på kontoret mer än fyra 
dagar i veckan (Nordengren & Olsen, 2006). Då den befintliga definitionen har en vid 
tidsram för begreppet ledning på distans definieras den empiriska variabeln ledning på distans 
i denna studie som att chefen inte befinner sig på samma fysiska plats som medarbetarna mer 
än tre dagar i veckan. Detta på grund av tidigare forskningens antagande om att fysisk distans 
innebär att verksamheten är utspridd på olika geografiska platser (Anatonakis & Atwater, 
2002). Därför begränsas definitionen i denna studie för att få en markant skillnad mellan 
chefer på distans och traditionella chefer.  
 
Forskningen om ledning på distans är begränsad men har tidigare varit intressant för politiska 
forskare i syfte att se följderna då politiker i allra högsta grad bör ha kunskaper om ledning på 
distans (Antonakis & Atwater, 2002). Erskine (2012) har tidigare presenterat forskning om 
variablerna ledning och distans. Artikeln berör framförallt tre dimensioner av upplevd distans 
position, struktur och psykologisk. Fokuset i denna artikel riktas mot relationen mellan ledare 
och följare. Det är något som även denna studie kommer beröra via kontroll över 
ledningssituationen (Fiedler, 1967). 
 
Coenen och Kok (2014) har tidigare forskat om effekterna av distansarbete. De menar på att 
organisationer i större utsträckning presenterar flexibla arbetstider och valmöjligheter för var 
och när medarbetarna ska arbeta. De kommer fram till att face to face kommunikation inte 
helt kan ersättas av virtuell kommunikation. De menar på att någon form av fysisk kontakt 
blir nödvändig  för att behålla innovation, samarbete, kunskapsdelning och engagemang 
(Coenen & Kok, 2014). Det blir därför intressant att vidare studera ledarskap på distans då 
det känns aktuellt efter Coenen och Kok (2014) resonemang om att face to face 
kommunikation inte helt kan ersättas av virtuell kommunikation samtidigt som det blir 
vanligare och vanligare med distansarbete (Coenen & Kok, 2014).  
 
Kayworth och Leidner (2002) presenterar forskning om distans i virtuella team. Artikeln 
berör framförallt hur man bygger team känsla över distans och hur man skapar effektivt 
ledarskap i fysiskt spridda arbetsgrupper. Forskningen om ledarskap på distans i virtuella 
team har även Pauleen (2003) belyst. Pauleens (2003) artikel är en fallstudie där 
undersökningen behandlar en specifik ledares erfarenheter och strategier för att hantera ett 
antal problem i samband med att en stor uppgift för organisationen ska slutföras. Allt detta 
sker på distans då organisationen är en virtuell organisation, det vill säga all kommunikation 
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sker via tekniken (Pauleen, 2003). Det som skiljer denna forskning ifrån denna uppsats är att 
ledare och följare i både artiklarna (Kayworth & Leidner, 2002) & (Pauleens, 2003) är helt på 
distans. Därför känns denna uppsats relevant då det finns en del forskning om ledarskap i 
virtuella team men begränsad forskning om ledarskap på distans det vill säga ledare som 
träffar sina medarbetare men i en begränsad mängd.  
 

1.1 Problemformulering 
Osäkerhet definieras i likhet med Liesch, Welch och Buckley (2011) som individens 
upplevda självförtroende i förhållande till de möjligheter och förväntningar som ställs på 
denne. 
 
Komplexitet innebär osäkerhet inom organisationer (Robbins, 1990). Då chefen är ansvarig 
för att arbetsuppgifterna utförs med rätt kvalité och inom överenskommen tidsram 
tillsammans med att chefen är ansvarig för organisationens resultat (Bass, 1990; Yukl, 2012).  
Detta kan förklara hur den komplexitet som råder ger upphov till osäkerhet när chefen inte är 
fysiskt närvarande och kan försäkra sig om att det dagliga arbetet sker som denne tänkt sig 
uppstår en komplex situation i ledarskapet. Howell, Neufeld och Avolio (2005) menar på att 
förändringar som sker inom en organisation gällande struktur, storlek, komplexitet och 
arbetsarrangemang medför att fler chefer får leda sina medarbetare på distans.  
  
Nordengren och Olsen (2006) menar på att medarbetarna vid ledning på distans har lättare att 
inte ta sitt fulla ansvar när chefen inte är närvarande.    
Att jobba och leda på distans kräver hög grad av disciplin av både chef och medarbetare. Det 
är viktigt att alla i organisationen är medvetna om vad och hur de ska bidra till att 
organisationen når sina mål (Nordengren & Olsen, 2006). Konsekvenserna av ledning på 
distans kan vara att medarbetare med låg arbetsmoral bidrar med bristande insatser i arbetet 
då dessa medarbetare behöver mer stöd från chefen än övriga medarbetare (Nordgren & 
Olsen, 2006). 
 
I denna studie behandlas två möjliga tillvägagångssätt för att reducera osäkerheten chefen har 
för underordnade vid ledning på distans. Antingen genom ökad grad av kontroll över 
ledningssituationen eller genom ökad grad av formalisering. Kontroll av ledningssituationen 
påverkas av relationen mellan ledare och följare, huruvida strukturerade arbetsuppgifterna är 
samt den positionsmakt som ledaren får genom sin yrkesroll (Fiedler, 1967). Graden av 
formalisering visar på hur styrt arbetet är, hur många och hur ingående de befintliga reglerna 
och procedurerna är som de anställda måste följa (Robbins, 1990; Hatch, 2002). 
  
Problemet i denna studie behandlar om kontroll över ledningssituationen eller formalisering 
kan reducera chefens upplevda osäkerhet som råder vid ledning på distans. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara om kontroll över ledningssituationen respektive 
formalisering kan reducera chefens upplevda osäkerhet vid ledning på distans.  
 
Frågeställning 
Med grund i detta avser vi att svara på frågeställningen: Hur ser sambandet mellan grad av 
formalisering och grad av kontroll över ledningssituationen ut i förhållande till chefens 
upplevda osäkerhet?  
 
 

1.2 Avgränsningar 
Studien utgår från att problematiken med att reducera osäkerheten måste lösas på distans. 
Detta för att en chef som leder på distans har en begränsad möjlighet till fysisk interaktion 
med medarbetarna. Med grund i att chef och medarbetare inte kan träffas fysiskt varje dag är 
det inte av intresse om den upplevda osäkerheten kan reduceras genom fysisk närvaro. 
Osäkerheten som uppstår genom ledning på distans är en variabel som inte bör mätas 
objektivt då det är en individuell subjektiv upplevelse hos chefen. 
  
Denna studie kommer endast behandla formalisering och kontroll över ledningssituationen 
som variabler för reduceringen av osäkerhet med ledning på distans då det ses som två 
lämpliga sätt att reducera osäkerheten. De regler och procedurer som utgör formaliseringen 
består både av skriftliga dokument men även i form av medarbetarnas attityder till dessa 
regler och procedurer (Robbins, 1990). Studien kommer därför endast att ta hänsyn till de 
skriftliga dokumenten vid behandling av formalisering inom företagen. Detta val görs då det 
är komplicerat att mäta outtalade regler och att denna studie saknar tid och kunskap i att 
genomföra och analysera detta. Resultatet av detta är att studien inte fångar upp alla delar av 
formaliseringen vilket är något som är bra att ha i beaktning. 
 
Vid behandling av problematiken kring ledning på distans utgår studien från ett 
ledningsperspektiv. Till följd av detta behandlar inte studien om det finns någon osäkerhet 
hos medarbetarna som har en chef som inte befinner sig på samma fysiska plats. Detta är 
dock inte heller av intresse i denna studie. Studien kommer utifrån organisationsnivå studera 
de formella regler och procedurer som förekommer inom företagen, den kontroll chefen har 
över sin ledningssituation studeras på gruppnivå. Osäkerheten chefen upplever studeras på en 
individnivå då intresset i studien ligger på varje chefs upplevda osäkerhet.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teori inom områdena Ledarskap, Formalisering och Kontroll över 
ledningssituationen. Detta för att få en förståelse för den data som samlas in för denna 
studie. Detta kapitel inleds med en översiktsbild av ledarskapsteori som sedan inriktas mot 
ledarskap på distans. Sedan presenteras teori för de två centrala variablerna formalisering 
och kontroll över ledningssituationen. 
 
Den teoretiska referensramen börjar med att ta upp ledarskap på ett övergripande sätt. Detta 
för att få en grundförståelse för vilken funktion ledarskap fyller, vad ledarskap är och ligger 
till grund för att man att sedan lättare ska förstå nästa avsnitt som behandlar ledning på 
distans som är det mest centrala i denna studie. Detta då arbetet inom vissa branscher allt 
oftare sker på distans, vilket medför att ledning på distans blir allt vanligare och kräver mer 
av chefen. Teorin om formalisering är valt för att skapa en förståelse kring vad det (innebär 
att driva en verksamhet utifrån etablerade/konkreta regler och procedurer som samtliga måste 
förhålla sig till) är och hur dessa påverkar och formar det dagliga arbetet inom organisationer. 
Formalisering anses i denna studie vara ett sätt att reducera chefens upplevda osäkerhet vid 
ledning på distans. Fiedlers teori som behandlar kontroll över ledningssituationen valdes då 
Fiedler är en välkänd forskare inom detta område och studien anser att kontroll över 
ledningssituationen kan vara ett sätt att reducera den osäkerhet chefen känner vid ledning på 
distans.  
 

 2.1 Ledarskap 

För att få en helhetsbild av hur en chef kan reducera osäkerheten vid ledning på distans 
behövs en redogörelse för grundläggande teorier inom ledarskap. 
  
Ledarskap i denna studie definieras i likhet med Andersens (2006:1079) hänvisning till Blake 
och Mouton (1985) som “Processes of leadership are involved in achieving results with and 
through others”. En stor del av chefens uppgifter blir därför att planera, koordinera, utvärdera 
och övervaka samt fungera som en länk mellan medarbetare och andra intressenter som finns 
för organisationen, detta i syfte att leda organisationen för att uppnå ägarnas mål (Bass, 1990; 
Yukl, 2012). Det är många faktorer som påverkar arbetet som chef. En chef måste ha en 
känsla för hur mycket ansvar de underordnade klarar av att hantera då alla medarbetare har 
olika grad av kunskap och erfarenhet om de arbetsuppgifter de ska utföra (Yukl & Mahsud, 
2010). 
  
Inom ledarskapsforskningen har man kommit fram till att situationen påverkar i vilken grad 
chefens arbete har betydelse för organisationens resultat. Flexible Leadership Theory, teorin 
om flexibelt ledarskap utformades för att söka svar till frågan om hur denna påverkan 
uppstår. Teorin om flexibelt ledarskap innefattar både ledarskapsteorier och närliggande 
forskningsområden, som till exempel organisationsteori (Yukl, 2012). De centrala begreppen 
i teorin är organisatoriskt resultat, resultatdeterminanter (avgörande faktorer för resultatet), 
ledarskapsprocesser och situationsvariabler (Yukl, 2012). 
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Yukl (2012) menar att effektivitet i organisationer handlar om framgång på lång sikt och om 
att överleva, effektiviteten menar Yukl påverkas av tre olika resultatdeterminanter. Dessa är: 
effektivitet och processtillförlitlighet, personal och resurser samt anpassning till 
omgivningen. Resultatdeterminanterna har olika stor betydelse för olika organisationer. Det 
kan också variera i samma organisation i olika tidsperioder (Yukl, 2012). 
   
Personal och relationer är en viktig resultatdeterminant vid komplicerade arbeten, där nya 
medlemmar behöver en lång eller grundlig utbildning. För att det ska bli bra prestationer i 
organisationen måste det finnas mycket kunskap och en hög nivå av motivation menar Yukl 
(2012). Denna resultatdeterminant är extra viktig när organisationens konkurrensstrategi 
bygger på att kunden ska få tjänster som levereras av riktiga specialister. I organisationer med 
mycket automatiserade processer är personal och resurser mindre viktig (Yukl, 2012). 
     
Ett effektivt ledarskap grundas ofta i erfarenheter (Yukl, 2012). Ledares erfarenheter blir 
relevant vid begreppet erfarenhetsbaserat ledarskap. Detta ledarskap baseras på 
arbetslivserfarenheter, livserfarenheter och specifik kompetensutveckling (Thomas & Cheese, 
2005). För att växa i rollen som ledare måste ledaren anpassa sig utifrån organisationens 
förutsättningar och detta genom sina erfarenheter och förmågan att kommunicera vad denne 
har lärt sig under sin inlärningsprocess (Thomas & Cheese, 2005).  
 

2.3 Ledarskap på distans 
I praktiken är det förekommande att chefen ibland inte befinner sig på samma fysiska plats 
som sina medarbetare. Detta innebär en osäkerhet för chefen. 
  
Definitionen som används för ledning på distans i denna studie innebär att chefen inte 
befinner sig på samma arbetsplats som sina medarbetare mer än tre dagar i veckan. Denna 
definition grundar sig på att fysisk distans innebär att organisationsstrukturen kan vara sådan 
att organisationen är geografiskt utspridd (Anatonakis & Atwater, 2002) tillsammans med 
definitionen, att ledaren inte behöver befinna sig fysiskt på kontoret mer än fyra dagar i 
veckan (Nordengren & Olsen, 2006). 
  
Erskine (2012) hävdar att förändringar i organisationer har lett till ett ökat distansarbete och 
ett ökat fysiskt avstånd mellan ledare och följare. Därför blir hanteringen av det fysiska 
avståndet av stor vikt för chefen när denne ska leda på distans. 
  
Att leda på distans innebär att chefen sällan träffar medarbetarna som denne är ansvarig för. 
Detta leder till att det blir ännu mer komplext att leda då en stor del av informationen mellan 
olika individer framförs genom kroppsspråk (Nordengren & Olsen, 2006). Något som blir 
svårt när chef och medarbetare inte träffar varandra. Forskare hävdar att avståndet mellan 
ledare och följare ska ses som en betydande variabel vid organisationsforskning (Antonakis 
& Atwater, 2002; Napier & Ferris, 1993). Goodall och Roberts (2003) menar på att det finns 
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ett beroende mellan de sociala och de tekniska resurserna för att kunna skapa och överföra 
information och kunskap på distans. Informationen som chefen meddelas blir ofta generell 
om gruppens prestation och inte om de enskilda individerna. Informationen blir även baserad 
på företagets resultat och det är i resultaten ledaren ser gruppens svagheter och styrkor när 
ledaren inte befinner sig på arbetsplatsen (Yagil, 1998).  
 
Det som skiljer dagens samhälle från tidigare är framväxten av IT och kommunikation 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Tidigare skedde kommunikationen framförallt via telefon, 
personligt möte eller skriftliga dokument men nu i och med teknikutvecklingen finns det 
stora möjligheter att konversera via e-post, chatt, nätmöten etc. Jacobsen och Thorsvik (2008) 
menar även på att dessa kanaler möjliggör konversationer som är oberoende av tid och rum. 
Tekniken tillåter kommunikation mellan parter fast de inte befinner sig på samma plats 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Akirrman och Harris (2005) menar på att kommunikationen är 
det som utgör den största utmaningen för chefer när de leder på distans. Hargie et al. (2002) i 
Akirrman och Harris (2005) menar på att det finns ett samband mellan svag kommunikation 
och minskad produktivitet, lägre engagemang och frånvaro från medarbetarna. 
 

2.4 Formalisering 
Då chefen inte alltid befinner sig på samma arbetsplats som medarbetarna måste denne 
kunna lita på de anställda. För att säkerställa att alla inom företagen uppfyller de krav som 
ställs på dem blir regler och procedurer viktiga för att alla i olika grad beroende på företag 
och hierarkisk nivå ska veta vad, när och hur de ska genomföra sina uppgifter (Hatch, 2002). 
Detta gör det viktigt att ta den formalisering som råder inom företagen i beaktning för att 
studera hur den kan bidra och reducera den osäkerhet som råder vid ledning på distans. 
Denna studie kommer att fokusera på formalisering i form av skriftliga dokument. 
  
En organisations struktur består av en sammansättning av en rad komponenter. Dessa 
byggstenar kan fördelas på tre delar, komplexitet (specialisering), formalisering och 
centralisering (Robbins, 1990). Robbins (1990) definierar formalisering som den grad av 
standardisering en organisation består av. Den kan även definieras och preciseras utifrån hur 
en viss utsträckning av regler, rutiner, kommunikation och instruktioner är utformade 
(Robbins, 1990; Hatch, 2002). Ett företag som har ett flertal och tydliga regler om vad som 
ska genomföras, när och på vilket sätt har hög grad av formalisering enligt Robbins (1990). 
Medan företag med få anvisningar om procedurer innebär att medarbetarna inom företagen är 
mindre styrda och har därför större frihet att styra sitt arbete (Robbins, 1990). Detta visar på 
att formalisering kan ses som en förklaring över huruvida standardiserat ett företag är 
(Robbins, 1990). Chefen behöver värdera till vilken grad medarbetarnas beteende ska vara 
styrt utifrån regler och rutiner eller låta medarbetarna styra sitt arbete fritt. Chefen måste även 
bestämma om medarbetarna ska läras upp internt eller rekryteras externt för att få den 
kompetens företaget behöver (Robbins, 1990). 
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De regler och rutiner som företaget består av utgör en struktur för hur alla delar ska samverka 
inom organisationen. Dessa återfinns ofta i en uppsättning skriftliga överenskommelser i 
form av företagspolicys, organisationsscheman, arbetsbeskrivningar, ledningssystem och 
övriga dokument över regler och rutiner (Hatch, 2002). Dessa behöver nödvändigtvis inte 
vara skriftliga, utan kan enligt Robbins (1990) förekomma i form av medarbetarnas 
uppfattning av de skriftliga dokumenten, huruvida medarbetarna tar till sig de regler och 
rutiner som föreligger. Syftet med formalisering anser Hatch (2002) är att reducera de 
misstag i det dagliga arbetet som lätt uppstår inom en organisation. 
  
Hög grad av formalisering kan leda till att medarbetarna upplever att deras chefer har större 
kontroll över dem då det finns många samt tydliga regler och rutiner för procedurer än om 
färre regler, rutiner skulle förekomma för dessa procedurer (Hatch, 2002). Robbins (1990) 
påstår att hög grad av formalisering innebär färre valmöjligheter för medarbetarna i att avvika 
från hur procedurer genomförs inom företaget och reducerar även behovet av att finna 
alternativa tillvägagångssätt i arbetet. 
  
Ju högre grad av professionalisering desto lägre grad av formalisering kräver arbetet hävdar 
Robbins (1990). Genom tydlig definition av olika arbetens innebörd och tillvägagångssätt kan 
önskvärda beteenden framkallas hos medarbetare menar Robbins (1990). Robbins (1990) 
hävdar att de förväntningar som föreligger på arbetsrollerna är av betydelse vad det gäller att 
styra önskvärda beteenden inom de företag som har en hög grad av formalisering. 
  
Huruvida formaliserat ett arbete är varierar mellan olika företag. Generellt består 
kvalificerade arbeten av lägre grad av formalisering medan okvalificerade arbeten i regel 
utgörs av högre grad av formalisering och därigenom hög grad av standardisering (Robbins, 
1990). De individer som befinner sig högre upp i hierarkin har ofta arbetsuppgifter som 
består av lägre grad av formalisering och standardisering (Robbins, 1990). Huruvida 
formaliserat ett arbete är eller inte beror även på vilket typ av yrke det gäller hävdar Robbins 
(1990) som även påstår att producerande företag i högre utsträckning har en hög grad av 
standardisering och formalisering då produktionsprocesserna ofta kräver upprepade 
procedurer.  
  
Kostnaderna för formalisering skiljer sig beroende om ett företag har låg respektive hög grad 
av formalisering menar Robbins (1990). Om ett företag har hög grad av formalisering innebär 
det att handlingsfriheten hos medarbetarna är låg enligt Robbins (1990) som även påstår att 
behovet av handlingsfrihet är något som driver upp kostnaderna inom företaget. Dessa 
företag har enligt Robbins (1990) i syfte att reducera kostnaderna ofta manualer som de 
anställda ska följa. I de företag där formaliseringen är låg ställer det större krav på att 
medarbetarna besitter en viss professionell kompetens vilket innebär större grad av 
handlingsfrihet (Robbins, 1990). Detta medför större kostnader för företagen genom högre 
löner samt andra personalkostnader som tillkommer (Robbins, 1990). De yrken som ofta 
kännetecknas av låg grad av formalisering är exempelvis ingenjörer och forskare (Robbins, 
1990). Dessa yrken har under tiden av sin utbildning introducerats för branschen, därför har 
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dessa lättare att förhålla sig till dess regler och rutiner än de medarbetare som saknar relevant 
utbildning (Robbins, 1990). 
  
Robbins visar på två former av specialisering som påverkar företagets formalisering på olika 
sätt. Dessa är enligt Robbins (1990) funktions- och erfarenhetsbaserad specialisering och 
social specialisering. Med funktions- och erfarenhetsbaserad specialisering syftar Robbins 
(1990) på att de anställda har erfarenhet sedan tidigare genom studier eller 
arbetslivserfarenhet på området vilket leder till lägre grad av formalisering. Social 
specialisering syftar till att de anställda saknar tidigare erfarenhet och därför behöver 
upplärning, vilket skapar behov av högre grad av formalisering. 
Robbins (1990) framför att arbeten som är av högre grad specialiserade består av enstaka, 
upprepade, standardiserade genomföranden utifrån fasta regler och procedurer. 
Hög horisontell specialisering innebär att företaget anställer relativt oerfaren personal till att 
utföra enkla standardiserade uppgifter menar Robbins (1990) vilket (i praktiken) innebär att 
företagen i högre grad kan kontrollera och styra personalen i en viss riktning. 
Då företag anställer högutbildad, erfaren personal är formaliseringen låg hävdar Robbins 
(1990) som poängterar att en hög grad av formalisering i branscher som utgörs av specialister 
och välutbildade medarbetare inom området skulle verka överflödig och snarare hämma än 
att underlätta i arbetet. Dessa individer har redan under sin utbildning erhållit rutiner och 
regler kring procedurer de senare ska utföra och kan därför arbeta flexibelt då dessa redan har 
grundkunskaper oerfarna inte har (Robbins, 1990). 
  

2.5 Kontroll över ledningssituationen  
Kontroll över ledningssituation som är myntat av Fred. E. Fiedler blir i denna studie ett 
centralt begrepp för att reducera osäkerheten vid ledning på distans. Då chefen inte har en 
kontinuerlig, fysisk interaktion med sina medarbetare måste chefen kunna försäkra sig om att 
de presterar enligt överenskommelse. 
 
Innan det situationsanpassade ledarskapet blev ett vedertaget begrepp rådde en allmän 
uppfattning om att det finns ett bästa sätt att leda på. Denna uppfattning förändrades genom 
att contingency teori fick fäste (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015) och förändrade 
bilden av ledarskap i olika situationer. Det situationsanpassade ledarskapet etablerade sig nu i 
samhället där Fiedler enligt Hollander & Offermann (1990) i Andersen (2011) var banbrytare 
med sin situationsteori. 
  
En ledares effektivitet påverkas av “ledarens kontroll och inflytande över sin ledarsituation” 
(Abrahamsson & Andersen, 2005: 101). Ledarsituation har definierats av Fiedler (1967) i 
Abrahamsson och Andersen (2005:101) som “Ledningssituation klassificeras efter i vilken 
grad ledaren har kontroll och inflytande över situationen dvs i vilken grad ledaren kan 
förutsäga och bestämma vad de underordnade vill göra och vad resultatet av deras 
handlingar och beslut kommer att bli” (Fiedler, 1967; Abrahamsson & Andersen, 2005: 101). 



10 
 

Relationen mellan ledare och följare, huruvida arbetsuppgifterna är strukturerade samt 
positionsmakt är tre förhållanden som utgör en ledares inflytande och kontroll (Fiedler, 
1967). 
  
Relationen mellan ledare och följare blir den viktigaste komponenten för ledarens grad av 
kontroll. Denna relation påverkas av följarens vilja att göra färdigt sitt arbete, fullfölja 
instruktioner men även att dela ledarens syfte med arbetet. Då menar Fiedler (1967) att 
ledaren innehar en tämligen stor situationskontroll. Detta förhållande påverkas även av de 
lojalitetsband som finns mellan ledaren och följaren. Om ledaren finner acceptans hos sin 
organisation blir denne mindre beroende av positionsmakten och arbetsstrukturen. Genom 
detta kommer organisationen lättare uppnå sina mål. I motsats till detta kommer ledarens tid 
upptas av kontroll av medarbetarna om deras relation är tvetydig. Det vill säga att det 
kommer krävas tid från ledaren att kontrollera om medarbetarna utför arbetet korrekt och 
uppfyller tidsramen (Fiedler, 1967). Fiedler (1976) i Abrahamsson och Andersen, (2005) 
menar även på att om ledaren har en god relation med dennes överordnade samt förmåga att 
få igenom förslag så kommer det bli lättare för denne att tillhandahålla respekt och acceptans 
från sina underordnade. 
  
Huruvida arbetsuppgifterna är strukturerade påverkar ledarens grad av kontroll. Med det 
menar Fiedler (1967) att uppgiftsstrukturen blir av vikt för att medarbetarna inte ska vara 
osäkra på vad de ska göra när de befinner sig på arbetsplatsen. Det innefattar att de 
underordnade ska vara medvetna om målen för arbetet och hur de ska gå tillväga för att 
genomföra processen för att uppfylla målen. Fiedler (1967) påvisar även att det finns vissa 
arbeten där det är komplicerat att definiera arbetsuppgifterna och även dess mål och då blir 
det nödvändigt för medarbetarna att påvisa kreativitet, beslutsvilja samt kunskap. 
  
Positionsmakten innefattar hur ledarens formella makt påverkar efterföljarnas vilja att finna 
sig i ledarens anvisningar och acceptera ledarens ledarskap (Fiedler, 1967). Detta påverkas 
dock i olika utsträckningar beroende på hur organisationen är uppbyggd. Det vill säga 
exempelvis hur hierarkisk organisationen i sin grund är (Fiedler, 1967). 
  
Dessa tre komponenter utgör en indikator för ledarens grad av kontroll och möjligheterna att 
påverka medarbetarna. Fiedler (1976) i Abrahamsson och Andersen (2005) menar på att 
kontroll över ledningssituation kan delas in i tre olika grader av kontroll. 1. Stark kontroll 2. 
Måttlig grad av kontroll 3. Svag kontroll.   

2.6 Kritik mot Fiedlers teori 
Trots att Fred Edward Fiedlers teori om situationsanpassat ledarskap är den mest kända av 
alla ledarskapsteorier enligt Andersen (2011) är den inte utan kritik. Kritiken som riktas mot 
Fiedlers mätinstrument för kontroll över ledningssituationen består av att variablerna är satta 
utan tydlig grund. Fiedler tilldelade relationsvariabeln större vikt än övriga, vilket i senare 
forskning visat sig inte stämma (Andersen, 2011). Modellen förklarar inte heller varför just 
dessa tre variabler ska kopplas samman (Yukl, 1989). Ytterligare en kritik som framförts är 
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att de tre variablerna har olika stor betydelse i olika situationer (Bjørvik, 1987 i Andersen, 
2011). Senare forskning har visat att uppgiftsstrukturen har större betydelse än vad Fiedlers 
teori lade vikt vid (McMahon, 1972 i Andersen 2011). 
 
 
 

2.7 Analysmodell  
 
 

 
 
Figur 1 Analysmodell          

            
Denna analysmodell beskriver studiens kausala samband. De två variablerna Kontroll över 
ledningssituation och Formalisering är bägge modererande variabler genom att de påverkar 
det kausala sambandet mellan Leda på distans och Upplevd grad av osäkerhet (Jaccard & 
Jacoby, 2010). 
 
Denna studie avser att förklara Upplevd grad av osäkerhet utifrån ledning på distans. 
De variabler som påverkar det kausala sambandet i analysmodellen är Formalisering och 
Kontroll över ledningssituationen. Dessa variabler studeras separat huruvida de påverkar 
upplevd grad av osäkerhet vid ledning på distans. 
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2.7.1 Hypoteser  
Studien har fyra hypoteser om huruvida chefens kontroll över ledningssituation och 
formalisering påverkar den upplevda osäkerheten vid ledning på distans. 
  
Den kontroll chefen har över ledningssituationen påverkas utifrån relationen mellan ledare 
och följare. Kontrollen över ledningssituationen påverkas även av arbetsuppgifternas struktur 
som avgör huruvida de anställda förstår sina arbetsuppgifter samt chefens positionsmakt som 
ger denne formell makt genom sin position över sina anställda (Fiedler, 1967). Det förmodas 
att kontrollen över ledningssituationen påverkar ledarens upplevda osäkerhet. Detta ligger till 
grund för hypotes 1a och 1b.  
 
H1a. Chefer med hög grad av kontroll över ledningssituationen upplever en låg grad av 
osäkerhet. 
H1b. Chefer med låg grad av kontroll över ledningssituationen upplever en hög grad av 
osäkerhet. 
 
 
Genom formalisering kan chefen strukturera arbetet utifrån regler och procedurer (Robbins, 
1990). Dessa som i de fall de är dokumenterade är formella och utgör en skyldighet för 
medarbetarna att följa (Hatch, 2002). Genom att en arbetsplats har tydliga regler och rutiner 
att följa menar Hatch (2002) att medarbetare tenderar att kunna undvika misstag i arbetet. Det 
förmodas att formalisering påverkar ledarens upplevda osäkerhet och detta leder fram till 
hypotes 2a och 2b. 
 
H2a. Vid hög grad av formalisering upplever chefen en låg grad av osäkerhet. 
H2b. Vid låg grad av formalisering upplever chefen en hög grad av osäkerhet.                                                         
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3. Metod 

3.1 Utgångspunkt och studiens ansats 

Den här studien tar sin utgångspunkt i teorin. Det innebär att utifrån ett i litteraturen 
definierat företagsekonomiskt problem studera hur den upplevda osäkerheten hos chefer som 
leder på distans kan reduceras. Utifrån forskningsfrågan utvecklas hypoteser som fungerar 
som utgångspunkt för datainsamling, analys och resultat. Studien ägnar särskilt fokus på att 
analysera om den upplevda osäkerheten kan reduceras genom formalisering eller kontroll 
över ledningssituationen. Detta innebär att anta en deduktiv ansats (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 1991). Genom att utgå från existerande litteratur finns grundläggande kunskaper att 
utgå ifrån vilket underlättar arbetsgången vid insamling av data. 

Genom att utgå ifrån teorin innebär det en tydlig utgångspunkt i form av den teoretiska 
referensramen. Detta får till följd att en uppsättning grundläggande antaganden påverkar 
objektiviteten av studien. Med detta i åtanke arbetar studien aktivt mot att se objektivt på de 
teorier, modeller och resultat som tas fram i syfte att undvika att vinkla dem utifrån tidigare 
subjektiva perspektiv. Detta genom att vid insamling av data, analyserande och vid slutsatser 
används bland annat ett etablerat mätinstrument. Detta mätinstrument är konstruerat av 
Fiedler, Chemers och Mahar (1976) och återfinns i Andersen (1994: 312-314) och placerar 
studien därför i det funktionalistiska paradigmet enligt Burell och Morgans (1979) 
klassificeringsmatris. 
 

3.2 Undersökningsmetod 

I den här studien tillämpas för datainsamling, analys och resultatdiskussion en kombination 
av kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Större delen av studien mäts objektivt då 
väletablerade källor som används är Yukl (2012; 2013) för ledarskap, Fiedler (1967; 1976) 
för kontroll och Robbins (1990) för formalisering. Dessa författare utgår från det 
funktionalistiska perspektivet. Den upplevda osäkerheten hos chefen blir dock subjektiv.  

 

Variablerna undersöks på tre olika nivåer. Formalisering analyseras på en organisationsnivå 
då regler och rutiner gäller för alla inom organisationen. Kontroll över ledningssituationen 
undersöks i denna studie på gruppnivå då kontrollen mäts på hela arbetsgruppen vid ledning 
på distans. Chefens upplevda osäkerhet granskas på individnivå då det är chefens subjektiva 
upplevelser som undersöks. 
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3.2.1 Datainsamling 
I denna studie samlas både kvalitativa och kvantitativa data in. Detta utförs för att kunna mäta 
både objektiva och subjektiva variabler som finns i analysmodellen. Graden av kontroll över 
ledningssituationen mäts med en kvantitativ studie. Då Fiedlers et al. (1976) i Andersen 
(1994) beprövade mätinstrument används. Detta instrument innehåller färdiga frågor som 
sedan används för att statistiskt räkna ut graden av kontroll över ledningssituationen. 
Instrument har använts utan korrigeringar. Fördelen med färdiga frågor är att de redan är 
testade (Bryman & Bell, 2013). Denna metod väljs eftersom det annars kan vara 
problematiskt att mäta kontroll objektivt. Variabeln formalisering mäts också via en 
kvantitativ undersökning, på grund av att formaliseringen kan beskrivas med antal och skalor 
och därför passar enkät som undersökningsmetod. Delen av enkäten som berör formalisering 
består av frågor som utformas från den problemformulering studien har och de teorier som 
studien berör, vilket är viktigt vid formulering av frågor enligt Bryman och Bell (2013). 
Frågorna har svarsalternativ som är på en skala 1-5. Enkäterna är förhållandevis korta, detta 
är något Bryman och Bell (2013) anser är positivt för att respondenterna inte ska tröttna. 
Respondenten får fylla i enkäten i samband med intervjun för att minska risken att den inte 
ska bli ifylld alls, vilket är vanligt förekommande vid enkätundersökningar (Bryman & Bell, 
2013). Nackdelen med enkäter kan vara att respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor 
vid oklarheter när den fylls i (Bryman & Bell, 2013). Detta undviks tack vare att 
respondenterna fyller i enkäterna direkt efter intervjun. Något som inte kan undvikas vid 
enkät är nackdelen med att följdfrågor inte kan ställas till respondenterna. 
  
Variabeln osäkerhet undersöks med en kvalitativ studie för att variabeln är subjektiv och 
därför passar kvalitativ undersökning. Kvalitativ undersökning kännetecknas av bland annat 
ord och tolkningar (Bryman & Bell, 2013). För att mäta den upplevda osäkerheten hos 
cheferna genomförs semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide utformas med relativt 
specifika frågor som är baserade utifrån litteraturen. Respondenterna har ändå stor 
valmöjlighet hur de vill svara på dessa frågor. Det blir även tillåtet att ställa följdfrågor om 
svaret inte är tillräckligt eller om det uppkommer frågetecken, även detta är kännetecken för 
en semistrukturerad intervju enligt Bryman och Bell (2013). 
  

3.2.1.1 Intervjuguide 
  
Här nedan presenteras intervjuguiden som används för att mäta den subjektiva variabeln 
chefens upplevda osäkerhet. I detta avsnitt kopplar vi samman de frågor vi ställer i samband 
med intervjun med utgångspunkten i den teoretiska referensramen. 
  

● Hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas arbetsuppgifter 
eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Denna fråga baseras på (Andersens 
(2006:1079) citat av Blake och Mouton (1985) om ledarskap “Processes of 
leadership are involved in achieving results with and through others”. Syftet med 
frågan är att få ett första svar om hur informanten ställer sig till att vara ansvarig för 
arbetsuppgifterna då de är indirekt kopplade till företagets resultat. 
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● Känner du att du kan säkerställa att uppgifterna genomförs som de ska när du 

och medarbetaren inte befinner er på samma arbetsplats? ( Hatch, 2002 ) 
Denna fråga blir en fortsättning på fråga ett men handlar istället om att säkerställa. 
Hatch (2002) menar på att regler och procedurer kan vara av vikt för att 
säkerhetsställa att arbetet blir genomfört och att medarbetarna uppfyller de krav som 
ställs på dem och syftet med frågan är att höra informantens resonemang. 

  
● “Du är ansvarig för att organisationen ska leverera resultat medan du inte 

befinner dig med medarbetarna” hur känns det ? (Andersens, 2006:1079) 
hänvisning till Blake och Mouton (1985) 
Denna fråga ställs som ett påstående för att informanten ska få en större förståelse för 
frågan. Frågan utgår från citatet av Blake och Mouton (1985) i Andersen (2006:1079) 
“Processes of leadership are involved in achieving results with and through others”. 

  
● Hur känner du inför att utvärdera prestationer på distans? (Bass, 1990: Yukl: 

2012). 
Frågan baseras på Bass (1990) och Yukl (2012) resonemang om att en chefs uppgifter 
innefattar att utvärdera prestationer och tanken med frågan är att höra informantens 
generella begrepp för att sedan se mönster i informantens svar som leder oss till om 
informanten upplever osäkerhet eller inte. 

  

● Känner du att du kan/behöver övervaka arbetet vid ledning på distans? (Bass, 
1997: Yukl: 2012). 
Denna fråga baseras också på Bass (1990) och Yukl (2012) tankegång om att en chefs 
uppgifter innefattar övervakning av arbetet. Denna fråga blir en indikator på om 
informanten känner sig osäker på sina medarbetare vid ledning på distans. 

  
● Känner du att du kan eller behöver koordinera/styra arbetet vid ledning på 

distans? (Bass, 1990: Yukl: 2012). 
Frågan är i likhet med ovanstående resonemang, att detta blir en indikator på om 
informanten känner sig osäker på sina medarbetare vid ledning på distans. Chefens 
uppgifter inkluderar enligt Bass, (1990) och Yukl, (2012) koordination av arbetet och 
detta ligger till grund för frågans utformande. 

  
● Upplever du dig säker på att ni levererar kvalité vid ledning på distans? 

Andersens (2006:1079) hänvisning till Blake och Mouton (1985) 
Då kvalité är kopplat till resultat utgår även denna fråga från Blake och Moutons 
(1985) citat om ledarskap i Andersen (2006:1079) “Processes of leadership are 
involved in achieving results with and through others”. 

  
● Hur känner du för tidsramarna vid ledning på distans? (deadlines osv) Andersens 

(2006:1079) hänvisning till Blake och Mouton (1985) 
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Att hålla tidsramarna blir också en viktig aspekt för en verksamhets resultat och kan 
därav bli problematiskt vid ledning på distans. Därför ställs denna fråga för att se hur 
informanten hanterar tidsaspekten för att behålla och förbättra företagets resultat. 
Frågan är baserad på definitionen av ledarskap “Processes of leadership are involved 
in achieving results with and through others” (Blake och Mouton, 1985 i Andersen, 
2006: 1079) 
  

3.3 Datainsamlingsmetod 

I detta avsnitt presenteras hur vi går tillväga för att göra urval av litteratur och respondenter 
samt gör en bedömning av access till tid, material och data. 
 

3.3.1 Urval av litteratur 

Litteratur väljs utifrån relevans och en stor vikt läggs vid att finna etablerade författare. De 
etablerade författare som till stor del används är Fiedler et al. (1976), Fiedler (1967), Yukl 
(2012; 2013) och Robbins (1990) som alla utifrån Burell och Morgans (1979) 
klassificeringsmatris går att placera inom ramen för det funktionalistiska paradigmet. Två 
böcker som används kontinuerligt i denna studie är Yukl (2012; 2013) och Robbins (1990), 
dessa böcker är litteraturgenomgångar som sammanställer en stor del av teorin inom området. 
För att bredda teoriavsnittet ytterligare används både böcker, avhandlingar, översiktsartiklar 
och vetenskapliga artiklar för att få ett så relevant teoriavsnitt som möjligen går. Sökord som 
används för att finna vetenskapliga artiklar som är vetenskapligt granskade är leadership, 
leadership in distance, formalization, control, distance in organizations. Vid användning av 
litteratur som ligger nära studieobjektet så studeras källförteckningen för att se om det finns 
annan relevant litteratur som kan tillhandahållas. 

Översiktsartiklarna används som en start för att se över forskningsområdet men även för att 
hitta annan relevant litteratur inom forskningsområdet, detta menar Tranfield, Denyer och 
Smart (2003) är fördelen med översiktsartiklar. Översiktsartiklarna hjälper till med att snabbt 
hitta ett gap i den tidigare forskningen om ledning på distans och detta gap ligger till grund 
för studiens problemformulering. Dessa artiklar kan ibland klassas som bristfälliga eftersom 
de till mestadels behandlar delar ur befintlig litteratur (Tranfield et al., 2003). Detta hanteras 
genom att komplettera dem med annan litteratur såsom böcker, vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar. I studien undviks andrahandsreferat, andrahandsreferat förekommer bara när 
originalkällorna inte finns tillgängliga. 
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3.3.2 Urval av fall och respondenter 
En bedömning av urvalets representativitet görs genom en värdering av de olika företag som 
ingår i studien. Att utvärdera urvalets representativitet blir viktigt för att kunna bedöma 
möjligheter till generalisering, i analytisk mening (Merriam, 1994). De chefer som intervjuas 
representerar företag inom bland annat rekryterings- bemanning och konsultbranscher. Dessa 
branscher är av den typen att ledning på distans är förekommande och det går därför att mena 
att urvalet är representativt. Ett analytiskttypiskt urval skapar därför förutsättningar för att i 
analytisk mening delvis ha möjligheter till generalisering (Merriam, 1994). 
I empirin kommer en närmare beskrivning om företagen och respondenterna men den blir 
något begränsad då alla företag och informanter förblir anonyma. 
  
Respondenterna har roller som regionchef, konsultchef, VD och platschef. De olika titlarna 
skapar förutsättningar för att i viss mån öka möjligheterna till generalisering av resultat. Å 
andra sidan föreligger medvetenhet om begränsningarna i urvalet. De chefskategorier som är 
intervjuade är representativa för chefer som leder medarbetare på distans. Detta leder således 
till förutsättningar för att delvis kunna generalisera resultaten (Bryman & Bell, 2013). 
Datainsamlingen pågår tills empirin kan anses mättad. Empirisk mättnad uppstår när 
datainsamlingen inte längre genererar någon ny ytterligare information samt att 
datainsamlingen inte visar på någon ytterligare variation (Eisenhardt, 1989). 
 
Generalisering av studien 
Respondenterna väljs utifrån att de ska vara ansvarig för ungefär lika många medarbetare och 
urvalet ligger på ungefär ett 20-tal medarbetare för att få ett så representativt resultat som 
möjligt. Branscherna som används till undersökningen har valts utifrån att graden av 
formalisering kan variera. Företag som styrs av lagar och givna regler är därför inte aktuella 
för studien och väljs därmed bort. Efter att ha tagit hänsyn till dessa punkter har chefer med 
vilja att ställa upp intervjuats. Detta ses som ett icke-sannolikhetsurval och fortsättningsvis ett 
bekvämlighetsurval enligt Bryman och Bell (2013). Detta val påverkar studien men då 
mängden tid och resurser är begränsad för att kunna göra ett fullständigt sannolikhetsurval 
väljs ändå bekvämlighetsurval. Detta menar Bryman och Bell (2013) är ett vanligt argument 
till att göra ett bekvämlighetsurval. Det bör noteras att den tillämpade urvalsmetoden, 
bekvämlighetsurvalet skapar begränsade möjligheter till att i statistisk mening generalisera 
resultat (cf. Bryman & Bell, 2013).  
 
Detta innebär att studiens resultat inte kan appliceras på andra personer, situationer, händelser 
eller fall som ej ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2015). Studiens urval, de sju utvalda 
respondenterna utgörs ej av ett stickprov som med säkerhet kan uttala sig för hela den valda 
populationen. Med tanke på detta kan studiens resultat ej generaliseras i statistisk mening 
(Fejes & Thornberg, 2015). För att en studie ska kunna generalisera resultatet i statistisk 
mening krävs att ett sannolikhetsurval. 
 
De respondenter som valts ut är representativa ur analytisk synvinkel av anledningen att de 
har gemensamt antal medarbetare de är ansvariga för, verkar inom branscher där 
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distansarbete blir allt vanligare och därför ledning på distans är vanligt förekommande 
(Coenen & Kok, 2014). 
Därför kan studien till viss del tänkas kunna generaliseras ur analytisk synvinkel då de 
respondenter som valts ut skett genom ett analytisktypisk urval (Hansson, 2008). Vilket 
innebär att resultaten med grund i detta till viss del kan generaliseras ur en analytisk 
synvinkel men däremot inte ur statistisk mening. 

3.3.3 Access till tid, material och data 

Något som påverkar studien är tillgången till tid. Svårigheten att få kontakt med respondenter 
samt att boka in intervjuer inom den utsatta tidsramen påverkar studiens empiri. De 
respondenter som ingår i studien har vid första kontakt tackat ja, något som Bryman och Bell 
(2013) menar ofta leder till att respondenterna har viljan att samarbeta under intervjuerna. 

  
Svaren på intervjufrågorna kan bli missvisande då risken finns att respondenterna inte vågar 
ge uttryck för hur de egentligen känner och vad de tycker på grund av att de inte vill skada 
företaget. Detta påverkar således också resultatet av studien. Detta är svårt att komma ifrån då 
varje respondent vill skydda sitt eget företag och kan vara rädd för att lämna ut känsliga 
uppgifter. Vid en större omfattning på uppsats hade ett alternativ varit att utarbeta ett 
sekretessdokument för att skydda informanterna och deras företag. 
 

3.4 Analysmetod 

Bogdan och Biklen (2007; 34) i Fejes och Thornberg (2015) har definierat dataanalys för 
kvalitativa metoder som “Den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och 
arrangerar sitt datamaterial (till exempel intervjutranskriptioner, fältanteckningar eller 
annat material) för att komma fram till ett resultat.” 

Denna studie genomförs både via en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 
delen innehåller ett tiotal frågor vilket resulterar i en begränsad tid för intervjun och eftersom 
frågorna är specifikt utvalda och inriktade på ämnet kan en stor del av materialet användas. 
Rennstam och Wästerfors (2015) menar på att kvalitativt material i form av exempelvis en 
utskriven intervju kan bli svårhanterligt med tanke på den stora mängden text. Därför 
används både kvantitativa och kvalitativa data för att hantera problematiken med överflödig 
data. Det vill säga att enkäterna kompletterar intervjun för att inte få en svårhanterlig och för 
stor mängd av kvalitativa data. Den kvalitativa data som samlas in transkriberas för att lätt 
kunna se vad som sagts under intervjuerna. 
  
Angående enkäten om kontroll över ledningssituationen så följs Fiedler et al. (1976) i 
(Andersen, 1994) instrument för att mäta om de deltagande cheferna uppnår svag, måttlig 
eller hög grad av kontroll. Detta beräknas och resultaten registreras sedan i en tabell. Enkäten 
som berör formalisering är relativt kort och den baseras på siffror. Den återspeglar en 
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objektiv inblick i företagens regler och rutiner. Denna enkät redovisas i en tabell. Den 
kvalitativa studien resulterar i en indelning av chefens upplevda osäkerhet. Osäkerheten 
klassificeras efter hög grad av osäkerhet, måttlig grad av osäkerhet och låg grad av osäkerhet. 
Detta bedöms via citat som kommer från den semistrukturerade intervjun med informanterna.  
 

3.5 Studiens kvalitet 

3.5.1 Strategier för att öka studiens trovärdighet (reliabilitet) 
  
Genom att utgå ifrån vad tidigare forskning producerat kan därför reliabiliteten i studien 
förstärkas. De fyra följande kriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftelse som Lincoln och Guba (1985) presenterar ökar reliabiliteten i en studie.   
 

3.5.1.1 Tillförlitlighet 
Genom att först läsa in sig på litteraturen för att få en bred bas att stå på och för att förstå 
kontexten inom det valda ämnet att leda på distans med stöd av formalisering och kontroll. 
Genom att använda fler studiemetoder vilket i detta fall innebär både kvalitativ via 
semistrukturerade intervjuer och kvantitativ data i form av Fiedlers mätinstrument kan 
trovärdigheten i informationen som tas fram öka (Lincoln & Guba, 1985). 
  

3.5.1.2 Överförbarhet 
Studiens design är utformad för att kunna användas i andra fall och att den är överförbar är 
enligt Lincoln och Guba (1985) ytterligare en faktor som ökar studiens reliabilitet och visar 
på användbarheten för studiens design. Designen av studien formas på så sätt att den kan 
återupprepas och även då få liknande resultat. Detta förespråkar både Lincoln och Guba 
(1985) samt Bryman och Bell (2013) som alla menar att möjligheten till att upprepa studiens 
design ökar studiens pålitlighet. 
  

3.5.1.3 Pålitlighet 
Passivitet erhålls genom att lyssna och iaktta vid datainsamlingen samt undvika att ställa 
ledande frågor (Lincoln och Guba, 1985). Någon påverkan eller manipulation av studien sker 
därför inte under datainsamlingen, förekomsten av manipulation skulle kunna sänka 
reliabiliteten. 
  

3.5.1.4 Bekräftelse 
I syfte att kunna ge respondenterna möjligheten att granska och värdera den insamlade datan 
innan studien publiceras (Lincoln & Guba, 1985). Så spelas intervjuerna in och transkribering 
utförs av alla intervjuer samt den rådata som finns sparas. 
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Något som måste tas i beaktning är att ovana intervjuare kan komma att påverka 
respondenterna i “negativ riktning” genom att inte agera tillräckligt professionellt i kontakt 
med dessa. Det är något som kan påverka möjligheten att få ärliga svar att dra slutsatser ifrån 
(Hansson, 2008). Genom att vara väl förberedda innan genomförandet av intervjuer för denna 
studie reduceras denna risk och istället byggs förtroende för respondenterna. 
 
Genom att använda Fiedlers väletablerade mätinstrument för kontroll över 
ledningssituationen ökar studiens trovärdighet i form av ökad tillförlitlighet. Detta instrument 
ger även möjligheten att genomföra studien på nytt, för chefer inom andra branscher.   
 

3.5.2 Strategier för att öka studiens trovärdighet (validitet) 
För att nå den data som söks i syfte att lösa den problematik som fastställts används delvis 
etablerade mätinstrument. Genom att använda ett etablerat mått för mätning av kontroll över 
ledningssituationen ökar trovärdigheten i studien. Detta i form av Fiedlers et al. (1976) i 
Andersen (1994) mätinstrument för kontroll som är i kvantitativ form. Denna del av 
datainsamlingen som består av ett etablerat mätinstrument följer under intervjuerna de 
anvisningar som föreligger för det valda mätinstrumentet, några följdfrågor har därför inte 
kompletterat denna del av enkäten, vilket enligt Bryman och Bell (2013) ökar studiens 
trovärdighet. Egenkomponerade intervjufrågor som berör chefens upplevda osäkerhet 
utformas baserat på den teoretiska referensramen i syfte att säkerställa att rätt data samlas in 
utifrån den valda frågeställningen. Detta ökar studiens trovärdighet genom att säkerställa att 
den teori som används är relevant och stödjer studien genom att kunna översättas till 
praktiken genom intervjuerna. Något som skulle kunna stärka studiens resultat är att beräkna 
utfallet genom statistisk signifikansnivå. Denna metod är dock inte meningsfull givet det 
begränsade antalet observationer som ingår i studien. 
  

3.6 Metodreflektion 
I denna studie undersöks tre variabler. Formalisering undersöks via en kvantitativ studie då 
dessa variabler anger antal dokument för regler och procedurer, vilket mäts objektivt. Detta 
motiverar till en kvantitativ undersökningsmetod. Variabeln kontroll över ledningssituationen 
mäts enligt Fiedlers mått och är utformat som en enkät som mäts objektivt. Detta val sker 
naturligt då kontroll över ledningssituationen är myntat av Fiedler och för att behålla 
trovärdigheten genom studien används författarens tillhörande mätinstrument. Osäkerheten 
mäts kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer kunde ha mätts genom kvantitativa 
enkäter, detta anses dock kunna ge upphov för missvisande resultat då spontana följdfrågor 
utelämnas vid den typen av undersökning. Dessa följdfrågor kan vara nödvändiga vid 
mätning av chefens upplevda grad av osäkerhet då det finns en risk med enkäter att frågorna 
missförstås. 
 
Varför Fiedlers mätinstrument?  
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Trots att Fiedlers mätinstrument blivit kritiserad och kan ses vara något bristfällig genom att 
delar av den inte längre är dagsaktuella, anses den vara ett värdefullt bidrag till studien. Detta 
då mätinstrumentet är ett etablerat mått som använts i flertalet studier. Då mätinstrumentet är 
i form av en enkätundersökning kan en del frågor i undersökningen anses behöva justeras 
efter en genomförd pilotstudie, vilket Bryman och Bell (2013) framför kan förbättra en 
studie. I denna studie skulle exempelvis språket i enkäten behöva justeras för att ge 
respondenterna en mer rättvisande uppfattning av frågornas syfte. Detta är dock inte möjligt 
att göra ändringar i Fiedlers mätinstrument är ett etablerat mått som måste följas om det ska 
hänvisas till Fiedler. 
 
I denna studie används ett eget utformat mätinstrument för att mäta variabeln formalisering. 
Denna enkät sammanställs genom att räkna ut medelvärdet och sedan placera ut resultatet på 
en skala låg, måttlig och hög. Skalan grundar sig på respondenternas svar och detta kan ses 
som en brist i mätinstrumentet om svaren har en hög grad av variation. Om t.ex. en 
respondent svar skiljer sig markant från övriga kan det påverka skalan. Men på grund av att 
det inte finns möjlighet att få tillgång till företagens dokument så fanns det inget annat sätt att 
utforma skalan. 
  

3.7 Alternativ metod 
Hade studien genomförts med en annan metod hade den kunnat genomförts rent kvantitativt 
eller kvalitativt. 
Hade den genomförts genom någon av dessa former hade ett större antal intervjuer eller 
enkätundersökningar genomförts. Detta hade möjligtvis kunnat öka studiens statistiska 
säkerhet genom att studien genom denna metod hade kunnat genomföras med ett 
slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013). Fler branscher hade genom denna metod kunnat 
deltagit i studien, vilket även det hade ökat studiens generaliserbarhet och trovärdighet. 
Enkätundersökningarna hade kunnat skickats ut till chefer som leder på distans över hela 
Sverige. Dock hade det funnits risk med att skickat en omfattande enkät till chefer som leder 
på distans då Bryman och Bell (2013) menar att om enkäten är för lång så finns det risk att 
respondenten tröttnar samtidigt som det är vanligt förekommande att enkäter överhuvudtaget 
inte blir ifyllda. En annan brist med denna alternativa, kvantitativa metod skulle kunna vara 
att den inte skulle bidra med de nyckelord som respondenterna yttrade under intervjuerna. 
Dessa nyckelord som gav underlag för att dra slutsatser om osäkerhet och behov av kontroll 
hade inte kunnat bidra på samma sätt genom en enkätundersökning. 
  
Om bara en kvalitativ undersökning med intervjuer hade valts som metod hade intervjuerna 
blivit större till antalet eller mer djupgående och detta hade bidragit till en mer omfattande 
studie. Problemet med att göra en kvalitativ studie hade varit Fiedlers et al. (1976) färdiga 
mätinstrument. Det är en färdiggjord enkät därför skulle det vara problematiskt att framföra 
det som en intervju. Om intervjuer skulle genomföras skulle variabeln kontroll över 
ledningssituationen  utgå och därmed skulle hela studien förändras.   
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4. Empiri 
I detta avsnitt redovisas studiens insamlade data. Kapitlet inleds med en presentation av de 
fyra hypoteser och dess tillhörande tabeller. Det empiriska materialet klassificeras utifrån tre 
kategorier, låg, måttlig eller hög grad av osäkerhet, formalisering respektive kontroll. 
 
 
 
H1a. Chefer med hög grad av kontroll över ledningssituationen upplever en låg grad av 
osäkerhet. 
  

Hypotes 1a Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av osäkerhet 

Chef Hög Låg 

Tabell 1 Hög grad av kontroll över ledningssituationen ger låg grad av upplevd osäkerhet 
hos chefen 

 
H1b. Chefer med låg grad av kontroll över ledningssituationen upplever en hög grad av 
osäkerhet. 
 

Hypotes 1b Kontroll över 
ledningssituation  

Grad av osäkerhet 

Chef Låg Hög 
Tabell 2  Låg grad av kontroll över ledningssituationen ger hög grad av upplevd osäkerhet 
hos chefen 

 
 
 
 H2a. Vid hög grad av formalisering upplever chefen en låg grad av osäkerhet 
  

Hypotes 2a Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Chef Hög Låg 

Tabell 3 Hög grad av formalisering ger låg grad av upplevd osäkerhet hos chefen 
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H2b. Vid låg grad av formalisering upplever chefen en hög grad av osäkerhet 
 

Hypotes 2b Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Chef Låg Hög 
Tabell 4 Låg grad av formalisering ger hög grad av upplevd osäkerhet hos chefen 

Sammanställning av data 
 
Nedan presenteras varje intervju som genomförts under denna studie. Berättelserna och 
begreppen från intervjuerna ligger till grund för vilken grad av osäkerhet som ledaren 
upplever och presenteras nedan i en tabell. 
  

4.1 Chef 1 
Chef 1: Denna chef arbetar på ett företag som startades 2016 (Allabolag, 2017). Företaget 
arbetar med uthyrning av personal och externa företagsprojekt. Företaget är relativt 
specialiserade eftersom de framförallt riktar in sig på tjänster inom marknad, organisation och 
strategi. Denna chef är vice VD och en av ägarna för bolaget. Då denna chef fortfarande är 
under utbildning så innehar denne en begränsad erfarenhet av att leda formella 
organisationer. Medarbetarna i organisationen besitter begränsad erfarenhet inom området 
och är fortfarande under utbildning. 
  
På den första frågan som lyder “hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag?” svarade Chef 1 (2017) att 
denne till en början var orolig och ville kvalitetssäkra allt men menade på att desto mer 
ansvar medarbetarna får desto bättre blir det. Chef 1 (2017) förklarar att denne fungerar mer 
som ett bollplank till medarbetarna, “jag hjälper dem att lösa de problem som de ställs inför 
genom att agera coach” (Chef 1, 2017). Chef 1 (2017) menar att denne förmedlar vad 
organisationen ska uppnå snarare än hur medarbetarna ska utföra sitt arbete. 
  
Chef 1 (2017) menar att det funnits situationer som medarbetarna löst problemen på ett sätt 
som denne själv inte tänkt på och hävdar att detta även bidragit till att denne kunnat ta ett steg 
tillbaka och överlåta mer ansvar till medarbetarna. Chef 1 (2017) menar på att denne inte kan 
säkerställa vägen till resultatet det vill säga arbetsprocesserna, men menar på att denne kan 
säkerställa helheten och det slutgiltiga resultatet. Chef 1 (2017) påpekar vikten av att 
dokumentera och samla alla anteckningar på samma ställe för att kunna följa upp vad 
medarbetarna producerat. 
  
Respondenten berättar att det föreligger en osäkerhet vid ledning på distans om kunden 
verkligen känner sig nöjd. Detta baseras på vad kunden informerar företaget om och Chef 1 
(2017) menar på att kunden ibland är återhållsam med återkoppling. Chef 1 (2017) menar att 
de genom en öppen kommunikation med kunden kan vara relativt säkra på att de levererar på 
en nivå som kunden önskar och menar att “det är ju aldrig så att vi faller på att det blir ett 
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dåligt resultat eller att någon gör ett litet fel” (Chef 1, 2017). Denna chef uttrycker att “det 
har varit en väldigt närgående övervakning” (Chef 1, 2017). Chef 1 menar på att det är 
enkelt att kontrollera vad medarbetarna gör då de använder sig av program som förenklar 
övervakning. Chefen berättar även att det går att kontrollera via dokument och telefonsamtal 
när denne känner sig osäker och genom övervakningen känner chefen sig lugn (Chef 1, 
2017). 
  
På frågan upplever du dig säker på att ni levererar kvalité vid ledning på distans? svarar Chef 
1 (2017) “Nej aldrig riktigt, sedan känner jag mig säker på att vi alltid kan leverera ett bra 
resultat om vi får den feedbacken som krävs av kunden”. Något som Chef 1 (2017) menar är 
av central vikt är att medarbetarna anstränger sig så bra som de kunnat under perioden, vilket 
enligt Chef 1 (2017) inneburit många oavlönade övertidstimmar för att leverera den kvalité 
som kunden efterfrågat. Detta för att upprätthålla företagets rykte. Denna chef beskriver att 
om företaget hamnar i tidsnöd inför en deadline så tar denne chef på sig mycket ansvar själv 
och denne går in och färdigställer uppdraget på egen hand (Chef 1, 2017). 
  
Sammanfattning Chef 1 
Denna chef visar på en hög grad av osäkerhet då han beskriver sin ledningssituation i termer 
av orolig, övervakning, osäkerhet, behov av kvalitetssäkring. Denne chef indikerar även på 
osäkerhet när denne berättar om att han tar på sig mycket ansvar och färdigställer uppdrag på 
egen hand vid tidspress. Chefen berättar att möjligheten till att kontrollera medarbetarnas 
prestationer finns. Detta genom de program som företaget använder sig av. Denna chef 
uttrycker att denne känner ett lugn i och med denna möjlighet föreligger. 
 

4.2 Chef 2 
Chef 2: Denna chef arbetar på ett företag som startades 2016 (Allabolag, 2017). Företaget 
arbetar med uthyrning av personal och externa företagsprojekt. Företaget är relativt 
specialiserade eftersom de framförallt riktar in sig på tjänster marknad, organisation och 
strategi. Denna chef är även VD och ägare för bolaget och har begränsad erfarenhet av att 
leda medarbetare. Medarbetarna i organisationen besitter begränsad erfarenhet inom området 
och är fortfarande under utbildning. 
  
På den första frågan som lyder hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Säger Chef 2 “Jag bryr mig 
om min verksamhet och jag bryr mig om dem som är med i gruppen, så det kan väl bli lite 
stressigt ibland att man kan få lite ångest över att saker måste gå i rätt riktning” (Chef 2, 
2017). Chef 2 (2017) berättar också att det lite jobbigt att denna måste driva på medarbetarna 
ibland. 
  
När frågan ställs om chefen kan säkerställa att arbetsuppgifterna genomförs som de ska när 
de inte befinner sig på samma arbetsplats säger denne chef “absolut så har man inte helt koll, 
det har man inte, och det är på gott och ont” (Chef 2, 2017). Denne chef uttrycker “i början 
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är man lite kontrollfreak och vill ha koll på allt” (Chef 2, 2017). Chefen berättar även att 
denne har lärt sig att det är bra att ta ett steg tillbaka vid inledningen av ett projekt för att låta 
medarbetarna ta ansvar. 
  
När frågan uppkommer hur denne chef känner för att vara ansvarig för organisationens 
resultat medan denne leder på distans så svarar chefen “vi har en ganska öppen 
kommunikation i gruppen, så folk frågar oss också” (Chef 2, 2017). Chefen menar då att 
medarbetare som är osäkra kommer och dubbelkollar med chefen. Chefen menar även att 
denne fungerar mer som en coach då medarbetarna själva är osäkra. Chef 2 (2017) berättar att 
det är svårt att utvärdera medarbetarnas prestationer då denne inte är på plats. Chefen 
uttrycker  “det är en svår fråga, hur gör man det och det är väl ingenting vi egentligen 
liksom har hunnit utveckla exakt hur vi ska göra dem delarna” (Chef 2, 2017). Denne säger 
att övervakning behövs ibland, men har även förstått att denne ibland måste ta ett steg 
tillbaka. Chef 2 (2017) berättar att “just för att jag faktiskt äger bolaget också så blir dem så 
rädda att dem kanske ska trampa mig på tårna, så jag har lärt mig att ta ett steg tillbaka och 
inte vara med på alla mindre möten”. 
  
Chef 2 (2017) förklarar att denne behöver koordinera arbetet till viss del, men detta utförs i 
de flesta fallen tillsammans med medarbetarna. Denne chef berättar att företaget levererat 
kvalité men benämner även att denne varit involverad i de flesta uppdragen. På frågan om 
chefen är orolig att medarbetarna inte lyckas hålla tidsramen menar denne att det varierar 
mellan olika projekt då medarbetarna inte är anställda på heltid och arbetar i mån av tid 
utifrån en preliminär tidsplan. 
  
 
Sammanfattning Chef 2 
Denna chef indikerar på osäkerhet då denne beskriver olika situationer i termer av stress, 
ångest, kontrollfreak och övervakning. Denne visar även på osäkerhet när denne berättar att 
kvalité levereras men då har denne chef varit involverad i uppdraget. Denne chef känner sig 
orolig för att konsulterna inte håller tidsramen. Chefen ser sig dock mer som en coach då 
medarbetarna själva är osäkra och detta ses som en indikator på att chefen också är osäker på 
vad som ska göras därav dennes coachande ledarstil. Denne chef placeras därför in i en hög 
grad av osäkerhet. 
  

4.3 Chef 3 
Chef 3: Denna chef arbetar på ett företag som startades 1996 (Chef 3, 2017). Detta företag 
har flera kontor i Sverige. Det lokala kontoret där denna chef jobbar har framförallt en 
nyckelkund där dom hjälper till med bemanning. Chefen har en relevant utbildning men en 
begränsad erfarenhet av ledarskap. Medarbetarna är lågutbildade och arbetsuppgifterna är 
okvalificerade (Chef 3, 2017). 
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På den första frågan som lyder hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Berättar Chef 3 (2017) att 
denne känner sig mer ansvarig för anställningen av medarbetarna än arbetsuppgifterna, men 
chefen uttrycker samtidigt att det är frustrerande att inte kunna påverka arbetsuppgifterna. 
När det handlar om hur chefen känner att denne kan säkerställa att uppgifterna genomförs 
som de ska när chef och medarbetare inte är på samma plats svarar Chef 3 (2017) att 
arbetsuppgifterna utförs på ett bättre sätt vid chefens närvaro. Chefen säger att medarbetarna 
då inte vågar frångå att utföra arbetsuppgifterna. Chef 3 säger även att företaget levererar 
resultat bara genom att ha medarbetarna på arbetsplatsen.  
 
På frågan som rör hur chefen känner för att utvärdera på distans svarar chefen “det känns 
ganska naturligt för jag har ju ganska bra kontakt med alla medarbetare ändå och jag 
känner dom ganska väl” (Chef 3, 2017). Detta berättar chefen görs genom att ha en bra 
kommunikation med kunden och Chef 3 förlitar sig på vad denne säger. Chefen pratar även 
med medarbetarna och säger att “ofta är det ju personalen som ljuger angående deras 
prestationer” (Chef 3, 2017). 
  
På frågan “du är ansvarig för att organisationen ska leverera resultat medan du inte befinner 
dig med medarbetarna” hur känns det? Svarar denne Chef 
“Ja, jag vet ju att vår organisation ger resultat så länge jag har de här personerna på plats, 
så det enda jag jobbar på är ju att dem ska stanna kvar och att dem ska, att det ska fungera, 
så att det som är frustrerande är ju när dem lämnar och av anledningar som inte jag kan 
påverka att dem inte trivs av olika anledningar” (Chef 3, 2017). Chef 3 (2017) berättar att 
medarbetarna blir anställda till en början på sex månader men eftersom företaget jobbar med 
bemanning så vill de förlänga kontraktet för att de ska tjäna mer pengar. 
  
Chefen känner ett behov av att övervaka arbetet då denne känner att en viktig del är att ha 
nöjda kunder. På frågan om chefen känner att denne behöver koordinera arbetet menar Chef 3 
att det inte behövs. Den uppgiften ligger på kundföretaget. Chef 3 (2017) berättar att det till 
100% är säkert att dom inte alltid levererar kvalitet, detta är något som dom brukar berätta för 
kunden redan från start. 
  
Sammanfattning Chef 3 
Denne chef indikerar på osäkerhet då denne beskriver olika situationer med termer som 
frustrerande, närvaro och övervaka. Chef 3 visar på osäkerhet när denna uttrycker att det blir 
ett bättre resultat när chefen befinner sig på samma plats som medarbetarna. Chefen uttrycker 
även osäkerhet genom att berätta att denne känner en frustration över att inte kunna påverka 
arbetsuppgifterna i den utsträckning chefen vill. Osäkerhet visar sig även genom att chefen 
känner ett behov av att övervaka medarbetarna för att få så nöjda kunder som möjligt. Chef 3 
är övertygad om att organisationen inte alltid levererar kvalité. Denne chef visar på en hög 
grad av osäkerhet. 
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4.4 Chef 4 
Chef 4: Denna chef arbetar på ett företag som startades 2003 (Allabolag, 2017). Företaget 
arbetar med rekrytering, försäljning och personaluthyrning inom de flesta branscherna och för 
de flesta akademiska yrkesrollerna. Detta företag har flera kontor runt om i Sverige. 
Yrkesrollen som denna chef innehar är regionchef. Denne chef innehar en lång erfarenhet av 
ledarskap. Detta företag innehar ett huvudkontor och detta huvudkontor har ansvar för att 
utforma dokument för regler och procedurer (Chef 4, 2017). 
  
På den första frågan som lyder hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Berättar Chef 4 (2017) att det 
är ett svårt ansvar. Det blir en tätare dialog när medarbetarna är nya. Denne chef berättar att 
redan vid anställningen redogörs det vad som krävs av arbetstagaren (Chef 4, 2017). Denne 
chef (2017) berättar att de har en löpande dialog både med medarbetarna och kunden. 
  
Chef 4 uttrycker att “det finns höga krav på att konsulterna är självgående och att de ska 
kunna ta reda på saker och ting själva utan handledning” (Chef 4, 2017). Chef 4 (2017) 
berättar att detta undersöks redan innan anställning. 
  
På frågan om denne chef kan säkerställa att arbetsuppgifterna genomförs som de ska vid 
ledning på distans svarar Chef 4 “Det enda är ju genom min kund som jag kan få reda på det, 
det är enda sättet att säkerhetsställa” (Chef 4, 2017). Chef 4 (2017) berättar att denne även 
frågar konsulten och om svaret blir svävande så bokar denne chef ett möte med kund och 
konsult för att se hur problemet kan lösas. 
  
Denne chef berättar “om min kund inte är nöjd med vad min konsult levererar då kommer ju 
inte jag få något förnyat förtroende eller så, så det är ju jätteviktigt att säkerställa att 
personen gör vad den ska” (Chef 4, 2017). 
  
Denne chef benämner att det är otroligt viktigt att hitta rätt person för uppdragen (Chef 4, 
2017). Chef 4 menar på att det kontinuerligt går ut enkäter till kunden om hur medarbetarna 
presterar. Denne chef berättar att den varken behöver övervaka eller koordinera 
medarbetarnas jobb (Chef 4, 2017). Genom medarbetar- och kundundersökningar framgår 
det om detta företag levererar kvalité och på så sätt beskriver Chef 4 att undersökningarna 
visar om företaget levererar kvalité, genom dessa undersökningar framgår det även om hur 
företaget är som arbetsgivare och hur Chef 4 är som ledare (Chef 4, 2017). Chef 4 (2017) 
uppger att de även arbetar med avstämningar med medarbetarna. Vad det gäller att leverera 
inom den utsatta tidsramen berättar Chef 4 (2017) att om rätt individ blivit anställd bör 
tidsramar inte utgöra något problem. 
  
Sammanfattning Chef 4 
Denna chef indikerar att denne förebygger osäkerhet genom löpande dialog, rätt person, 
kundundersökningar, medarbetarundersökning och avstämningar. Denna chef benämner ofta 
hur viktigt det är med grundläggande förarbete innan anställningen sker men även att 
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företaget har höga krav på arbetstagarna. Chef 4 arbetar inte med koordinering eller 
övervakning och detta tyder på att denna chef innehar en låg grad av osäkerhet. 
Genomgående i denna intervju med Chef 4 är det tydligt att denne inte känner sig osäker vid 
ledning på distans dock benämner denne vissa svårigheter som t.ex. ett svårt ansvar vid 
ledning på distans men berättar snabbt efter hur detta hanteras. Därför placeras denne chef in 
i en låg grad av osäkerhet. 
  

4.5 Chef 5 
Chef 5: Denna chef jobbar på ett företag som startade 2003 (Allabolag, 2017). Detta är ett 
lokalt företag som arbetar med bemanning och rekrytering. Denne chef har några års 
erfarenhet av ledarskap. 
  
På den första frågan som lyder hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Berättar Chef 5 “Jag tycker vi 
försöker att ha en regelbunden kontakt jag stämmer alltid av med konsulterna hur de vill att 
vår kontakt ska se ut” (Chef 5, 2017). Chef 5 (2017) besöker även de anställda ibland för att 
stämma av med dem och menar att “man får känna av lite hur personen är, hur man coachar 
eller leder dem”. 
  
Chef 5 (2017) anger att denne har väldigt liten inblick i den dagliga verksamheten och denne 
chef berättar att denne förlitar sig till stor del på kundföretaget. Frågan om att säkerställa att 
arbetsuppgifterna genomförs som de ska när du och medarbetarna inte befinner er på samma 
arbetsplats besvaras av denna chef “Mm där egentligen får man ju köra på avstämningar med 
kunden och se hur de tycker att de fungerar” (Chef 5, 2017). Chef 5 uppger “Man har ju 
ingen inblick i de dagliga så är det ju!” (Chef 5, 2017). Då alla kunders verksamheter 
fungerar olika anser Chef 5 (2017) att det är omöjligt att sätta sig in i dem alla, därför måste 
de förlita sig till kundföretagen. 
  
Chef 5 (2017) berättar att det genomförs ett förarbete innan en person blir utvald för ett 
uppdrag. Men Chef 5 (2017) berättar även att det blir en stress när medarbetaren inte lever 
upp till kundens förväntningar och att det kan resultera i att kunden inte blir nöjd. Lika viktigt 
som att kunden blir nöjd är det att konsulten blir nöjd med arbetet menar Chef 5 (2017). På 
frågan hur denne chef känner för att utvärdera prestationer på distans svarar Chef 5 “Ja de är 
ju lite problematiskt egentligen för man får ju förlita sig helt på vad någon annan har sagt 
och där kan de ju vara två helt olika sidor av de hela” (Chef 5, 2017). 
  
På frågan om denne chef upplever sig säker på att företaget levererar kvalité vid ledning på 
distans svarar Chef 5 “Jo men det skulle jag säga, vi skulle ju inte skicka iväg någon som vi 
var osäker på där har vi ju några led dels cv och erfarenheter och hoppas liksom att det 
stämmer och sedan har vi en andra intervju hos kund där de själva får välja utifrån de 
kandidater vi presenterar för dem” (Chef 5, 2017). Chef 5 (2017) menar att de ibland får 
bromsa kunden i anställningsprocessen med argument om att “det är bättre att det blir rätt 
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än att det går snabbt att rekrytera”, vilket Chef 5 (2017) påstår är ett sätt för dem att 
säkerställa att de levererar kvalitet. 
  
Sammanfattning Chef 5 
Denna chef visar på osäkerhet genom begreppen stress och problematik. Denna chef menar 
även på att denne har väldigt liten inblick i det dagliga arbetet och måste förlita sig på 
kundföretaget vilket indikerar på att denne chef är osäker. Chef 5 berättar att det förarbete 
som utförs innan anställning bidrar till att denne chef kan uppleva en lägre grad av osäkerhet. 
Då denne chef pendlar mellan säkerhet och osäkerhet kommer Chef 5 att klassificeras som 
måttlig grad av osäkerhet. 
 

4.6 Chef 6 
Chef 6: Denna chef arbetar på ett av Sveriges största företag inom Bygg- och 
Fastighetsutveckling. Detta företag registrerades 1989 och är börsnoterat (Allabolag, 2017). 
Chefen har arbetat länge inom branschen och denne har haft olika ledarbefattningar inom 
företaget därmed har denne chef en lång erfarenhet av ledarskap. Denne chef titulerar sig idag 
som platschef och ansvarar för cirka nio olika arbetsplatser då företaget finns över hela 
Sverige. Detta företag har ett huvudkontor och huvudkontoret utformar dokument för regler 
och procedurer (Chef 6, 2017).  
  
På den första frågan som lyder hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Berättar Chef 6 (2017) att det 
går relativt bra men i dagsläget upplever denne en problematik och fortsätter “jag har ganska 
många arbetsplatser jag är ansvarig för som är geografiskt utspridda, det är ganska många 
mil mellan alla mina platser så jag får ju åka väldigt långt för att kunna vara på plats så jag 
träffar ju inte alla dagligen”. 
  
Chefen säger “det är enkelt att ringa till mig för det är ju det viktigaste att de kan få tag på 
mig och dom vet mina förväntningar men det är inte optimalt” (Chef 6, 2017). Denne chef 
(2017) uttrycker att det är viktigt att alla delar samma vision och målsättningar. Genom att 
denne chef har möjlighet att kontrollera vad medarbetarna genomfört och inte så säger Chef 6 
(2017) att denne har en god kännedom om det dagliga arbetet. Chef 6 (2017) säger att den 
inte övervakar det dagliga arbetet. Chef 6 (2017) säger att de dagliga arbetsuppgifterna för 
dennes medarbetare är så pass specifika utifrån befattningsbeskrivningarna så medarbetarna 
vet vad de har att göra. Det är självklart så denne chef behöver inte koordinera arbetet. Denne 
chef berättar att det är en markant skillnad på medarbetarnas prestationer när denne inte varit 
på plats på ett tag. Denna chef uttrycker det “jag märker ju också ganska snabbt om jag inte 
varit på plats på ett tag, så märker jag när jag inte varit på fält så börjar folk ta egna initiativ 
över sånt som de inte ska” (Chef 6, 2017). Chefen (2017) berättar att denna kontinuerligt 
jobbar med att förbättra kvalitén på tjänsterna inom företaget. Chef 6 (2017) säger att det inte 
brukar vara problematiskt att följa tidsramarna då denne arbetar mycket med kontinuerlig 
kontakt. 
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Sammanfattning Chef 6 
Denne chef visar på osäkerhet när denne benämner att det är en problematik att vara ansvarig 
för flera geografiskt utspridda arbetsplatser. Men genomgående i intervjun visar denne chef 
på strategier för att hantera denna osäkerhet. Chef 6 indikerar på även låg grad av osäkerhet 
då denne beskriver sin ledningssituation i termer av delad vision och kontinuerlig kontakt. 
Denne menar även på att någon övervakning inte behövs och inte heller koordinering av det 
dagliga arbetet. Med grund i detta anses denna chef besitta låg grad av osäkerhet. 
  

4.7 Chef 7 
Chef 7: Denna chef arbetar på ett företag som har kontor över hela Sverige (Allabolag, 
2017). Företaget arbetar med uthyrning av personal där de anställda representerar de flesta 
branscher. Allt från produktion och logistik till industriella tjänster samt administrativa 
tjänster. Företaget arbetar primärt mot företagskunder men även mot de som kontaktar 
företaget för arbetskraft. Denna chef har några års erfarenhet av ledarskap. 
  
På den första frågan som lyder hur känner du inför att vara ansvarig för medarbetarnas 
arbetsuppgifter eftersom du inte träffar dem fysiskt varje dag? Berättar Chef 7 (2017) ”Det 
blir jätteviktigt att få en bra kontakt med dom anställda redan när man anställer dem, och 
förklara situationen att man inte kommer finnas där varje dag”. 
  
Chef 7 (2017) berättar även att kontakten till största del sköts via telefon men ibland besöks 
även arbetsplatsen. Chef 7 (2017) berättar att denne säkerställer att arbetsuppgifterna utförs 
som de ska via kundföretaget. Chef 7 (2017) uppger att det finns tydliga förväntningar från 
kunden när detta företag ska leverera en tjänst och informationen om resultatet från 
medarbetarna kommer ifrån kunden. Denna chef (2017) berättar att det är viktigt redan innan 
anställning att hitta rätt person och även berätta för personen om kundens förväntningar. På 
frågan om denne chef känner att den kan / behöver övervaka arbetet vid ledning på distans 
svarar Chef 7 “Jag kan inte övervaka och jag behöver inte det heller så länge man har en bra 
kontakt och dialog med kunden och de anställda” (Chef 7, 2017). 
  
På frågan om denna chef kan eller behöver koordinera arbetet vid ledning på distans svarar 
denne chef “Njaa det kan jag göra om jag vet om någon som dom inte är nöjd med” (Chef 7, 
2017). Chef 7 (2017) berättar att denne inte känner sig säker på att företaget levererar kvalité 
men denne chef berättar att man får lita på att kunden är nöjd om man inte hör något annat. 
Chef 7 (2017) uppger att denne får lita på att allt fungerar om denne inte hör något från kund 
eller medarbetare. Chef 7 (2017) berättar att denne upplever att många medarbetare kontaktar 
denne vid problem och att de har en bra tillit till varandra. 
  
Sammanfattning Chef 7 
Denne chef beskriver sitt ledarskap på distans i termer av tillit, bra kontakt, och hitta rätt 
person. Dessa ord tyder på att denne chef känner sig säker i sitt ledarskap på distans. Men 
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vissa citat tyder ändå på att det föreligger en osäkerhet hos denne chef. Denne chef berättar 
bland annat att den största delen av informationen om medarbetarnas prestationer kommer 
ifrån kundföretaget. Chef 7 menar även på att denne inte känner sig säker på att företaget 
levererar kvalité utan denne får bara gå på kundens ord. Denne chef kommer därför placeras 
in som att denne har en måttlig grad av osäkerhet. 
 

4.8 Kontroll över ledningssituation 

Resultaten för enkäten som först presenteras för kontroll över ledningssituationen består av 
tre delar: relation, uppgiftsstruktur och positionsmakt. Enkätens resultat utgörs av 
medelvärdet av respektive del och summeras sedan till det totala medelvärdet. Detta värde 
ligger till grund och avgör vilken grad av kontroll (låg, måttlig eller hög) chefen har över 
ledningssituationen utifrån en förutbestämd skala. Denna tabell visar resultaten från enkäten 
angående kontroll. Kolumnen summa grad av kontroll är en sammanställning av chefernas 
kontroll i de tre delarna; relation, uppgiftsstruktur och positionsmakt. Detta har 
klassificerats utifrån dess totala medelvärde. 
 
  

Kontroll  Relation Uppgiftsstruktur Positionsmakt Summa grad av 
kontroll över 

ledningssituation 

Chef 1 Hög Måttlig Hög Hög 

Chef 2 Hög Låg Hög Hög 

Chef 3 Måttlig Hög Hög Hög 

Chef 4 Hög Måttlig Hög Hög 

Chef 5 Måttlig Måttlig Hög Måttlig 

Chef 6 Hög Hög Hög Hög 

Chef 7 Hög Hög Måttlig Hög 

Tabell 5 Kontroll över ledningssituationen  
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4.9 Formalisering 
Resultaten som presenteras nedan utgörs av medelvärdet av respondenternas svar i enkäten 
för formalisering. Medelvärdet klassificeras sedan efter en skala som är baserad på 
respondenternas svar. 
  
Detta leder till följande resultat 
 
  

Grad av 
formalisering 

Låg grad Måttlig grad Hög grad 

Chef 1 X   

Chef 2 X   

Chef 3 X   

Chef 4  X  

Chef 5 X   

Chef 6  X  

Chef 7 X   

Tabell 6 Formalisering 

  
  
Då graderingen av enkäten är konstruerad utifrån respondenternas svar och att en respondent 
stack ut påverkas övriga respondenternas resultat. Resultatet kan därför visa en lägre grad av 
formaliseringen än hur verkligheten ser ut. 
  
Graden av osäkerhet en kvalitativ mätning. 
Resultaten av den kvalitativa undersökningen presenteras nedan. Beroende på hur 
respondenterna uttrycker sig klassificeras dem i olika grader av osäkerhet. Om en informant 
blir klassificerad med en låg grad av osäkerhet innebär det att respondenten genomgående i 
intervjun återkommer till termer som tyder på låg grad av osäkerhet. Samtidigt som 
informanten visar på strategier för att motarbeta den osäkerheten som råder vid ledning på 
distans. Om en informant blir klassificerad som måttlig grad av osäkerhet har den beskrivit 
sitt ledarskap med termer som både tyder på hög / låg grad av osäkerhet. En respondent som 
genomgående återkommer till begrepp som visar på osäkerhet klassificeras som hög grad av 
osäkerhet. 
  



33 
 

Grad av osäkerhet Låg grad Måttlig grad Hög grad 

Chef 1   X 

Chef 2   X 

Chef 3   X 

Chef 4 X   

Chef 5  X  

Chef 6 X   

Chef 7  X  

Tabell 7 Grad av osäkerhet 

  
 
Tabell 8 presenterar hur många chefer som befinner sig inom låg, måttlig och hög grad av de 
respektive begreppen formalisering, kontroll över ledningssituation och osäkerhet. 
  

Resultat Grad av 
formalisering 

Kontroll över 
ledningssituation  

Grad av 
osäkerhet 

Hög 0 6 3 

Måttlig 2 1 2 

Låg 5 0 2 

Summa antal chefer 7 7 7 

Tabell 8 Sammanställning av formalisering, kontroll över ledningssituation och osäkerhet 
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5. Analys 
Nedan presenteras en generell översiktsanalys. Sedan presenteras en detaljerad analys för 
respektive chef. 
 
 
 
 

 5.1 Övergripande analys	

 
I detta avsnittet analyserar vi de olika cheferna i förhållande till varandra och tillsammans. 
   
  

 Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av 
formalisering 

Grad av 
osäkerhet 

Chef 1 Hög Låg Hög 

Chef 2 Hög Låg Hög 

Chef 3 Hög Låg Hög 

Chef 4 Hög Måttlig Låg 

Chef 5 Måttlig Låg Måttlig 

Chef 6 Hög Måttlig Låg 

Chef 7 Hög Låg Måttlig 

Tabell 9 Sammanfattande resultat 

 
 
Två Chefer (4 och 6) visar på hög grad av kontroll, måttlig grad av formalisering och låg grad 
av osäkerhet. Likheterna mellan dessa två företag är att de har flera kontor runt om i Sverige 
och även ett huvudkontor som bidrar med kunskap och erfarenheter (Chef, 4 & Chef 6, 
2017). Med Hatch (2002) resonemang om att alla delar i organisationen samverkar via olika 
skriftliga överenskommelser såsom regler och företagspolicys kan detta vara en förklaring till 
varför dessa chefer har en måttlig grad av formalisering och därmed upplever en låg grad av 
osäkerhet. Detaljerade regler och procedurer finns i  relativt hög grad hos företag 4 och 6 
vilket utgör en måttlig grad av formalisering. Dessa dokument fungerar som riktlinjer och 
kommer från huvudkontoret. Riktlinjerna innefattar både hur cheferna ska agera men även 
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hur deras medarbetare ska utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan tänkas bidra till att Chef 4 
och 6 upplever en låg grad av osäkerhet. 
  
Organisationer som har en hög grad av formalisering brukar vanligtvis bestå av arbetskraft 
med låg grad av formell kunskap och kompetens där arbetet ofta utgörs av en hög grad av 
standardisering (Robbins, 1990). Då företag 6 har medarbetare med låg grad av formell 
kunskap och kompetens samt standardiserade arbetsuppgifter (Chef 6, 2017). Detta kan 
tänkas förklara varför Chef 6s företag enligt studien har en måttlig grad av formalisering, 
vilket vid ett mer detaljerat mätinstrument troligen hade visat på en hög grad av 
formalisering. Formaliseringen kan för Chef 6 reducera den upplevda osäkerheten genom att 
alla medarbetare tydligt vet vad deras uppgifter är och hur de ska genomföra dessa.  
 
En annan förklaring till att formaliseringen visat sig vara av måttlig grad kan vara att det i 
företaget fortfarande finns ett visst handlingsutrymme för medarbetarna. Detta framkommer i 
intervjun med Chef 6 att det visat sig genom att medarbetarna tagit egna initiativ i samband 
med chefens frånvaro. Då regler och procedurer inte nödvändigtvis behöver vara skriftliga 
(Hatch, 2002) kan medarbetarnas initiativtaganden förklaras genom att de av olika 
anledningar frångått de regler som finns.  
 
Att Chef 4 också har en måttlig grad av formalisering kan delvis förklaras genom 
ovanstående resonemang, dock så har detta företag även anställda inom kvalificerade yrken. 
Företag med en hög grad av specialisering, vilket Chef 4s företag har brukar vanligtvis ha en 
låg grad av formalisering. Som Robbins (1990) menar driver en låg grad av formalisering upp 
kostnaderna inom företagen genom att medarbetarna tillåts handlingsfrihet i arbetet (cf. 
Robbins, 1990), vilket kan motivera till att Chef 4 trots allt har måttlig grad av formalisering. 
  

Ett effektivt ledarskap grundas som tidigare nämnt i ledarens erfarenheter (Yukl, 2012). 
Erfarenhetsbaserat ledarskap innebär erfarenheter från tidigare arbetslivserfarenhet, 
livserfarenhet och specifik kompetensutveckling (Thomas & Cheese, 2005). Studiens resultat 
är i likhet med ovanstående teori. De två chefer (Chef 4 och 6) som har en lång erfarenhet av 
ledarskap och de upplever en låg grad av osäkerhet. De tre chefer (Chef 1, 2 och 3) som har 
en begränsad erfarenhet av ledarskap är de som upplever en hög grad av osäkerhet. De chefer 
(Chef 5 och 7) som har några års erfarenhet upplever en måttlig grad av osäkerhet. Detta kan 
ses som en förklaring till varför chefer som har liten tidigare arbets- och livserfarenhet 
upplever högre grad av osäkerhet än de med mer arbets-och livserfarenhet. 

En ytterligare förklaring blir därmed att dessa ledare (Chef 4 och 6) vet hur de ska anpassa 
sig utifrån organisationens förutsättningar genom deras erfarenheter och deras förmåga att 
kommunicera vad de lärt sig under sin inlärningsprocess (Thomas & Cheese, 2005). En 
tänkbar förklaring till att formaliseringen är måttlig och kontrollen är hög på Chef 4 och 6 
kan därmed vara att de har en längre erfarenhet än de andra cheferna (Chef 1, 2, 3, 5 och 7).  
Dessa chefer (Chef 1, 2, 3, 5 och 7) upplever därav en högre grad av osäkerhet jämfört med 
Chef 4 och 6 på grund av deras begränsade erfarenhet.  
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Hargie et al. (2002) i Akirrman och Harris (2005) menar på att  det finns ett samband mellan 
svag kommunikation och minskad produktivitet samt lägre engagemang och frånvaro från 
medarbetarna. Detta skiljer sig från Chef 4 och 6 då dessa chefer inte kan kommunicera med 
sina medarbetare i samma utsträckning som en platsbunden chef som träffar sina medarbetare 
varje dag. Trots Chef 4 och 6 begränsade möjligheter att kommunicera med sina medarbetare 
upplever dem en låg grad av osäkerhet för organisationens resultat.     

“Ledningssituation klassificeras efter i vilken grad ledaren har kontroll och inflytande över 
situationen dvs i vilken grad ledaren kan förutsäga och bestämma vad de underordnade vill 
göra och vad resultatet av deras handlingar och beslut kommer att bli” (Fiedler, 1967 i 
Abrahamsson och Andersen, 2005:101). Detta citat skiljer sig från studiens utfall då chef 1,2 
och 3 visar på en hög grad av kontroll över sin ledningssituation. Dessa chefer visar trots den 
höga kontrollen att de inte kan förutsäga och bestämma vad de underordnade vill göra. De 
kan heller inte förutspå vad resultatet av medarbetarnas handlingar och beslut kommer att 
resultera i. Detta för att dessa chefer upplever en hög grad av osäkerhet för organisationens 
resultat vid lednings på distans.   
 
Till skillnad från det erfarenhetsbaserade ledarskapet i form av arbets-och livserfarenheter 
(Thomas & Cheese, 2005) visar Chef 1,2 och 3 på begränsningar av denna erfarenhet. Dessa 
chefer har enligt studien minst erfarenhet av samtliga respondenter. Bristen på erfarenhet av 
ledarskap kan tänkas förklara deras låga grad av formalisering som leder till ett stort 
handlingsutrymme för medarbetarna. Detta handlingsutrymme i kombination med bristen på 
erfarenhet skulle kunna ligga till grund för osäkerheten dessa chefer upplever.  
 
 

5.1 Analys av de olika cheferna 
  
I detta avsnitt analyserar vi de olika cheferna, var för sig. 
  

5.1.1 Chef 1 

Kontroll över 
ledningssituation  

 Grad av Formalisering Grad av Osäkerhet 

Hög Låg Hög 

Tabell 10 Chef 1 - Kontroll över ledningssituation, formalisering och osäkerhet. 

  
I likhet med Fiedlers (1967) resonemang om att relationen mellan ledare och följare är den 
viktigaste komponenten för kontroll visar Chef 1 att denne innehar en god relation till sina 
medarbetare och hamnar därför i spannet hög grad av relationskontroll. Chef 1 uttrycker sig 
explicit i intervjun att relationen som Chef 1 har till medarbetarna består i att som coach 
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hjälpa medarbetarna att lösa problem, snarare än att ge direktiv i hur medarbetarna ska utföra 
sina arbetsuppgifter (Chef 1, 2017). Genom den goda relationen som Chef 1 har till sina 
medarbetare blir denne inte lika beroende av positionsmakten och uppgiftsstrukturen enligt 
Fiedler (1967). Chef 1 besitter en hög grad av situationskontroll trots att uppgiftsstrukturen 
hamnar på måttlig grad. En förklaring till Chef 1s höga relationskontroll kan vara 
att denne hjälper medarbetarna att lösa problem och denne överlåter ansvar till sina 
medarbetare, det vill säga denne styr inte medarbetarnas väg till det gemensamma målet 
(Chef 1, 2017). 
  
Robbins (1990) menar att ju högre grad av professionalisering desto lägre grad av 
formalisering kräver arbetet. Organisationen som Chef 1 representerar innehar dock en låg 
grad av professionalisering samt en låg grad av formalisering (Chef 1, 2017). Detta kan vara 
en förklaring på varför Chef 1 upplever en hög grad av osäkerhet då medarbetarna fortfarande 
är under utbildning och arbetet kräver en högre grad av formalisering än vad verksamheten 
har idag. 
  
Robbins (1990) menar på att ett företag som har en låg grad av formalisering ger 
medarbetarna hög grad av handlingsfrihet. Denna teori stämmer in på Företag 1 för att chefen 
låter medarbetarna lösa situationer på sitt eget sätt (Chef 1, 2017) och inte utifrån skrivna 
manualer. Detta kan förklara varför chefen upplever en hög grad av osäkerhet då Chef 1 har 
ett behov av att övervaka och i efterhand kunna kontrollera vad medarbetarna har presterat. 
Denna chef upplevs i dagsläget inte redo för att ge medarbetarna fullständig handlingsfrihet 
då denne uttrycker i intervjun att det är viktigt att allt ska dokumenteras. 
  
  

5.1.2 Chef 2 

Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Hög Låg Hög 

Tabell 11 Chef 2 - kontroll över ledningssituation, formalisering och osäkerhet 

  
Positionsmakten innefattar hur ledarens formella titel påverkar medarbetarnas vilja att följa 
ledarens anvisningar och dess ledarskap (Fiedler, 1967). Detta är i likhet med det som Chef 2 
(2017) säger om att dennes formella titel påverkar de underordnades beteende genom att 
medarbetarna är varsamma med hur de uttrycker sig i Chef 2s närvaro. Indirekt så påverkar 
den formella makten denna chefs kontroll över ledningssituationen. Trots detta upplever Chef 
2 en hög grad av osäkerhet vilket kan förklaras av den låga nivån av både uppgiftsstruktur 
och formalisering. 
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Uppgiftsstrukturen enligt Fiedler (1967) är en faktor för att uppnå hög grad av kontroll av sin 
ledningssituation. Det vill säga om arbetsprocessen och målen är definierade så blir 
medarbetarna inte osäkra på vad de ska göra och då upplever ledaren en högre grad av 
kontroll över sin ledningssituation. Till skillnad från detta resonemang som menar att både 
mål och arbetsprocessen bör vara definierade för att ledaren ska ha kontroll över 
ledningssituationen skiljer sig Chef 2s verksamhet där målet är formulerat men inte 
arbetsprocessen men ändå resulterar i en hög grad av kontroll. 
  
Robbins (1990) resonemang om att hög grad av formalisering innebär färre valmöjligheter för 
medarbetarna att avvika från hur procedurer genomförs inom företaget, innebär även att låg 
grad av formalisering ger hög grad av valmöjligheter för medarbetarna att genomföra 
procedurerna utifrån eget tycke. I likhet med detta resonemang har Chef 2 (2017) berättat att 
medarbetarna har stora valmöjligheter då denne gärna låter medarbetarna ta ansvar genom att 
Chef 2 tar ett steg tillbaka men gärna fungerar som en coach.   
  

5.1.3 Chef 3 

Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Hög Låg Hög 

Tabell 12 Chef 3 - kontroll över ledningssituation, formalisering och osäkerhet 

  
De lojalitetsband som finns mellan ledare och följare påverkar den befintliga relationen enligt 
Fiedler (1967). En förklaring till varför Chef 3 upplever måttlig grad av relation skulle därför 
kunna vara i likhet med ovanstående resonemang. Det vill säga medarbetarna förmedlar inte 
lojalitet till företaget då dessa medarbetare bara blir anställda i sex månader och Chef 3 
(2017) berättar att de har haft problem med att medarbetarna avslutar sin anställning innan 
dessa sex månader är över. Detta blir även ett trovärdigt argument till varför Chef 3 upplever 
en hög grad av osäkerhet. 
  
Till skillnad från Robbins (1990) argument om att organisationer som har välutbildad 
personal har en låg grad av formalisering skiljer sig Chef 3s företag som består av lågutbildad 
personal men som även har en låg grad av formalisering. Om de regler och procedurer som 
finns är många och tydliga för medarbetarna menar Hatch (2002) att medarbetarna upplever 
att ledaren kontrollerar vad dem gör under arbetsdagen. Detta skiljer sig från Chef 3s 
verksamhet där mängden och tydligheten för regler och procedurer är begränsade och likaså 
graden av formalisering. Att de anställda upplever att ledaren kontrollerar dem visar sig 
genom Chef 3s uttalande om att de anställda inte vågar frångå sina arbetsuppgifter och 
arbetar bättre vid dennes närvaro. Trots den höga kontrollen som Chef 3 har upplever denne 
en hög grad av osäkerhet, vilket kan tänkas förklaras genom den låga graden av formalisering 
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som råder, detta stödjs av Robbins (1990) som menar att hög grad av formalisering kan 
reducera tendensen att avvika från arbetet. 
  
Då professionaliseringen är hög kräver arbetet en låg grad av formalisering för att nå det för 
verksamheten önskvärda beteendet hos medarbetarna (Robbins, 1990). Robbins (1990) menar 
att okvalificerade yrken kräver en högre grad av formalisering för att undvika misstag i 
arbetet. Detta resonemang av Robbins (1990) står i kontrast till praktikfallet om Chef 3. Chef 
3s verksamhet är både formaliseringen och professionalisering låg, vilket kan förklara den 
osäkerhet Chef 3 upplever genom att leda på distans då denne chef själv uttrycker att 
medarbetarna ibland har en bristande arbetsvilja. 
  

5.1.4 Chef 4 

Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Hög Måttlig Låg 

Tabell 13 Chef 4 -kontroll över ledningssituation, formalisering och osäkerhet 

  
Relationen mellan medarbetare och ledare har som tidigare nämnts den är övervägande 
komponenten när det gäller kontroll över ledningssituationen. Om ledaren har en god relation 
med sina medarbetare blir denne inte lika beroende av positionen och uppgiftsstrukturen för 
att uppnå kontroll (Fiedler, 1967). Detta resonemang är i likhet med praktikfallet om Chef 4. 
Denne Chef har en god relation till sina medarbetare och en logisk förklaring till detta skulle 
kunna vara att Chef 4 bland annat kontinuerligt skickar ut medarbetarundersökningar till de 
anställda som även berör frågor om hur Chef 4 är som ledare men även hur företaget är som 
arbetsgivare (Chef 4, 2017). I och med detta blir inte Chef 4 lika beroende av 
uppgiftsstrukturen och detta kan vara en förklaring till varför Chef 4 upplever en låg grad av 
osäkerhet vid ledning på distans. 
  
I likhet med Yukl (2012) resonemang om att personal och relationer är en viktig 
resultatdeterminant vid arbeten som är komplexa och när organisationens konkurrensstrategi 
är att leverera tjänster med hög kvalitet säger Chef 4 (2017) att en stor del av jobbet med att 
leda på distans bygger på att anställa rätt personal. Detta gör Chef 4 (2017) genom att tydligt 
berätta för de tänkta medarbetarna vad som gäller redan innan anställningen samt att Chef 4 
hela tiden stämmer av med kunden. Förarbetet tillsammans med uppföljningen som Chef 4 
har med kunden kan vara en förklaring till varför chefen har en hög grad av kontroll som 
sedan resulterar i att denna chef upplever en låg grad av osäkerhet. 
  
Robbins (1990) resonemang om att regler och procedurer ligger till grund för att reducera 
misstag och oklarheter inom verksamheter kan likställas med det grundarbete Chef 4s 
verksamhet utför vid anställning av ny personal. Detta genom en tydlig genomgång av de 
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förväntningar som ställs på medarbetaren, vilket önskat beteende som föreligger för den nye 
medarbetaren. De regler, krav och arbetsbeskrivningar som detta företag tydligt presenterar 
innan anställning kan vara en förklaring till varför Chef 4 inte upplever osäkerhet vid ledning 
på distans. 
  
Chef 4s anställda har alla en hög grad av professionalisering och består därför av 
kvalificerade yrkesgrupper som genom akademisk utbildning är mer förberedda än övriga 
yrkesgrupper inför de arbetsuppgifter som ska utföras. Detta är något som Robbins (1990) 
menar sänker kraven på en hög grad av formalisering och kan vara en förklaring till varför 
Chef 4 inte upplever osäkerhet trots den måttliga graden av osäkerhet. Utfallet för Chef 4 
visar på måttlig grad av formalisering, vilket dock kan förklaras genom de begränsningar som 
finns i det använda mätinstrument. Med omfattande grundarbete och en lång erfarenhet som 
ledare motiverar det till att Chef 4 inte upplever en osäkerhet i att leda på distans. 
  

5.1.5 Chef 5 
  

Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Måttlig Låg Måttlig 

Tabell 14 Chef 5 - kontroll över ledningssituation, formalisering och osäkerhet 

  
Nordengren och Olsen (2006) menar att det är svårt att leda människor på distans, detta 
menar dom beror på att en stor del av information ofta framförs via kroppsspråk. Även 
Hargie et al. (2002) i Akirrman och Harris (2005) menar att kommunikation är den största 
utmaningen för chefer när de leder på distans. Att Chef 5 ändå har en måttlig grad av kontroll 
kan bero på att chefen ibland besöker medarbetarna på deras arbetsplats för att stämma av hur 
det fungerar. Dessa besök kan alltså tänkas reducera osäkerheten till måttlig grad. 
  
Yukl och Mahsud (2010) framför att en chef måste ha en känsla för hur mycket ansvar de 
underordnade klarar av att hantera då alla medarbetare har olika grad av kunskap och 
erfarenhet om de arbetsuppgifter de ska utföra. Detta kan vara en förklaring till varför Chef 5 
upplever en måttlig grad av osäkerhet när denne har en låg grad av formalisering och en 
måttlig grad av kontroll. Genom att Chef 5 utför ett förarbete innan en person blir utvald för 
ett uppdrag så hänför Chef 5 att denne inte känner sig osäker när medarbetarna åker ut på 
uppdrag. Detta för att en granskning har gjorts innan av CV, erfarenheter och referenser. 
Såväl som att kunden har varit med och valt ut medarbetaren tillsammans med Chef 5. Därav 
kan en logisk förklaring vara att Chef 5 har en känsla för att matcha ihop rätt medarbetare 
med rätt arbetsuppgifter och på så sätt upplever denne måttlig grad av osäkerhet trots att 
denne inte kompenserar med varken hög grad av formalisering eller kontroll över 
ledningssituationen vid ledning på distans. 
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I likhet med som Robbins (1990) beskriver, kräver inte arbeten med hög grad av 
professionalisering lika hög grad av formalisering som de med lägre grad. I likhet med detta 
resonemang har Chef 5s företag en högre grad av professionalisering vilket innebär att de inte 
behöver en hög grad av formalisering för att reducera den upplevda osäkerheten som uppstår 
vid ledning på distans. 
  
Genom att som Robbins (1990) framför om att kvalificerade yrken har en lägre grad av 
formalisering, vilket dessutom påverkas av vart i hierarkin medarbetaren befinner sig. De 
anställda som befinner sig högre upp i hierarkin har vanligtvis en lägre grad av formalisering 
i sitt arbete (Robbins, 1990). Detta kan förklara den låga graden av formalisering inom Chef 
5s företag har då de till större delen har anställda som är välutbildade och dessutom på högre 
nivåer i hierarkin. 
 

5.1.6 Chef 6 

Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Hög Måttlig Låg 

Tabell 15 Chef 6 - kontroll över ledningssituation, formalisering och osäkerhet 

  
Relation, uppgiftsstruktur och positionsmakt är som tidigare nämnts tre förhållanden som 
utgör ledarens kontroll och inflytande av ledningssituationen (Fiedler, 1967). Chef 6 hamnar i 
klassificering Hög på samtliga variablerna i begreppet kontroll. Detta bekräftas även i den 
kvalitativa undersökningen där Chef 6 uttrycker att det finns tydliga arbetsbeskrivningar 
(uppgiftstruktur), att denne är platschef (positionsmakt) och enkäten bekräftar den goda 
relationen Chef 6 har med sina medarbetare. Detta kan vara en orsak till att denne chef 
upplever låg grad av osäkerhet.  
  
Jacobsen och Thorsvik (2008) menar på att dagens teknik tillåter kommunikation oberoende 
av tid och rum. Kommunikation är det som utgör den största utmaningen vid ledning på 
distans (Akirrman och Harris, 2005). Chef 6 (2017) berättar att det är otroligt viktigt att 
medarbetarna kan få tag på chefen när denne inte befinner sig på samma fysiska plats. 
Kommunikationen som sker mellan Chef 6 och dennes medarbetare kan vara en ytterligare 
förklaring till varför Chef 6 inte upplever osäkerhet vid ledning på distans. 
  
I likhet med Robbins (1990) resonemang om att tydligt definiera vad arbetet innebär och hur 
det ska genomföras kan ett önskvärt beteende uppnås hos medarbetarna. Detta i syfte att 
reducera onödiga kostnader som kan uppstå då medarbetarna frångår arbetsbeskrivningarna 
som finns (Robbins, 1990). Med grund i detta kan den osäkerhet som uppstår vid ledning på 
distans reduceras av den relativt höga grad av formalisering som Chef 4s organisation har. 
Formaliseringen enligt enkäten resulterade i måttlig grad men efter den kvalitativa 
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undersökningen kan det konstateras att deras formalisering är relativt hög så förklaringen till 
varför detta företag hamnar på måttlig grad kan vara det begränsade mätinstrumentet för 
formalisering. 
  
Robbins (1990) menar på att företag som har en relativt hög grad av formalisering, består av 
okvalificerade yrkesgrupper samt arbetsprocesser som kännetecknas av standardisering i 
form av upprepade arbetsprocesser. 
  
De arbetsbeskrivningar som finns på företag 6 beskriver de arbetsprocesser som äger rum i 
företaget. Detta innebär att det föreligger tydliga regler om arbetsprocesserna och specifika 
befattningsbeskrivningar för varje yrkesroll (Chef 6, 2017). Arbetsuppgifterna dessa 
medarbetare utför är relativt standardiserade och medarbetarna vet tydligt vad de ska göra 
under arbetsdagen (Chef 6, 2017). Detta kan vara en förklaring som styrker de logiska utfallet 
att Chef 6 upplever en låg grad av osäkerhet då företaget innehar en hög grad av 
formalisering. 
  

5.1.7 Chef 7 

Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av formalisering Grad av osäkerhet 

Hög Låg Måttlig 

Tabell 16 Chef 7 - formalisering och osäkerhet 

  
Relationen är den faktorn som är mest avgörande för en ledares situationskontroll (Fiedler 
1967). Chef 7 (2017) har visat en god relation till sina medarbetare i enkäten vilket styrks i 
den kvalitativa undersökningen då denne chef uttrycker att denne upprättar kontakt både via 
telefon och vid besök och att medarbetarna kontaktar Chef 7 vid problem (Chef 7, 2017). 
Chef 7 upplever att de har en bra tillit till varandra vilket visar sig genom en hög grad av 
relationskontroll i enkäten. Trots att Chef 7 innehar en hög grad av kontroll över 
ledningssituationen upplever denna en måttlig grad av osäkerhet. En möjlig förklaring till 
varför denne chef upplever en måttlig grad av osäkerhet skulle kunna vara att denne uttrycker 
att det är osäkert om företaget levererar kvalité. Det är informationen som kundföretaget 
yttrar som är grunden till Chef 7s kännedom om medarbetarnas prestationer och företagets 
mål. Detta i likhet med Yagil (1998) argument om att en ledare på distans ser medarbetarnas 
prestationer i form av resultat. Detta kan tänkas förklaras genom att det finns 
informationsasymmetri mellan parterna och kan vara en bidragande faktor till varför Chef 7 
upplever en måttlig grad av osäkerhet. 
  
Den formalisering som Robbins (1990) framför om att skriftliga dokument och regler och 
procedurer kan likställas med Chef 7s förebyggande grundarbete i att muntligt informera 
medarbetaren om dessa dokument och regler vid anställning. Detta för att säkerställa att rätt 
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person, utifrån kundens önskemål blir anställd. Utfallet i enkäten visar på att graden av 
formalisering inom Chef 7s organisation är låg, vilket kan förklaras genom att större delen av 
regler och procedurer förmedlas muntligt i ett tidigt stadie men sedan saknas det detaljerade 
dokument för regler och arbetsbeskrivningar utifrån enkätens utfall. Detta kan vara en 
bidragande faktor till varför denna chef ibland upplever osäkerhet. Då Chef 7 upplever en 
måttlig grad av osäkerhet trots låg grad av formalisering kan detta tänkas förklaras genom en 
kontinuerlig och öppen kommunikation via besök och telefon med kund och medarbetare 
vilket stödjs av Goodall och Roberts (2003) resonemang om att det finns ett beroende mellan 
sociala- och tekniska resurser vad det gäller överföring av kunskap och information på 
distans. 
 
 

  



44 
 

6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att förklara om kontroll över ledningssituationen respektive 
formalisering kan reducera chefens upplevda osäkerhet vid ledning på distans. Resultatet på 
denna studie visar att låg grad av formalisering leder till en hög grad av upplevd osäkerhet 
hos chefen, vilket är slutsatsen.   
 
● H2b. Vid låg grad av formalisering upplever chefen en hög grad av osäkerhet 

 
Denna hypotes kan inte förkastas då studien finner stöd för denna via den empiriska 
insamlingen. Chef 1, 2 och 3 visar på ett tydligt samband där låg grad av formalisering leder 
till hög grad av upplevd osäkerhet hos chefen.  
  

 Kontroll över 
ledningssituation 

Grad av 
formalisering 

Grad av 
osäkerhet 

Chef 1 Hög Låg Hög 

Chef 2 Hög Låg Hög 

Chef 3 Hög Låg Hög 

Chef 4 Hög Måttlig Låg 

Chef 5 Måttlig Låg Måttlig 

Chef 6 Hög Måttlig Låg 

Chef 7 Hög Låg Måttlig 

Tabell 17 Sammanfattande resultat 

Resultaten i studien visar inte på något stöd för följande hypoteser:  
 
● H1a. Chefer med hög grad av kontroll över ledningssituationen upplever en låg grad 

av osäkerhet. 
 
Resultatet på denna studie visar inget genomgående samband som stödjer att hög grad av 
kontroll över ledningssituationen leder till en låg grad av upplevd osäkerhet. Alla chefer utom 
Chef 5 hade en hög grad av kontroll men det visade på olika utfall angående deras osäkerhet. 
Därför förkastas denna hypotes.  
 
● H1b. Chefer med låg grad av kontroll över ledningssituationen upplever en hög grad 

av osäkerhet. 
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Resultatet visar inget samband som tyder på att låg grad av kontroll över ledningssituationen 
leder till att chefen upplever en hög grad av osäkerhet. Ingen chef upplevde låg grad av 
kontroll därför finner studien inget stöd i denna hypotes.  
 
● H2a. Vid hög grad av formalisering upplever chefen en låg grad av osäkerhet. 

 
Resultaten visar inget direkt samband som stödjer denna hypotes. Då ingen chef representerar 
ett företag som har en hög grad av formalisering uppvisar heller ingen av dessa ett samband 
som stödjer denna hypotes. De två företag som har en måttlig grad av formalisering har låg 
grad av osäkerhet, men då detta resultat inte motsvarar hypotesen och därför inte stödjer den 
förkastas denna hypotes. 
 
Med grund i ovanstående resonemang är slutsatsen att låg grad av formalisering leder till en 
hög grad av upplevd osäkerhet hos chefen.   
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