
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikations- och arbetstillfredsställelse 

Har chefens geografiska placering någon betydelse? 
 

Karolina Willner 
 

Mittuniversitetet i Östersund 
Institutionen för samhällsvetenskap 

Programmet för Personal- och Arbetslivsfrågor 
Psykologi C, uppsats 15 hp 

Handledare: Jacek Hochwälder 
Examinator: Ingrid Zakrisson 

2009-01-14



Abstrakt 
 
Ledarskap på distans är ett begrepp som blivit mer vanligt i och med 
informationssamhällets intåg. Organisationer centraliserar vilket leder 
till att de som ska leda inte alltid finns där medarbetarna finns. Denna 
studie har undersökt huruvida kommunikationstillfredsställelse och 
arbetstillfredsställelse påverkas negativt hos dem som har sin chef på 
distans jämfört med dem som har sin chef nära, samt om det finns ett 
positivt samband mellan dessa. Undersökningen utfördes i en 
organisation i Sverige där både ledarskap på distans och ledarskap nära 
förekommer. Mätinstrumenten som användes var Communication 
Satisfaction Questionnaire (CSQ) och Minnesota Satisfaction 
Questionnaire (MSQ). Resultaten visade att de som har sin chef på 
distans upplever lägre både kommunikations- och arbets-
tillfredsställelse samt att det finns ett positivt samband mellan dessa. 
 
Nyckelord: Ledarskap på distans, kommunikationstillfredsställelse 
arbetstillfredsställelse  
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Struktur och kommunikationsmönster i organisationer har förändrats de senaste 
årtiondena i och med informationssamhällets entré. Från att ha varit hierarkiska, där 
varje medarbetare bara sökte hjälp hos chefen, har de gått mot att vara mer platta 
organisationer där varje medarbetare söker hjälp även från andra specialister, och 
kollegor (Nordengren & Olsen, 2006). Med informationssamhällets intågande har 
organisationer också blivit mer och mer centraliserade, olika funktioner förläggs på 
olika kontor istället för att finnas på varje kontor som tidigare. Detta innebär också att 
dagens chefer i stor utsträckning måste leda över gränserna. Men även medarbetarna 
bidrar till distansarbetet, vi har idag större krav på att arbetstider och semester ska 
matcha med familj och fritid, restider och pendling osv. och vi kan därför till viss del 
välja själva att arbeta på distans, t.ex. hemifrån, för att få allt att gå ihop (Nordengren & 
Olsen, 2006). Informationssamhället har ändå hjälpt oss att vara mer effektiva, och till 
möjligheten att kommunicera över tid och rum över hela jordklotet. Detta har lett till en 
utveckling inom många organisationer mot en större integration över större geografiska 
områden, men med följden mindre fysisk kontakt mellan de anställda. Mycket av 
kommunikationen sker istället med hjälp av Internet och annan IT-struktur. Detta 
innebär att vi i dagens samhälle måste kommunicera mer med personer vi inte träffar 
rent fysiskt.  
  
Att arbeta och leda på distans kan vara av olika karaktär. Ledaren kan vara på ett annat 
kontor än sina medarbetare. Antingen på ett huvudkontor, eller om organisationen är 
spridd med många lokalkontor, på ett av dessa lokalkontor men samtidigt ha ansvar för 
ett antal andra lokala kontor. Organisationen kan också tillåta sina medarbetare att 
arbeta från någon annanstans än kontoret, exempelvis hemifrån, eller vara en helt 
virtuell organisation, där alla arbetar i olika tid och rum (Nordengren & Olsen, 2006). 
Medarbetarna som arbetar på distans oroar sig mest över kommunikationen i sin vardag 
på arbetet. De är rädda för att hamna utanför när de befinner sig på annat kontor. De 
oroar sig också över att chefen inte ser deras insats utan bara ser de som arbetar på nära 
håll och premierar dessa (Haywood, 1998). En undersökning gjord visar att det inte 
spelar någon roll om man arbetar på stort eller litet avstånd, förekomsten (eller 
avsaknaden) av kommunikation är densamma, det är inte storleken på avståndet som 
spelar roll, utan det faktiska avståndet (Allen, 1977, i Vartiainen & Andriessen, 2008). 
En ledare behöver kunna visa empati och ha en god social förmåga för att vara 
framgångsrik.  
 
För en ledare på distans räcker inte detta, utan denne måste också vara rejält duktig på 
att organisera, strukturera samt motivera. En ledare på distans måste skapa nyheter, och 
följa upp sina medarbetare med täta kontakter, utan att för den skull bli så 
kontrollerande att medarbetarna upplever att de inte får något egentligt ansvar. Ledaren, 
och medarbetarna, måste vara flexibla och situationsanpassade (Moberg, 1997, 
Nordengren & Olsen, 2006). Att kunna hantera distansarbetet handlar om 
kommunikation och social kompetens och att som ledare kunna balansera mellan dessa 
och kunna ta snabba beslut (Nordengren & Olsen, 2006). Connaughton och Daly (2004) 
har jämfört medarbetare på distans med medarbetare som arbetar nära chefen och 
kommit fram till att de på distans upplever en större isolering än de som är ”nära”. Det 
är viktigt för ledaren i distansorganisationer att skapa och behålla förtroende genom att 
använda sig av kommunikationsteknologin, att följa medarbetarna med hjälp av 
teknologin och att tackla avstånden med hjälp av möten (Malhotra, Majchrzak, & 
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Rosen, 2007). Regelbundna möten är viktiga, men det viktiga är inte hur ofta man 
träffas utan hur tiden används (Forsebäck, 1997). Chefen måste kommunicera mycket 
och ofta med sina medarbetare (Cummings, 2008). Kommunikation ansikte mot ansikte 
sägs vara det bästa sättet att kommunicera på. Man kan då på en gång både få feedback 
på om meddelandet gått fram och korrigera eventuella missförstånd. Vid ansikte mot 
ansikte kan man också läsa av mottagarens kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstläge.   
 
Men detta är inte alltid möjligt i distansorganisationer. En utmaning som dessa 
organisationer därför lever med är att de måste arbeta mer med samverkan inom 
gruppen, då distansen gör det svårare att få detta att fungera. En viktig del i detta är att 
utveckla kommunikationen för att hålla ihop gruppen och för att få den att utvecklas i 
rätt riktning (Vartiainen & Andriessen, 2008). Moberg (1997) skriver i sin avhandling 
om närhet, distans och kommunikationsmönster, om en organisation i Sverige som har 
ett satellitkontor (grupper av anställda som befinner sig på geografiskt avstånd från 
övrig verksamhet, d.v.s. övriga kollegor och chefen finns på andra kontor), som över 
tiden har utvecklat en del förändringar. Detta kontor blev till slut en egen organisatorisk 
enhet med en egen gruppchef. Detta för att det var svårare att få ledarskapet på distans 
att fungera. Avståndet och en situation där ledaren inte kände alla individer så väl 
försvårade arbetet. Det var svårt att upprätthålla den personliga kontakten mellan 
kontoren och på sikt försvårade detta kommunikationen då individerna inte lärde känna 
varandra tillräckligt väl. Vad innebär det här för medarbetarna, och organisationerna, att 
behöva sköta mycket av kommunikationen på distans? Något som helt klart bidrar till 
svårigheter i kommunikation är när de som ska kommunicera med varandra inte finns 
på samma ställe rent fysiskt (Byers, 1997). Detta kan uppstå i bland annat 
organisationer där vissa av medarbetarna arbetar på distans (Byers 1997). Chefen måste 
kunna kommunicera på ett bra sätt för att få en bra relation med medarbetarna för att i 
sin tur kunna motivera dessa (O’Connor, 1997). Chefen som har sina medarbetare nära 
kan enligt Forsebäck (1997) tillåta sig att slarva lite med kommunikationen. Blir något 
fel är det lätt att gå in på rummet bredvid och rätta till eventuella missförstånd lite 
senare, medan chefen på distans har större krav på sig på att kommunikationen alltid 
måste vara tydlig. 
  
Kommunikation kan beskrivas med åtta element, budskap, kanal, mottagare, överföring, 
kodning, avkodning och feedback där alla delar är viktiga för att kommunikationen ska 
fungera på rätt sätt (Jacobsen & Thorsvik, 1997). Kommunikationen kan röra sig uppåt, 

nedåt eller horisontellt i organisationerna. Kommunikationen nedåt beskriver kanalerna 
från överordnad till underordnad. Här kan uppstå problem efter hand som informationen 
kommuniceras nedåt. Om den ska passera olika positioner kan den bli förvrängd, 
medvetet eller omedvetet. När kommunikation tas emot tolkas den utifrån varje individs 
situation. Den överordnade kan också välja att inte vidarebefordra all information, t.ex. 
vid dåliga nyheter, om denne är rädd att själv hamna i dålig dager (Jacobsen & 
Thorsvik, 1997). Kommunikationen uppåt beskriver flödet från underordnad till 
överordnad. Problem som kan uppstå här kan vara att den underordnade inte vill 
framställa sig själv i dålig dager, därför filtreras sådan information bort som kan bidra 
till detta och det framhävs som är positivt. Problemen kan också ligga i att den 
överordnade som önskar feedback från underordnad inte är van vid att vara den som 
lyssnar, och den underordnade i sin tur inte är van att ha ordet. Den underordnade kan 
dessutom ha respekt och rädsla för auktoritet som gör att han eller hon inte vågar säga 
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det som egentligen var tänkt. Dessa problem kan leda till att det är svårt för ledare att få 
rätt information och feedback, och att kunna lita på denna (Jacobsen & Thorsvik, 1997). 
Den horisontella kommunikationen är mellan medarbetare, när de kommunicerar mest 
med de i sin egen hierarkiska nivå. Denna kommunikation kan vara ett komplement till 
de formella kommunikationskanalerna, men det förutsätter att de anställda sluter upp 
kring organisationens mål och samarbetar för att lösa arbetsuppgifter på bästa sätt, 
annars kan denna informella kommunikation sprida negativ och destruktiv information 
istället (Jacobsen & Thorsvik, 1997). 

 
I alla organisationer förekommer informell kommunikation. Chefer och andra ledare 
kan planera och organisera i oändlighet för att styra upp kommunikationsnätverk och 
rutiner. Vem ska informera när och med vilket verktyg. Detta är något som behövs för 
att trygga att alla i en organisation är optimalt informerade. Men vad händer när det 
utvecklas en mängd informella kommunikationskanaler, genom t.ex. personliga nätverk. 
De informella och ibland dolda kommunikationssystemen är också en viktig del av en 
organisation. I en mycket inskränkt kommunikationsmiljö blir ett sådant system ofta 
mycket aktivt medan det i en öppnare kommunikationsmiljö är mindre aktiva. Det 
behövs inte i samma utsträckning där, då människorna som ingår i denna öppna miljö 
vet att kommunikationen fungerar som den ska från chefer och andra ledare. Den 
vanligaste informella kommunikationen är ryktesspridning. Den typen av 
kommunikation som baseras på hörsägen och gissningar. Ryktesvägen är snabbast när 
det handlar om sådana saker som individerna är oroliga för. Denna uppfattas nästan 
alltid som skadlig för organisationer, men det behöver inte vara så, om det är goda 
nyheter som sprids så kan det stärka arbetsmoralen hos de anställda. Den 
kommunikation som sprids via ryktesvägen är som mest intensiv när det handlar om 
situationer där individerna har fått dålig eller ingen information från de officiella 
kommunikationskanalerna (Dimbleby & Burton, 1995).  
 
Kommunikation har flera viktiga funktioner för organisationer och medarbetare. Den 
knyter samman människor i sociala system, ger motivation och skapar förutsättningar 
för styrning och kontroll. I organisationers dagliga verksamhet går kommunikation och 
beslutsprocesser hand i hand (Jacobsen & Thorsvik, 1998). En organisation klarar sig 
med andra ord inte utan att kommunicera. Det är helt enkelt inte möjligt att inte 
kommunicera. Oavsett hur man förhåller sig till en annan människa så kommuniceras 
något. Om en person väljer att inte tala med en annan person som står framför denne så 
förstår den personen ändå att tystnaden betyder att den förre inte vill tala, alltså är ändå 
något kommunicerat. Det går inte att undvika att kommunicera eller förmedla budskap 
när andra människor är i närheten (Watzlawick, 1967). Men hur ter sig den här teorin i 
en distansorganisation, när medarbetarna som bör kommunicera inte finns i varandras 
omedelbara närhet? Högström, Bark, Bernstrup, Heide och Skoog, (1999) menar att 
människans intresse för ett budskap minskar ju längre bort från informationskällan man 
befinner sig. När budbäraren finns långt bort är det svårare att skapa tillit, förtroende 
och förståelse. Detta kan skapa stora problem för en organisation med mycket 
distansarbete. 
 
För att en organisation ska existera måste det finnas kommunikation, det är 
kommunikationsvägarna som är organisationens struktur. Den geografiska placeringen 
av en arbetsplats och avstånden som blir av dessa placeringar är därför det som 
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bestämmer förutsättningarna för kommunikation (Moberg, 1997). En dålig 
kommunikation mellan medarbetare och chefer kan leda till försämrade relationer, detta 
kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt och kan leda till att de anställda säger upp 
sig från sina jobb (Korte & Wynne, 1996, i Madlock, 2008). Viktigt är att få 
uppskattning och erkännande. Både konkret i form av lön och befordran, men även 
genom kommunikation, verbalt från chefen i form av beröm för bra utfört arbete 
(Gruneberg, 1979). I stort sett alla medarbetare vill få uppskattning och feedback från 
chefen och andra medarbetare. Feedback påverkar motivation, arbetstillfredsställelse 
och prestation positivt, men i team som arbetar på distans är bristen på feedback ett stort 
problem (Geister, Konradt, & Hertel, 2006). Team som arbetar på distans visar lägre 
nivåer av tillfredsställelse i bland annat gruppsammanhållning och 
arbetstillfredsställelse (Baltes, Dickson, Sherman, Bauer, & LaGanke, 2002, Warkentin, 
Sayeed, & Hightower, 1997, i Geister, Konradt,, & Hertel, 2006). 
  
Det är svårt att få medarbetare att känna sig tillfredsställda med kommunikation, och 
detta kan påverka både arbetsprestation och arbetstillfredsställelse (Goris, 2007). Hård 
af Segerstad (2002) sammanfattar utgången av Hawthorne-studien, Elton Mayos 
undersökning av arbetstillfredsställelse med förändrade ljusförhållanden för arbetarna i 
en fabrik, med att nyckeln till arbetstillfredsställelse och hög produktivitet är goda 
relationer mellan organisationens medlemmar, och för att kunna skapa denna goda 
relation krävs kommunikation. Chefens kompetens i att kunna kommunicera påverkar 
därför i hög grad medarbetarnas kommunikationstillfredsställelse och arbets-
tillfredsställelse. En chef som inte är duktig på kommunikation kan bidra till att sänka 
både kommunikations- och arbetstillfredsställelsen hos sina medarbetare (Madlock, 
2008). Gray och Laidlaw (2002) undersökte om det fanns någon skillnad i 
kommunikationstillfredsställelse mellan deltids- och heltidsanställda. De kom fram till 
att det fanns en signifikant skillnad i tillfredsställelse mellan dessa, där de 
deltidsanställda var de som var minst tillfredsställda. Detta kan möjligtvis liknas vid 
distansarbete, i den meningen att både deltidsarbetande och distansarbetande missar 
mycket av den dagliga informella kommunikationen som sker i korridorer eller fikarum 
för att de inte alltid är på plats. En studie som undersökte vilka mediekanaler som 
bidrog till högst arbetstillfredsställelse kom till slutsatsen att de flesta medarbetare fick 
högst arbetstillfredsställelse genom den information de fick om sina jobb från ansikte 
mot ansikte möten med sin chef, telefonsamtal och kontorsmöten. En andra slutsats i 
samma studie var att kontorsmöten som infaller sällan, nyhetsbrev eller annan skriven 
information bidrog i liten skala till deras arbetstillfredsställelse (Byrne & LeMay, 2006). 
Vikten av regelbunden muntlig kommunikation är med andra ord viktig. En studie som 
undersökte bland annat arbetstillfredsställelse i förhållande till informations-
tillfredsställelse i en organisation med mycket arbete utanför kontoret gav resultatet att 
relationen mellan dessa två skilde sig åt för medarbetare beroende på om de arbetade 
mestadels utanför kontoret eller mestadels på kontoret. Det finns alltså skillnader mellan 
dessa medarbetare i hur de upplever informationen de får och vad det innebär för 
arbetstillfredsställelsen (Rosenfeld, Richman, & May, 2004). 
 
Med arbetstillfredsställelse menas de positiva och negativa känslor och attityder 
(Schultz & Schultz, 2006), och emotionella reaktioner (Gruneberg, 1979), vi har om 
våra jobb. Dessa känslor, attityder och reaktioner beror på många arbetsrelaterade 
faktorer, allt från vilken parkeringsplats vi fått till känslan av tillfredsställelse vi får av 
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våra dagliga uppgifter. Några av de olika delar arbetstillfredsställelsen består i är 
kommunikation, förmåner, erkännande (Spector, 1997), kvalitén på ledarskapet, 
semesterpolicy, säkerheten på jobbet, lönen, flexibla arbetstider, möjligheter till 
avancemang, möjligheten att vara ledig vid sjukdom, vilket intresse man har för sitt 
arbete (Schultz & Schultz, 2006) och vilken relation man har till sin chef (Barnett & 
Brennan, 1997, Shadur, Kienzle, & Rodwell, 1998).  En anställd kan ha olika känslor 
för de olika delarna i arbetet, de kan tycka bra om lönen men tycka att arbetstiderna är 
mindre bra och önska mer semester. Att undersöka de olika delarna kan ge en bra och 
komplett bild av en individs arbetstillfredsställelse (Spector, 1997). Låg 
arbetstillfredsställelse leder till minskad produktivitet, vilket i sin tur leder till minskad 
förtjänst för organisationen (Gruneberg, 1979). En teori är att det finns tre viktiga 
kriterier för att känna arbetstillfredsställelse. Dessa är meningsfullhet i arbetsinsatsen, 
inflytande och kontroll över sin egen arbetssituation och möjlighet till kontakt och 
gemenskap. Istället för arbetstillfredsställelse känner individen meningslöshet, 
maktlöshet och isolering om dessa tre inte uppfylls (Gardell, 1977). 
 
Balansteorin (Equity Theory) av Adams går ut på att människan skapar en referensram 
som sedan används för att bedöma världen runt omkring. Om saker och ting inte 
stämmer överens med denna referensram blir individen olycklig och kan till och med 
ibland ändra sin uppfattning om världen runt omkring för att kunna anpassa sig till 
obehagliga fakta. I jobbet använder sig individen av dessa ramar när hon avgör vad som 
är bra och dåligt. Denna referensram jämförs sedan mot hur andra har det, och om 
individen känner att den egnes situation är för dålig blir hon missnöjd. Det är som att 
arbetstagaren har ett psykologiskt kontrakt med arbetsgivaren om att det ska vara rätt 
belöning för rätt ansträngning. Det är bara när belöningen och ansträngningen stämmer 
överens med den belöning andra får som det uppstår tillfredsställelse i arbetet. Det som 
kan hända, enligt balansteorin, om dessa inte stämmer överens är att arbetstagaren inte 
anstränger sig till det yttersta i sitt jobb, tar längre kaffepauser eller inte gör lika bra 
ifrån sig i produktionen (Gruneberg, 1979). En vanlig uppfattning är att anställda som 
inte är riktigt nöjda med sin situation på jobbet i större utsträckning låter bli att gå till 
jobbet. Då frånvaro är en stor utgift för organisationer borde ett bra sätt att minska 
frånvaron vara att höja arbetstillfredsställelsen. Dålig arbetstillfredsställelse kan också 
leda till högre personalomsättning (Brayfield & Crocket, 1955, Herzberg, Mausner, 
Peterson, & Capwell, 1957, och Vroom, 1964, i Landy, 1989). 

 
Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida graden av kommunikations-
tillfredsställelse och arbetstillfredsställelse är lägre hos de medarbetare som sin chef på 
distans än hos dem som har sin chef nära, och om det fanns ett positivt samband mellan 
kommunikations- och arbetstillfredsställelse. Organisationen där denna studie 
genomförts har precis den platta och utspridda struktur som nämns ovan och skulle 
därför kunna ha problem med att få kommunikationen att fungera korrekt i alla delar av 
organisationen. Mycket av tidigare forskning är gjord utifrån chefens synpunkt, hur 
chefen uppfattar att det är att leda på distans och hur denne kan förbättra sitt ledarskap. 
Inte lika mycket är gjort ur medarbetarnas perspektiv, hur de påverkas av ledarskapet på 
distans. Därför är det intressant att göra en studie utifrån medarbetarnas perspektiv. 
Påverkas kommunikationstillfredsställelsen och därmed arbetstillfredsställelsen negativt 
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av att närmaste chefen inte finns nära, utan på ett annat kontor eller i en annan del av 
landet? Finns det skillnader i kommunikationstillfredsställelse och 
arbetstillfredsställelse mellan de medarbetare som har sin chef på distans och de som 
har sin chef nära? 

 
 

H1 Kommunikationstillfredsställelsen mätt generellt är lägre hos de 

medarbetare som har sin chef på distans än hos dem som har sin chef 

nära. 

 

H2  Kommunikationstillfredsställelse mätt i form av fem faktorer är lägre 

hos de som har sin chef på distans än hos dem som har sin chef nära. 

 

H3  Arbetstillfredsställelsen mätt generellt är lägre hos de medarbetare 

som har sin chef på distans än hos dem som har sin chef nära. 

 
H4  Det föreligger ett positivt samband mellan kommunikations-

tillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. 

 
 

Metod 
Deltagare 

I denna organisation finns fem affärsområdeschefer, som var och en är ansvarig för ett 
affärsområde. Varje affärsområde finns representerat i fem regioner, Norr, Stockholm, 
Mitt, Väst och Syd. I varje region finns det ett antal olika kontor. Det finns sedan 25 
försäljningschefer, en per affärsområde och region, direkt underställda 
affärsområdescheferna. Dessa försäljningschefer är till viss del utspridda på olika 
kontor, men vissa finns på samma kontor. Detta innebär att det på vissa kontor inte finns 
någon chef för något affärsområde. Varje försäljningschef har i sin tur ett antal 
medarbetare utspridda på kontoren i respektive region. Det är dessa medarbetare som 
har sin närmaste chef antingen nära eller på distans. De som svarat på denna enkät är de 
som arbetar i region Mitt, Norr och delar av Stockholm och ovan kallas medarbetare. 
Det var 131 personer som fick enkäten, av dessa svarade 95 personer (72.5 %). Av 
dessa hade 76 sin chef på distans (80 %) och 19 sin chef nära  
(20 %). 73 var kvinnor (76.8 %) och 22 män (23.2 %). Respondenternas ålder varierade 
mellan 23 och 62 år med en medelålder på 35.6 år. Inga interna bortfall förekom. 
 

Enkät 

Förutom att respondenterna tillfrågades om ett antal bakgrundsvariabler (”Ålder”, 
”Kön”, ”Arbetar som” och ”Antal år du arbetat hos företaget”) så användes två skalor i 
denna enkätstudie, kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. 
 

Ledarskapet på distans mättes genom att respondenterna fick svara på frågan om deras 
chef arbetade på samma kontor som de själva. Ett ”ja”(=0) på denna fråga gav variabeln 
distans och ett ”nej”(=1) gav variabeln närhet i analyserna.  
 

Kommunikationstillfredsställelsen mättes med hjälp av en skala utvecklat av Downs och 
Hazen (1977), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ). CSQ mäter de 
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anställdas kommunikationstillfredsställelse genom att ställa frågor som rör åtta olika 
faktorer. Dessa faktorer varierar från kommunikation mellan medarbetare och chef till 
kommunikation över lag inom organisationen. I denna studie användes 25 frågor från 
fem av dessa åtta faktorer då dessa stämde bäst överens med hypoteserna. Dessa var 
Personlig feedback – fråga 3, 4, 5, 8 och 10, som mätte hur de anställda anser att de 
bedömts och hur deras prestationer värderats och uppskattats. Frågorna var liknande 
”hur nöjd är du med uppskattningen för dina insatser”. Kommunikationsklimat – fråga 
11, 13, 15, 17 och 18, som reflekterade över kommunikationen på både organisatorisk 
och personlig nivå. Innehöll frågor bl.a. om i vilken utsträckning kommunikationen 
inom organisationen motiverade de anställda att nå upp till organisationens mål och 
frågor som mätte i vilken grad de anställdas attityder gentemot kommunikationen var 
bra, t.ex. ”hur nöjd är du med utsträckning i vilken du får information i tid som behövs 
för att kunna utföra ditt arbete”. Organisatorisk integration – fråga 1, 2, 6, 7 och 9, som 
kretsade kring i vilken grad de anställda fick information om deras närmaste 
arbetsomgivningar såsom planer för avdelningen och personalnyheter. Sådan 
information som gjorde att de anställda kände sig som en viktig del av organisationen. 
Exempel på frågor var ”Hur nöjd är du med information om ditt affärsområdes policys 
och mål”. Horisontell och informell kommunikation – fråga 19, 21, 22, 23 och 25, 
handlade om i vilken grad djungeltelegrafen var aktiv mellan de anställda och i vilken 
grad den horisontella och informella kommunikationen var riktig och flödade fritt. 
Frågorna var liknande ”hur nöjd är du med utsträckning i vilken horisontell 
kommunikation med andra anställda är riktig och flödar fritt”. Relationen med chefen – 
fråga 12, 14, 16, 20 och 24, inkluderar kommunikation både uppåt och nedåt med 
chefen. Mätte bland annat de anställdas uppfattning om hur öppen deras chef var för 
deras idéer och hur bra cheferna höll de anställda informerade. Exempelvis ”hur nöjd är 
du med utsträckning i vilken din chef/mina chefer litar på dig”. Alla 25 frågorna 
tillsammans användes för att mäta generell kommunikationstillfredsställelse. Se även 
Clampitt och Downs (2004).  
 
Responsskalan bestod av en sjugradig Likertskala där 1 = Väldigt missnöjd, 2 = 
Missnöjd till viss del, 3 = Missnöjd, 4 = Varken eller, 5 = Nöjd, 6 = Nöjd till viss del och 
7 = väldigt nöjd. En utvärdering av CSQ visar att detta är ett passande instrument för att 
mäta medarbetarnas kommunikationstillfredsställelse över lag (Zwijze-Koning & de 
Jong 2007). 
 
För att mäta arbetstillfredsställelsen användes Minnesota Satisfaction Questionnaire 
(MSQ). Denna utformades av Weiss (1967). MSQ avser att mäta tre dimensioner av 
arbetstillfredsställelse, inre, yttre och generell, vilken bestod i alla frågor tillsammans 
(Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967). Bara den generella arbetstillfredsställelsen 
analyserades då detta stämde bäst överens med syftet för denna studie. Frågorna var 
liknande ”i mitt nuvarande arbete tycker jag så här om möjligheten att vara sysselsatt 
hela tiden”. 
 
Responsskalan som användes här var en femgradig Likertskala där 1 = Mycket 
otillfredsställd, 2 = Otillfredsställd, 3 = Varken eller, 4 = Tillfredsställd, 5 = Mycket 
tillfredsställd.   
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Procedur 

Efter en initial kontakt med företaget blev studien godkänd. Efter att enkäten blivit 
godkänd av företaget skickades länkar till en elektronisk version av enkäten med e-post 
till ovan nämnda medarbetare i region Mitt, Norr och delar av Stockholm via 
organisationens IT-avdelning. I inledningen till enkäten framgick tydligt studiens syfte, 
att deltagandet var helt frivilligt, att alla svar skulle behandlas konfidentiellt och att 
uppgifterna från enkäterna endast användes för statistiska analyser på gruppnivå. En, 
respektive två veckor efter att enkäten skickades ut gick en påminnelse ut till samtliga 
respondenter, detta då det inte fanns möjlighet att se vilka som svarat och inte svarat. 

 
Databearbetning 
När tidsfristen för att svara på enkäterna gått ut sammanställdes dessa i programmet 
SPSS, version 15.0, och bearbetades sedan. Först skapades index med hjälp av 
medelvärden för generell kommunikationstillfredsställelse, generell arbets-
tillfredsställelse och för de fem olika faktorerna av kommunikation enligt ovan. Sedan 
testades reliabiliteten hos de frågor som mätte kommunikationstillfredsställelse 
generellt respektive arbetstillfredsställelse generellt samt tillfredsställelse i de fem olika 
faktorerna av kommunikation med hjälp av Cronbachs alfa ( ).  Då en av hypoteserna 
var att kommunikationstillfredsställelsen är lägre hos de medarbetare som har sin chef 
på distans än hos dem som har sin chef nära gjordes ett ensidigt t-test med oberoende 
variabeln ledarskap samt beroendevariabeln kommunikationstillfredsställelse. Det 
gjordes ytterligare ensidiga t-test med oberoendevariabeln ledarskap och de fem 
faktorerna av kommunikation för att se om tillfredsställelse i vart och ett av de fem 
olika faktorerna av kommunikation var lägre hos dem som har sin chef på distans 
jämfört med dem som har sin chef nära enligt hypotes två. För att testa den tredje 
hypotesen som handlade om arbetstillfredsställelse gjordes ett tredje ensidigt t-test 
mellan oberoendevariabeln ledarskap och beroendevariabeln arbetstillfredsställelse för 
att se om arbetstillfredsställelse var lägre hos dem som har sin chef på distans. Slutligen 
gjordes en ensidig korrelationsanalys (Pearsons) för att kontrollera om det fanns positivt 
samband mellan kommunikations- och arbetstillfredsställelse enligt hypotes fyra. 

 
Resultat 

Reliabilitet 

För skalan som avser att mäta kommunikationstillfredsställelse (CSQ) var Cronbachs 
alfa ( ) .95. För de fem olika faktorerna av kommunikation var reliabiliteten för 
personlig feedback .90, organisatorisk integration .83, horisontell och informell 

information .77, relationen med chefen .76 och kommunikationsklimat .84. Skalan som 
avsåg att mäta den generella arbetstillfredsställelsen (MSQ) visade en reliabilitet på .88. 
 
Skillnader 

Tabell 1 visar ensidiga t-test som utfördes för att svara på hypoteserna om de som har 
sin chef på distans har lägre kommunikations- och arbetstillfredsställelse än de som har 
sin chef nära, och hypotesen om att de som har sin chef på distans har lägre 
tillfredsställelse i alla de fem faktorerna av kommunikation än de som har sin chef nära. 
I det första testet jämfördes kommunikationstillfredsställelsen mellan medarbetarna som 
har chefen nära och de som har chefen på distans. Detta test visar att de som har sin chef 
på distans har en signifikant lägre kommunikationstillfredsställelse (t93=2.50, p<.01). I 
det andra testet, som jämförde arbetstillfredsställelsen mellan medarbetarna som har 
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chefen nära och de som har chefen på distans, visade resultatet också ett signifikant 
resultat, de som har sin chef på distans har även lägre arbetstillfredsställelse (t93=2.30, 
p<.05). Det tredje testet jämförde tillfredsställelsen i de fem olika faktorerna av 
kommunikation mellan medarbetarna som har chefen nära och de som har chefen på 
distans. Även här visades tydliga signifikanta resultat att de som har sin chef på distans 
har lägre tillfredsställelse i fyra av de fem faktorerna, personlig feedback (t93=2.99, 
p<.01), organisatorisk integration (t93=2.40, p<.01), horisontell och informell 

information (t93=2.18, p<.05) och relation med chefen (t93=1.68, p<.05). I den femte 
faktorn som handlar om kommunikationsklimat visades en tendens till signifikant 

resultat (t93=1.55, p<.10). 
 

 

 

 

 

Korrelationer 

Tabell 2 visar korrelationsanalysen (Pearsons produktmoment korrelations-koefficient, 
1-svansad) som gjordes för att svara på frågan om det fanns ett positivt samband mellan 
kommunikations- och arbetstillfredsställelse. Resultatet visar ett tydligt signifikant 
positivt samband mellan kommunikations- och arbetstillfredsställelse (r=.71, p<.01). 
Tabellen visar även korrelationer mellan övriga variabler. 

Tabell 1 Skillnader mellan de två grupperna med olika ledarskap med avseende på 
  kommunikations- och arbetstillfredsställelse 

  Närhet (n=19)   Distans (n=76)     

 M (s)   M (s) t93  

Kommunikationstillfredsställelse 5.09 (.90)  4.46 (1.00) 2.50***  
Arbetstillfredsställelse 4.02 (.51)  3.73 (.49) 2.33**  
Personlig feedback 4.95 (1.01)  3.91 (1.42) 2.99***  

Kommunikationsklimat 4.73 (1.31)  4.26 (1.14) 1.55*  
Organisatorisk integration 5.25 (.88)  4.61 (1.08) 2.40***  
Horisontell och informell information 5.23 (.94)  4.71 (.93) 2.18**  
Relation med chefen 5.32 (1.04)  4.82 (1.18) 1.68**  
  Maxpoäng kommunikationstillfredsställelse och de fem faktorerna = 7, arbetstillfredsställelse = 5 
  *.05<p<.10 tendens till signifikans      
  ** p<.05      

 
 *** p<.01 
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Tabell 2 Samband mellan ledarskap, kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse           
      M s α r 
 Variabler           1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ledarskap  .80 .40 .95 1        
2. Kommunikationstillfredsställelse 4.59 1.01 .88 -.25*** 1       
3. Arbetstillfredsställelse 3.79 .50 i/e -.24** .71*** 1      
4. Personlig feedback  4.12 1.40 .90 -.30*** .93*** .61*** 1     
5. Kommunikationsklimat 4.35 1.18 .83 -.16* .88*** .65*** .72*** 1    
6. Organisatorisk integration 4.74 1.07 .77 -.24*** .90*** .67*** .87*** .72*** 1   
7. Horisontell och informell information 4.81 .95 .76 -.22** .72*** .52*** .51*** .64*** .56*** 1  
8. Relationen med chefen 4.92 1.17 .84 -.17** .92*** .65*** .88*** .77*** .77*** .53*** 1 
 Anmärkningar: n=95   Ledarskap: Närhet=0, Distans=1 
 Maxpoäng kommunikationstillfredsställelse och de fem faktorerna = 7, arbetstillfredsställelse = 5 
 *.05<p<.10 tendens till signifikans (1-svansad) 
 **. p < .05 (1-svansad) 
 ***. p < .01 (1-svansad) 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var dels att undersöka huruvida graden av 
kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse är lägre hos de medarbetare 
som sin chef på distans än hos dem som har sin chef nära. De med chef på distans hade 
lägre både kommunikations- och arbetstillfredsställelse än de som har sin chef nära. När 
det gäller tillfredsställelse i de fem olika faktorerna av kommunikation är även dessa 
lägre hos de medarbetare som har sin chef på distans jämfört med dem som har sin chef 
nära i fyra av de fem faktorerna. Den femte faktorn, kommunikationsklimat, visade en 
tendens till signifikant resultat. 

 
Frågan var också om det fanns ett positivt samband mellan kommunikations- och 
arbetstillfredsställelse. Här visar resultatet att det finns ett tydligt signifikant positivt 
samband mellan kommunikations- och arbetstillfredsställelse, vilket innebär att en 
individ som har låg kommunikationstillfredsställelse också har låg arbets-
tillfredsställelse och tvärtom. 
 
Enligt både teorier och tidigare forskning är det svårt att få medarbetare att känna sig 
tillfredsställda med kommunikation, och detta kan påverka både arbetsprestation och 
arbetstillfredsställelse (Goris, 2007). Hård af Segerstad (2002) menar att nyckeln till 
arbetstillfredsställelse och hög produktivitet är goda relationer mellan organisationens 
medlemmar, och för att kunna skapa denna goda relation krävs kommunikation. 
Chefens kompetens i att kunna kommunicera påverkar därför i hög grad medarbetarnas 
kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. En chef som inte är duktig 
på kommunikation kan bidra till att sänka både kommunikations- och arbets-
tillfredsställelsen hos sina medarbetare (Madlock, 2008). Detta gäller oavsett om man 
arbetar på distans eller inte, men i denna organisation som har mycket av ledarskapet på 
distans kan det därför vara ännu svårare att uppfylla behovet av kommunikation. I den 
här organisationen har medarbetarna som har sin chef på distans lägre tillfredsställelse 
med både kommunikation och arbete. Detta stämmer överens med tidigare forskning 
som att dålig kommunikation mellan medarbetare och chefer kan leda till försämrade 
relationer vilket i sin tur kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt (Korte & Wynne, 
1996, i Madlock, 2008) och att team som arbetar på distans bland annat visar lägre 
nivåer av arbetstillfredsställelse (Baltes, Dickson, Sherman, Bauer, & LaGanke, 2002, 
Warkentin, Sayeed, & Hightower, 1997, i Geister, Konradt, & Hertel, 2006). Det som 
kan hända, enligt Adams Balansteori, om referensramarna som denna utgår från, inte 
stämmer överens och arbetstillfredsställelsen är låg är att arbetstagaren inte anstränger 
sig till det yttersta i sitt jobb, tar längre kaffepauser eller inte gör lika bra ifrån sig i 
produktionen (Gruneberg, 1979). En vanlig uppfattning är att anställda som inte är 
riktigt nöjda med sin situation på jobbet i större utsträckning låter bli att gå till jobbet. 
Låg arbetstillfredsställelse leder till minskad produktivitet, vilket i sin tur leder till 
minskad förtjänst för organisationen (Gruneberg, 1979). Dålig arbetstillfredsställelse 
kan också i värsta fall leda till högre personalomsättning (Korte & Wynne, 1996, i 
Madlock, 2008). Nu visar inte den här studien hur låg kommunikations- och 
arbetstillfredsställelsen är och den kanske inte är så låg att det behöver gå så långt som 
till frånvaro och uppsägningar. 
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Resultaten kring personlig feedback har visat väldigt starka signifikanta skillnader 
mellan de som har chefen nära och de som har chefen på distans. Dessa resultat stöds av 
Geister, Konradt och Hertel (2006) som i sin undersökning kommit fram till att bristen 
på feedback är ett stort problem för just team som arbetar på distans. Det är viktigt att få 
uppskattning och erkännande, både konkret i form av lön och befordran, men även 
genom kommunikation, verbalt från chefen i form av beröm för bra utfört arbete. I stort 
sett alla medarbetare vill få uppskattning och feedback från chefen (Gruneberg, 1979). 
De som har sin chef på distans upplever helt klart att de får sämre eller mindre feedback 
än de som har sin chef nära. Kan detta bero på att det är lättare att ge spontan feedback 
till de medarbetare som sitter på samma kontor, att dessa uppmärksammas på ett mer 
naturligt sätt? Kanske måste chefen arbeta lite mer på att försöka se vad de 
medarbetarna som sitter på andra kontor faktiskt gör, utan att för den skull bli så 
kontrollerande så att medarbetarna inte upplever att de får något egentligt ansvar, som 
enligt Moberg (1997) och Nordengren & Olsen (2006) kan bli ett problem i en sådan 
situation. 
 
Högström, Bark, Bernstrup, Heide och Skoog, (1999) menar att människans intresse för 
ett budskap minskar ju längre bort från informationskällan man befinner sig. När 
budbäraren finns långt bort är det svårare att skapa tillit, förtroende och förståelse. Det 
kan alltså vara svårare för chefen på distans att skapa en bra relation med sina 
medarbetare som inte finns på samma kontor. I resultatet bekräftas detta med 
signifikanta resultat kring tillfredsställelse med relationen med chefen. De som arbetar 
på distans är inte lika nöjda med relationen till sin chef som de som arbetar nära chefen. 
Det är viktigt för ledaren i distansorganisationer att använda sig av kommunikations-
teknologin, att följa medarbetarna med hjälp av teknologin och att tackla avstånden med 
hjälp av möten för att kunna skapa och behålla förtroende hos sina medarbetare 
(Malhotra, Majchrzak, & Rosen, 2007). Att ha en bra relation med chefen, och vice 
versa, borde vara grundläggande i alla organisationer då detta kan bidra till en bättre 
arbetsmiljö och höja trivseln för alla inblandade. 
 
Enligt Haywood (1998) oroar sig medarbetare som arbetar på distans mest över 
kommunikationen i sin vardag på arbetet. De är rädda för att hamna utanför när de 
befinner sig på annat kontor. Detta kan stämma överens med resultaten kring 
organisatorisk integration. Dessa visar att medarbetarna som arbetar på distans är 
mindre tillfredsställda med den information som gäller deras närmaste 
arbetsomgivningar, t.ex. planer för avdelningar/affärsområdet och personalnyheter. Då 
denna information är tänkt att vara sådan information som gör att de anställda känner 
sig som en viktig del av organisationen kan detta bidra till en sänkt 
arbetstillfredsställelse om man känner sig utanför. Att de som arbetar på distans 
upplever att de får mindre information kan bero på att de faktiskt till viss del blir 
bortglömda. Gray och Laidlaw (2002) undersökte om det fanns någon skillnad i 
kommunikationstillfredsställelse mellan deltids- och heltidsanställda. De kom fram till 
att det fanns en signifikant skillnad i tillfredsställelse mellan dessa, där de 
deltidsanställda var de som var minst tillfredsställda. Detta trodde de kunde bero på att 
de som arbetade deltid inte alltid var på kontoret när viktig information gick ut till de 
anställda. Både deltidsarbetande och distansarbetande missar mycket av den dagliga 
informella och naturliga kommunikationen som sker i korridorer eller fikarum, just för 
att de inte alltid är på plats, de blir bortglömda. Enligt Allen (1977) spelar det ingen hur 
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stort avståndet är till chefen, förekomsten (eller avsaknaden) av kommunikation är 
densamma, det är inte storleken på avståndet som spelar roll, utan det faktiska avståndet 
(i Vartiainen & Andriessen, 2008).  
 
I faktorn kommunikationsklimat visade analyserna tendens till signifikanta resultat. 
Detta kan innebära att även om de som har sin chef på distans tycker att informationen 
kring det organisatoriska och personliga planet är lite bättre än övrig information så är 
den ändå inte helt tillfredsställande. Detta kan kanske vara information av sådan 
karaktär att det inte kommer från närmaste chefen i första hand, utan kanske direkt från 
VD, ledning eller via intranätet. Kanske kan detta vara en idé för all kommunikation, att 
varje team kan ha ett eget forum att diskutera i, där den information som rör den 
närmaste omgivningen kan läggas ut så att ingen missar något bara för att man råkat 
vara frånvarande en dag, eller inte sitter nära chefen.  
 
När det kommer till resultaten kring horisontell och informell information visar dessa 
snarare motsatsen än bekräftar tidigare forskning. Den horisontella informationen kan 
vara ett komplement till de formella kommunikationskanalerna (Jacobsen & Thorsvik, 
1997) och den informella kommunikationen brukar enligt Dimbleby och Burton (1995) 
vara mer aktiv om den formella kommunikationen inte fungerar helt tillfredsställande 
för medarbetarna. Med andra ord om man ser till teorier som handlar om 
kommunikation så borde den informella kommunikationen vara bättre hos dem som har 
sin chef på distans eftersom medarbetarna inte är helt nöjda med kommunikationen som 
rör andra områden, men resultaten visar här att de upplever en sämre horisontell och 
informell kommunikation vilket kan tyda på att de ändå känner att de arbetar i ett öppet 
kommunikationsklimat där den informella kommunikationen inte behövs. 

 
Tankar kring att andra bakgrundsvariabler än just ledarskapet på distans också påverkar 
kommunikations- och arbetstillfredsställelsen har funnits med under hela arbetets gång. 
För att kontrollera detta gjordes analyser även med ålder, anställningstid och tjänst, mot 
kommunikationstillfredsställelse, de fem faktorerna av kommunikation samt 
arbetstillfredsställelse. Dessa analyser visade inga som helst signifikanta resultat, vilket 
därmed bekräftar och förstärker det resultat jag fått. Ledarskap på distans kan vara en 
”farlig” ingrediens i en organisation. Detta måste varje organisation vara medveten om 
och ha i åtanke för att kunna arbeta förebyggande och förhindra att medarbetarna känner 
en låg kommunikations- och arbetstillfredsställelse. 

 
Fördelarna med den här studien är dels att den är gjord på en verklig organisation. 
Mycket av tidigare studier är gjorda mer experimentella, med studenter, och det borde 
därför gå att dra mer rätta slutsatser av denna studie. En annan fördel är att de som 
arbetar på distans och de som arbetar nära sin chef här arbetar inom samma 
organisation, vilket innebär att det verkligen blir en påtaglig jämförelse. Till skillnad 
mot om man skulle ha tittat på två olika organisationer, en med ledarskap på distans, 
och en med ledarskapet nära. 

 
Det finns en del begränsningar i studien som kan påverka resultatet. Då studien 
generaliserar alla chefer kan det vara svårt att säga att det är just ledarskapet på distans 
som avgör om medarbetarna är tillfreds med sitt arbete eller inte, vilket kan påverka 
validiteten i studien. Arbetstillfredsställelsen kan bero på chefen som individ, vissa 
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chefer kan vara bättre på att kommunicera med sina medarbetare än andra. Ytterligare 
en aspekt kan vara att de som har en annan chef på sitt kontor kan vara mer tillfreds med 
kommunikationen om denna chef är bra på att kommunicera med alla medarbetare på 
kontoret, inte bara sina ”egna”. Arbetstillfredsställelsen kan också påverkas av annat än 
ledarskapet. Under arbetets gång har det framkommit att det sker både omorganisering 
och nedskärningar inom organisationen, detta kan också bidra till resultatet. Antalet 
respondenter kan också påverka resultatet. Det hade kanske varit önskvärt att ha ett 
större antal för att kunna dra bättre slutsatser från resultatet, framförallt ett större antal 
respondenter som har chefen nära. 

 
Intressant för framtida studier skulle vara att titta mer på ledarskapet, inte bara på närhet 
och distans, utan även på vilket typ av ledarskap som utövas. Nästan all tidigare 
forskning utgår från chefen, hur denne upplever hur det är att leda på distans. Detta är 
inte utan anledning då det är svårt att göra något åt en dålig situation utan att gå via dem 
som är de som måste kommunicera bättre för att skapa en bättre situation. Det skulle 
vara intressant att även i den här organisationen titta på hur dessa ledare upplever sin 
situation och vilka svårigheter, nackdelar och fördelar som finns. 

 
Helt klart finns det brister i kommunikation i den här organisationen, det är i alla fall 
vad medarbetarna som arbetar på distans tycker om man ser till resultaten. Det behöver 
nog arbetas mer med ledarskapet på distans för att få det att fungera bättre med 
kommunikationen för att i sin tur få bukt med den sämre kommunikations- och 
arbetstillfredsställelsen de känner som har sin chef på distans.  
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