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Sammanfattning 
Tekniska verktyg har möjliggjort för organisationer att arbeta på distans och denna 
arbetsstruktur anammas av allt fler organisationer. Denna arbetsstruktur benämns 
virtuella organisationer och karaktäriseras av att de arbetar mot organisatoriska mål trots 
skillnader i fysiska platser, tidzoner och kulturer. Arbetsstrukturen möjliggör för 
organisationer att nå spetskompetens oberoende av geografiska platser samt mindre 
resande för medlemmarna. Det går att identifiera både möjligheter och utmaningar för 
ledare inom dessa organisationer. Möjligheter och utmaningar kan ses ur olika perspektiv 
som tillit, kommunikation, motivation samt kultur.  
 
Trots att arbetsstrukturen blir allt mer förekommande finns det begränsat med forskning 
inom området. Forskningen ifrågasätter huruvida de gamla ledarskapsteorierna är 
applicerbara på den nya arbetsstrukturen då den innebär nya kontexter för både ledare 
och anställda. Det saknas belägg för hur möjligheter och utmaningar i virtuella 
organisationer kan påverka ledarskapet. Det ligger i studiens intresse att således besvara 
frågan: Hur leder ledare i virtuella organisationer? 
 
Studien teoretiska ramverk presenterar de tre välkända teorierna; transformellt ledarskap, 
transaktionellt ledarskap samt situationsanpassat ledarskap. Detta för att utvidga 
kunskapen om ledarens roll inom en grupp. Vidare presenteras de möjligheter och 
utmaningar som nämnts mer ingående för att påvisa skillnader och likheter med studiens 
empiri.  
 
För att kunna besvara studiens problemformulering har sju ledare intervjuats genom 
semistrukturerade intervjuer. Studiens empiriska kapitel är utformat efter varje person för 
att säkerställa att respondentens berättelser redogörs på ett rättvist sätt. Vidare har 
studiens empiriska data tematiskt analyserats med utgångspunkt från det teoretiska 
ramverket. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och rekommendationer.  
 
Studien visar att kultur, tillit och sammanhållning är tre faktorer som har stor betydelse 
för ledarskapet inom virtuella organisationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Virtuella organisationer, virtuella team, distansarbete, ledarskap, 
transformellt ledarskap, transaktionellt ledarskap, situationsanpassat ledarskap  
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Begreppsförklaringar 

För att ge läsaren en ökad förståelse för några begrepp som kommer att användas i detta 
examensarbete tillhandahålls korta definitioner nedan:  
 
Proximala organisationer: En traditionell organisation där både chef och de anställda 
befinner sig på samma fysiska plats.  
 
Virtuella arbetsplatser: Arbetsplatser där ledare och anställda inte arbetar från samma 
fysiska plats. 
 
Virtuell kommunikation: Kommunikation som sker virtuellt, vilket förslagsvis kan vara 
genom e-mail, telefon och intranät. 
 
Virtuella organisationer: Organisationer som arbetar mot ett gemensamt mål trots 
skilda fysiska platser, tidzoner, kulturer och som främst kommunicerar genom 
teknologiska verktyg.  
 
Virtuella team: En grupp individer som arbetar tillsammans i virtuella organisationer. 
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel kommer läsaren bli introducerad för ämnet ”ledarskap på 
distans”. Inledningsvis presenteras studiens problembakgrund som påvisar att det finns 
begränsad forskning om hur ledare leder i virtuella organisationer. Fortsättningsvis 
redogörs det för möjligheter och utmaningar som dessa ledare, anställda och 
organisationer kan möta. Avslutningsvis presenteras studiens problemformulering, syfte 
och bidrag.  

1.1 Problembakgrund 

 
I en undersökning gjord av Eurofound (2017, s. 15) går det att utläsa att det inom EU är 
Sverige och Danmark som har procentuellt flest anställda som arbetar på distans. Att 
arbeta på distans innebär att organisationsmedlemmarna kan arbeta på andra fysiska 
platser än i organisationens lokaler (SCB, 2009). Således karaktäriseras denna 
arbetsstuktur av att en eller flera medlemmar, antingen ledare eller anställda, arbetar på 
olika fysiska platser vare sig det är på ett annat kontor eller hemifrån. Ledarskap på 
distans uppkommer följaktligen oavsett om det är ledare eller anställda som arbetar 
utanför organisationens lokaler. Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017) visar 
att 40 % av Sveriges arbetskraft har möjlighet att arbeta på distans. Utvecklingen mot fler 
personer som arbetar på distans förväntas även att fortsätta öka (Ramage, 2017, s. 137). 
Loubier (2017) skriver i tidningen Forbes att arbete på distans är framtidens arbetsstruktur. 
International Data Corporation estimerar även dem en ökning (Rossi, 2016). De menar 
att den västeuropeiska mobila arbetsmarknaden kommer växa till drygt 75 % av den totala 
arbetsmarknaden år 2018. Således går en tillväxt av arbete på distans att identifiera.  
 
Det finns flera anledningar till att företag anammar en arbetsstruktur som innebär arbete 
på distans. En av dessa anledningar är en ökad efterfråga av spetskompetens (Dekker et 
al., 2008, s. 442; DeRosa & Lepsinger, 2010, s. xxi; Townsend et al., 1998, s. 18–19). En 
annan anledning är att arbetsstrukturen förenklar anpassningen till en global ekonomi då 
organisationen kan ha anställda på olika platser i världen (DeRosa & Lepsinger, 2010, s. 
xxii). Författarna menar att varierande infallsvinklar från olika geografiska platser främjar 
utvecklingen av nya produkter och innovativa lösningar. Ytterligare en anledning lyfts 
fram av Eurofond (2017, s. 9). De menar att organisationer som anammar denna 
arbetsstruktur möjliggör för sig själva att attrahera kvalificerade personer som inte vill 
arbeta beroende av en specifik plats. Dessa anledningar är några av de skäl som ligger till 
grund för att antalet arbetsplatser där ledare och arbetstagare befinner sig på olika fysiska 
platser blivit en allt mer förekommande arbetsstruktur (Kelley & Kelloway, 2012, s. 437; 
Neufeld et al., 2008, s. 227; Shin, 2005, s. 331, Parker, 2013, s. 2; Ramage, 2017, s. 137; 
Watkins, 2007, s. 1; Watson, 2007, s. 1).  
 
Arbetsstrukturen introducerades som decentraliserade organisationer redan på 70-talet 
som en följd av framväxten av telekommunikation och datateknik (Nilles, 1975, s. 1142). 
Därefter har även andra benämningar använts vid forskning av arbetsstrukturen. Ahuja 
och Carley (1999, s. 742) definierar organisationer som har anställda eller ledare som 
arbetar på distans som virtuella organisationer. Författarna menar att virtuella 
organisationer karaktäriseras av geografisk spridning och att arbetet möjliggörs genom 
informationsteknologi. Även Crandall och Wallace (2002, s. 34–35) benämner denna 
arbetsstruktur som virtuella organisationer. Virtuella organisationer jämställs ofta med 
att ha virtuella team då mycket av arbetet och förbindelserna sker virtuellt (Kelley & 
Kelloway, 2012, s. 437; Daim et. al., 2012, s. 199). Virtuella team är något som Bell och 
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Kozlowski (2002, s. 20, 22) definierar som grupper av medarbetare som återfinns inom 
organisationer som arbetar på distans. De menar att virtuella organisationer skiljer sig 
från det traditionella proximala tillvägagångssättet att arbeta på. Inom proximala 
organisationer arbetar anställda och ledare ofta nära inpå varandra och kommunikationen 
sker främst ansikte mot ansikte (Bell & Kozlowski, 2002, s. 22). Virtuella team medför 
att organisationskulturen, gruppdynamiken och arbetsmetoderna är något som måste 
hanteras på avstånd (West, 2015). Bell och Kozlowski (2002, s. 20, 22) anser att 
interaktion mellan anställda och chefer inom virtuella team sker via videokonferens och 
email snarare än ansikte mot ansikte. 

Tack vare tillväxten av virtuella organisationer menar Bell och Kozlowski (2002, s. 15) 
att det är nödvändigt med mer forskning inom virtuella team och dess organisation. 
Snellman (2014, s. 1255) poängterar att det saknas forskning gällande hur denna 
arbetsstruktur påverkar ledarskapet inom organisationen. Detta styrks av Anderson et al. 
(2016, s. 246) som menar att ledarskap är ett viktigt forskningsområde och att gamla 
teorier inom ämnet bör omprövas i takt med att omvärlden och dess förutsättningar 
förändras. Även Ramage (2017, s. 2, 4, 17) anser att det saknas forskning om 
organisationer som arbetar på distans samt ledarskapet inom denna arbetsstruktur. Han 
hävdar att det finns mycket att lära om strukturen då han tror att antalet virtuella 
organisationer kommer att fortsätta öka. Fortsättningsvis menar författaren att mer 
forskning är av relevans för att kunna vet hur ledare på ett effektivt sätt skall kunna leda 
och påverka anställda som arbetar hemifrån eller på annan ort. Då ledare kan påverkas av 
både organisationen i dess helhet samt av dess anställda, är det av relevans för denna 
studie att presentera hur dessa påverkas av arbetsstrukturen för att således kunna förstå 
ledarskapet. Nedan presenteras de möjligheter och utmaningar som arbetsstrukturen 
präglas av.  

1.2 Möjligheter och utmaningar för virtuella organisationer och dess medlemmar 

 
Organisationer, anställda samt ledare kan påverkas av att arbeta på distans. Piccoil et al. 
(2004, s. 360) menar att det utifrån flertalet studier går att identifiera både möjligheter 
och utmaningar med virtuella organisationer.  
 
Det finns ett flertal möjligheter som en virtuell organisation kan erhålla. En av de mest 
framträdande möjligheterna är att organisationer som arbetar på distans inte är begränsade 
av geografiska avstånd (Zaccaro & Bader, 2003, s. 380). Detta kan ses som en fördel 
eftersom det ofta leder till ett effektivt utnyttjande av kunskap och kompetenser. Att 
organisationens medlemmar befinner sig på olika fysiska platser ökar medvetenheten av 
olika sociala och kulturella kontexter. Således kan virtuella organisationer dra nytta av 
mångfald. Cascio och Shurygalio (2003, s. 362) lyfter även de fram möjligheter för 
organisationer som arbetar på olika geografiska platser. De menar att höga kostnader för 
kontor och dylikt reduceras vilket ger organisationer som arbetar på distans en möjlighet 
att minska kostnader och därmed bli mer kostnadseffektiva. DeRosa och Lepsinger (2010, 
s. xxiii) poängterar även dem att det är uppenbart att virtuella arbetsplatser är 
kostnadseffektiva då de ökar produktiviteten genom exempelvis mindre resande för 
medarbetarna. Tack vare effektivt utnyttjande av teknologiska resurser har virtuella 
organisationer en bredare tillgång till viktiga kontakter, exempelvis kunder och 
leverantörer, som inte är beroende av att befinna sig på samma fysiska plats (Zaccaro & 
Bader, 2003, s. 380). Cascio och Shurygailo (2003, s. 362) menar att arbetsstrukturen har 
visat sig leda till en möjlighet att attrahera personer som annars inte hade varit aktuella 
för organisationen på grund av att de exempelvis inte är villiga att flytta.  
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Arbete som sker på distans är inte bara positivt för organisationerna i sig, utan enligt 
Ramage (2017, s. 32) kan det även upplevas som attraktivt för medarbetare att arbeta 
inom en sådan organisation. Anledningen till detta är att de anställda ofta kan arbeta 
oberoende av plats och att de således kan ta tillvara på outnyttjad tid, vilket kan bidra till 
att arbetstagaren upplever tidseffektivisering. Bättre tidseffektivisering kan i sin tur leda 
till en mindre stressig vardag för de anställda. Detta stöds även av Cascio och Shurygailo 
(2003, s. 362) som menar att anställda i virtuella organisationer ofta har reducerade tid- 
och resekostnader då de kan arbeta oberoende av plats. DeRosa och Lepsinger (2010, s. 
xxiii) menar att arbete på distans kan påverka balansen för de anställda mellan jobb och 
privatliv positivt. Eurofound (2017, s. 9) menar även dem att anledningen till förbättrad 
balans mellan de anställdas jobb och privatliv är reducerade resor. 
 
Organisationer som arbetar på distans benämns ofta som attraktiva och fördelaktiga, trots 
detta står dessa arbetsstrukturer inför flertalet utmaningar (Snellman, 2014; Shin, 2005). 
Bell och Kozlowski (2002, s. 22) menar att det geografiska avståndet är en av de största 
utmaningarna att hantera för ledare i virtuella organisationer. På grund av skillnader i 
tidszoner och plats kan det vara svårt att skapa förtroende och upprätthålla ett väl 
fungerande samarbete (Jarvenpaa & Leidner, 1999, s. 813). Shin (2015, s. 333) hävdar 
att tid och avstånd kan försvåra möjligheten att ge direkt återkoppling och handledning 
på arbetsuppgifter vilket kan bli en källa till senare konflikter. Eftersom virtuella team 
även har en avsaknad av fysiska möten kan det vara svårare för ett virtuellt team att lösa 
konflikter och missförstånd. En utmaning för ledare inom virtuella organisationer kan 
således vara att upprätthålla bra samarbeten bland de anställda för att nå gemensamma 
mål. 
 
Ytterligare en utmaning för virtuella organisationer anses vara tillit. Herzog (2001, s. 32) 
anser att tillit inom en grupp är förutsättning för att en organisation skall bli framgångsrik. 
Något som stöds av Cascio och Shurygailo (2003, s. 373) som betonar vikten av att 
etablera och underhålla tillit inom ett virtuellt team för att nå framgång. Att skapa tillit 
inom en virtuell organisation anses mer påtagligt och kritiskt för virtuella team jämfört 
med traditionella team. Detta då virtuella team har färre möjligheter till daglig avstämning 
vilket kan innebära att de får svårigheter med att möta varandras förväntningar om vad 
som borde ha gjorts och vad som bör göras.  
 
Enligt Watkins (2007, s. 1) är en annan utmaning för virtuella team möjligheten till att 
kommunicera på ett effektivt sätt. Han menar att om individer i teamet har olika 
prioriteringar samt förväntningar på varandra och dessutom inte lyckas att kommunicera 
dessa, kan det leda till svårigheter att hålla ihop gruppen och nå uppsatta mål. Snellman 
(2014, s. 1257–1258) anser att teknologisk kommunikation genom exempelvis telefon, 
videokonferenser och data kan komma att leda till missförstånd på grund av svårigheten 
att koordinera kommunikation effektivt. Vidare kan kommunikation på distans ge upphov 
till färre känslosamma interaktioner då det kan vara svårt att visa och överföra känslor 
samt kroppsspråk på distans genom virtuella kommunikationsverktyg (Cinnirella & 
Green, 2006, s. 2012; Daft & Lengel, 1986, s. 560; Fan et al., 2014, s. 432). Detta då icke 
verbala och auditiva intryck komma att falla bort (Snellman, 2014, s. 1257; Shin, 2005, 
s. 333–334). DeRosa (2009, s. 10) menar att exempelvis konstruktiv kritik kan vara svårt 
att framföra på distans då det är svårt att få fram alla nyanser av budskapet virtuellt. 
Avsaknad av känslor är något som är av intresse för denna studie då vi tror att 
missförstånd kan uppstå på grund av misstolkningar av meddelanden mellan avsändare 
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och mottagare. För att kunna skapa förståelse i ledarskap på distans menar vi således att 
det är väsentligt med ökad förståelse gällande hur ledare kommunicera inom virtuella 
team.  
 
En annan vanligt förekommande utmaning är att de anställda skall känna sig motiverade 
(Ramage, 2017, s. 86, 88). Misra et al. (2013, s. 138) menar att motivation är en 
psykologisk faktor som hjälper människan att nå uppsatta mål. I en studie ämnar Fan et 
al. (2014) att grundligt analysera effekten av ledares sätt att motivera i virtuella team. 
Studien visade att olika tillvägagångssätt vid kommunikation skiljer sig beroende på 
gruppens motivation. Då kommunikationen även påverkar motivationen hos de anställda 
är det betydelsefullt att den sker på ett effektivt sätt (Akkirman & Harris, 2005, s. 409). 
Motivation och sättet att motivera via virtuell kommunikation tolkas i denna studie som 
en utmaning för ledaren då det är viktigt att det sker på ett sätt som får gruppen att nå 
uppsatta mål.  

Ytterligare en faktor som kan innebära utmaningar för en virtuell organisation och dess 
ledare är organisationskulturen. Kultur är något som Symons och Stenzel (2007, s. 7) 
menar är ett komplext fenomen. Kultur definieras som gemensamt utvecklade normer 
inom en grupp som kontrollerar hur medlemmarna förväntas bete sig (Cascio & 
Shurygailo 2003, s. 374–375). Senior och Swailes (2010, s. 130) menar att kultur är det 
som ger en grupp möjlighet att skilja sig från andra grupper. Således uppkommer kulturer 
i alla former av grupper vare sig dessa är karaktäriserade av exempelvis nationaliteter, 
intresseområden eller organisationer. Organisationer som arbetar på distans kan möta 
utmaningar i att skapa en gemensam organisationskultur då kultur är något som skapas 
tillsammans inom en grupp, vilket kan anses svårt då skapande skall ske på avstånd. 
Vidare tenderar virtuella team att vara spridda över flera nationer samt tidszoner och 
därmed kan en internationell kultur anammas som kan vara känslig på grund av 
olikheterna inom gruppen. Shin (2005, s. 333) poängterar att dispersionen av kulturen 
beror på variationer i etniciteter och bakgrund. Författaren menar att dispersion i sig kan 
vara grunden till konflikter då individer från olika kulturer tenderar att variera i både 
värderingar, kommunikationsstilar och arbetssätt.  

1.3 Ledarskap i virtuella team 

 
Med bakgrund till de nämnda möjligheter och utmaningar som återfinns inom virtuella 
organisationer blir det av intresse av att även veta mer om ledarskap på distans. Trots att 
ledarskap på distans numera är vanligt förekommande, är kunskap om detta ledarskap 
begränsad (Darics, 2017, s. 1, 4–5; Parker, 2013, s. 2). Zaccaro och Bader (2003, s. 378) 
anser att virtuella team i grund och botten har liknande karaktärsdrag som team inom 
proximal organisation. Författarna menar exempelvis att båda grupperna omfattar roller, 
arbetsuppgifter och mål. Dock har spelplanen för ledare och medarbetare förändrats på 
grund av utvecklingen av virtuella organisationer (Zhang & Fjermestad, 2016, s. 276). 
Detta styrks av både Kelley och Kelloway (2012, s. 437–438) samt Ramage (2017, s. 
137) som hävdar att utvecklingen mot virtuella organisationer innebär nya kontexter för 
både medlemmar och ledare. Ramage (2017, s. 137) menar att avsaknad av exempelvis 
kroppsspråk och fysiska interaktioner är anledningar till nya utmaningar för ledaren inom 
virtuella organisationer. Uppkomsten av organisationer som arbetar på distans har 
således inneburit nya krav på ledare (Bell & Kozlowski, 2002, s. 14–15). Författarna 
menar att ledare i virtuella organisationer möter utmaningar i att övervaka en grupps 
prestationer samt främja utveckling inom gruppen. De menar att dessa utmaningar 
uppstår på grund av att interaktionsprocesser kan blir försenade eller ta längre tid. Van 
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Wart et al. (2016, s. 2) menar även dem att ledare i virtuella organisationer möter 
utmaningar på grund av att virtuell kommunikation och organisationsförändringar 
efterfrågar bra samarbeten vilket kan vara extra svårt på distans. Det har visat sig att 
ledaren spelar en viktig roll i virtuella team (Cascio & Shurygalio, 2003, s. 362; Fan et 
al., 2014, s. 422) och att denna förändring i arbetsstrukturen innebär att ledaren inte bara 
måste leda på det traditionella proximala sättet utan även virtuellt (Van Wart et al., 2016, 
s. 4). Enligt Fan et al. (2014, s. 422) spelar ledarskap inom virtuella organisationer en 
viktig roll och det är således tänkbart att denna arbetsstruktur efterfrågar nya handlingar 
och kompetensområden hos ledaren. Som tidigare nämnts finns det begränsad mängd 
forskning gällande denna arbetsstruktur men trots detta fick det dock ett antal studier som 
vi tagit del av.  För att öka förståelse för ledarskap i virtuella organisationer presenteras 
några betydelsefulla studier nedan.  

I en kvalitativ studie gjord av Kelley och Kelloway (2012) deltar personer med en 
ledande befattning. Av de 402 respondenterna som medverkar i studien arbetar en andel 
av respondenterna i proximala organisationer medan resterande arbetar i virtuella 
organisationer. Författarna undersöker respondenternas relationer till personer som är 
högre i hierarkin än de själva. Resultatet av studien visar att kontexten som de anställda 
befinner sig i spelar stor roll då den påverkar hur de anställda uppfattar ledarens sätt att 
agera. De menar att virtuella arbetsplatser karaktäriseras av en kontext som skiljer sig 
markant från den kontext som proximala organisationer karaktäriseras av, då de anställda 
inte har möjlighet att ha ledaren nära i sitt dagliga arbete och att de befinner sig på olika 
platser. De menar att de anställda påverkas av ledarens sätt att agera på distans och att 
deras beteende influeras därefter. Författarna förtydligar att kontexten i en virtuell 
organisation påverkar individen i en större utsträckning då den inte blivit lika 
normaliserad som i en proximal organisation. Kelley och Kelloway (2012) poängterar att 
en ledare på distans måste vara medveten om denna nya kontext vid exempelvis 
kommunikationen med de anställda. Vidare menar författarna att ledarskap på distans 
kräver utvidgad forskning. Med anledning av att det saknas kunskap om de kontexter 
som karaktäriserar virtuella arbetsplatser är det av relevans att studera ledarskap i 
virtuella organisationer. 

Ytterligare en studie är gjorde av Ramage (2017) som undersöker hur övergången och 
anpassningen från att vara en ledare på en proximal arbetsplats till en ledare på en virtuell 
arbetsplats ser ut. Ett resultat från studien speglade att en ledare på distans måste kunna 
kommunicera effektivt då den virtuella arbetsstrukturen inte ger utrymme för 
missförstånd. Vidare visade även studien att tillit är en viktig faktor i denna nya 
arbetsstruktur då ledare måste våga lita på att de anställda gör det de förväntas göra. 
Genom att granska hur kommunikationen hanteras och hur frågor om tillit behandlas 
inom virtuella organisationer ges vi möjlighet att förstå dessa arbetsplatser och det 
ledarskap som utövas där.  

I en studie utförd av Bell och Kozlowski (2002) särskiljer sig de virtuella teamen 
gentemot de proximala teamen för att kunna erbjuda ett ramverk hur ledare på ett 
effektivt sätt skall kunna hantera skillnaderna mellan dessa två typer. De menar att det 
som särskiljer virtuella team gentemot proximala team är tillvägagångssättet vid 
kommunikation samt avsaknaden av fysisk närvaro. Författarna poängterar dock ett 
flertal gånger att deras studie bara är en startpunkt i forskningen gällande virtuella 
arbetsplatser och att mer fokuserad forskning gällande de möjligheter och utmaningar 
som en virtuell organisation möter är nödvändigt. Detta för att kunna förstå hur ledarskap 
inom virtuella organisationer skall kunna bli effektivt.  
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För att ledarskap i virtuella organisationer skall kunna bli effektiva behövs kunskap om 
ämnet. Anderson et al. (2016, s. 246) poängterar att ledarskap är ett viktigt 
forskningsområde och att gamla teorier inom ämnet bör omprövas i takt med att 
omvärlden och dess förutsättningar förändras. Han menar att förändringar i samhället 
medför nya värderingar hos de anställda vilket innebär att det går att ifrågasätta de 
befintliga ledarskapsteorierna. Även Zhang och Fjermestad (2006) ifrågasätter ifall de 
befintliga ledarskapsteorierna går att applicera på virtuella organisationer. I en studie 
ämnar de öka förståelsen mellan proximala ledarskapsteorier och virtuellt ledarskap 
genom att applicera traditionella ledarskapsteorier på virtuella team. De menar att trots 
att ledarskap är ett ämne som är väl forskat inom, är det inte möjligt att överföra dessa 
tidigare teorier och analyser rakt av till ledarskap på distans. Ett resultat i studien var att 
fysisk distans efterfrågar att ledare snabbt skall reagera på förändringar i omvärlden för 
att vara effektiv. Vidare menar författarna att ledares förmåga att kunna kommunicera 
effektivt är väsentlig för virtuell kommunikation. Forskarna poängterar att det finns 
möjligheter att använda sig av befintliga ledarskapsteorier, för att se hur dessa förhåller 
sig i virtuella team, vid fortsatta studier.  
 
Att det krävs utökad forskning gällande ledarskap inom virtuella organisationer stöds av 
Lombardo (2011, s. 1). Författaren ställer sig frågande till om befintliga ledarskapsteorier 
ämnade för proximala organisationer går att överföra till virtuella organisationer. Detta 
styrker relevansen för denna studie då traditionella ledarskapsteorier är de enda 
ledarskapsstilarna som finns att tillgå för att förstå och studera ledarskap. Det går att 
diskutera ifall dessa teorier går att applicera på virtuella organisationer. Trots 
diskussionen huruvida befintliga teorier går att applicera, går det att urskilja två 
återkommande ledarskapsteorier inom forskning i samband med ledarskap i virtuella 
arbetsplatser. Den första teorin är transformellt ledarskap som innebär att ledaren 
fokuserar på aktiviteter som är värdeskapande för individen (Bass & Riggio, 2006, s. 5) 
samt att ledaren förväntas bygga relationer med de anställda som stimulerar motivation 
och moral (Northouse, 2016, s. 162). Den andra ledarskapsteorin är den transaktionella 
ledarskapsstilen som innebär att ledaren fokuserar på utbytet mellan ledare och anställda 
för att främja prestationer (Northouse, 2016, s. 171) och att ledare övervakar och belönar 
de anställda utifrån vad de presterat (Hamstra et al., 2014, s. 413). Både den transformella 
och transaktionella ledarskapsstilen fokuserar på relationer. Då virtuella organisationer 
innebär nya förhållanden för ledare och anställda anser vi att en teori som fokuserar på 
situationer och kontexter är av stor vikt för att kunna förstå beteende hos ledare. 
Situationsanpassat ledarskap innebär att det inte finns något ledarskap som på förhand 
anses vara det bästa sättet att leda på utan att varje unik situation efterfrågar olika 
beteenden från ledaren (Hersey et al., 2013, s. 115).  
 
De befintliga studierna inom virtuella organisationer som nämnts ovan utgår från olika 
utgångspunkter såsom ledare, arbetstagare samt studenter. Vidare är det vanligt 
förekommande att studier ställer sig frågande till hur ledare skall arbeta. Det går dock att 
urskilja ett gap gällande hur dessa ledare faktiskt arbetar och vilka konsekvenser det får. 
Det går således att ifrågasätta vad denna arbetsstruktur medför för skillnader i ledarskapet 
i virtuella organisationer. För att förstå ledarskapet inom virtuella organisationer blir det 
av intresse att undersöka dess möjligheter och utmaningar. Vi menar att en ökad förståelse 
för dessa möjligheter och utmaningar är en förutsättning för att kunna skapa större insikt 
i hur ledarskap på distans fungerar. Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att 
utvidga kunskap om ledarskap i virtuella organisationer. Detta då denna arbetsstruktur 
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blir allt mer förekommande och att de möjligheter och utmaningar som presenterats är 
påtagliga för ledare i virtuella organisationer. 

1.4 Problemformulering 

 
Med bakgrund av den presenterade forskningen ovan har studiens forskningsfråga 
formulerats enligt följande: 

- Hur leder ledare i virtuella organisationer?  

1.5 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilken betydelse möjligheter och 
utmaningar i virtuella organisationer kan ha på ledarskap. 
 
1.6 Studiens bidrag 

 
Det teoretiska bidraget ämnar komplettera tidigare studier gjorda på virtuella 
arbetsplatser utifrån ett ledarskapsperspektiv. Detta möjliggör för ökad förståelse för det 
virtuella ledarskapet. Det praktiska bidraget avser att bidra med en utvidgad kunskap och 
djupare förståelse för både ledare och forskare inom ämnet genom att tillgodose ledaren 
i virtuella organisationer med rekommendationer om hur denne bäst bör hantera de 
möjligheter och utmaningar som arbetsstrukturen medför.  
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2. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

I kapitel nummer två redogör vi för de vetenskapsteoretiska utgångspunkter vi utgått från 
för att genomföra vår studie. Vi presenterar vårt ämnesval och den förförståelse som vi 
besitter inom ämnet. Vidare redovisar vi studiens vetenskapliga utgångspunkter och 
angreppssätt. För att ge läsaren en ökad kunskap om studiens litteratur har vi även 
presenterat vår litteratursökning. Avslutningsvis diskuterar vi källkritik utifrån de fyra 
olika principerna äkthetskriteriet, tidssamband, oberoendekriteriet samt tendensfrihet.  

2.1 Val av perspektiv  

 
Denna studie utgår från ett ledarperspektiv. Detta då syftet i studien är att identifiera hur 
möjligheter och utmaningar inom virtuella arbetsplatser påverkar ledarskapet för att 
kunna ge praktiska rekommendationer för hur ledare bäst kan hantera dessa.   

2.2 Förförståelse 

 
Det är viktigt att både läsaren och forskaren själv är väl medveten om forskarnas olika 
erfarenheter inom ämnet för att veta vilken förståelse de besitter inför studien (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 25). Johansson Lindfors (1993, s. 25) menar att forskarnas utbildning, 
deras sociala bakgrund och vilka praktiska erfarenheter från arbetslivet som forskarna har 
är exempel på parametrar som kommer influera studien, dess problemformulering samt 
kunskapssyn. Vi är väl medvetna om att det som forskare är svårt att vara helt utan 
värderingar och att våra förutfattade meningar om ämnet är något som kan ha kommit att 
spegla vår studie. För att säkerställa att dessa effekter blivit minsta möjliga har vi tagit 
detta i beaktning genom hela studien. Arbetet har kontinuerligt granskats och våra val och 
argument har ifrågasatts för att säkerställa att de är bäst lämpade för studien.  
 
Den teoretiska förståelsen är lika mellan forskarna då båda studerar 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management på Handelshögskolan 
vid Umeå universitet. Vi har under utbildningens gång läst ett flertal kurser som omfattar 
ledarskap på olika nivåer. Detta är något som anses vara  värdefullt för oss då vi har en 
stor teoretisk bakgrund som kunnat användas vid analys och slutsats. Efter snart fyra års 
studier på universitet har vi lärt oss att granska information kritiskt och övat på förmågan 
att vidta olika perspektiv vid analysarbete, vilket anses varit en styrka vid arbetande av 
studien.  
 
Vad gäller den praktiska förståelsen har en av författarna av denna studie erfarenhet av 
att arbeta på distans vilket kan generera mer praktisk förståelse för studien. Erfarenheter 
hon besitter kan dock också ses som en risk då hennes uppfattningar av olika situationer 
kan vara undermedvetet påverkade. Med detta i åtanke har vi varit extra noggranna vid 
transkribering och analys för att säkerställa att varken undersökningar eller slutsatser är 
dragna utifrån hennes perspektiv.  

2.3 Verklighets- och kunskapssyn 

 
Verklighetssyn innebär hur forskaren väljer att se på verkligheten och dess innebörd på 
sin omgivning. I denna studie har vi haft en konstruktivistisk utgångspunkt då vi anser att 
ledarskap är något som ständigt revideras och att de konstrueras av de aktörer som 
innefattas inom gruppen. Konstruktivism innebär att verkligheten är beroende av sin 
kontext och således blir den en konstruktion av de sociala aktörerna som denne innefattar 
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(Bryman & Bell, 2015, s. 32–33). Den konstruktivistiska verklighetssynen har legat till 
grund för val som gjorts inom studien, som exempelvis val av forskningsmetod som 
baserar sig på en avbildning av respondenternas verklighet. 
  
Medan verklighetssyn beskriver den sociala verkligheten och hur den skall tolkas 
beskriver kunskapssyn vilket sätt en forskare ser på kunskap. Denna studie har präglats 
av en interpretivistisk utgångspunkt då studien ämnat undersöka respondenterna och 
deras specifika upplevelse. Kunskapssyn, även kallad epistemologi, kan ses som en 
“långvarig diskussion om vad kunskap är och hur den erhålls” (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 69). Myers (2013, s. 38–39) menar att en interpretativistisk verklighet är en social 
konstruktion och att kunskap således inte kan definieras. Vi argumenterar för att 
ledarskap är en social konstruktion mellan människor som är för komplex för att kunna 
testas genom teorier. Vi har haft för avsikt att förstå och beskriva skillnader i människors 
beteende och därmed anser vi att denna ståndpunkt har varit lämplig för vår studie 

2.4 Angreppssätt  

 
Denna studie ämnar inte till att testa några teorier, vi har dock haft för avsikt att genom 
teori och datainsamling skapa förståelse för ledarskap på distans. Angreppssättet som 
använts till denna studie är således det deduktiva. Enligt Myers (2013, s. 23) kan forskare 
som gör en kvalitativ studie använda sig av antingen ett deduktivt eller ett induktivt 
angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet innebär att forskarna går från teori till empiri 
(Myers, 2013, s. 23). Svensson (2015, s. 218) menar att forskare då arbetar mot slutsatser 
från den specifika utgångspunkten. Johansson Lindfors (1993, s. 55) anser att det 
deduktiva angreppssättet används för att framkalla en avbildning av ett förhållningssätt i 
syfte om att skaffa kunskap. Då denna studie utgått från de befintliga teorier som 
presenteras i vår teoretiska referensram anser vi att det deduktiva angreppssättet är 
passande.   

2.5 Litteratursökning  

 
En avgörande del i att starta upp ett forskningsprojekt är att gå igenom relevant material 
för sin studie. Starrin och Renck (1996, s. 60) poängterar att förkunskap är viktigt inför 
en studie. Författarna förklarar att forskare måste vara medvetna om vad som är känt 
sedan tidigare. De menar att förkunskap om tidigare studier är viktiga för att undvika att 
undersöka sådant som forskning redan har gjorts på. Genom att göra en grundlig 
litteraturstudie av berörda områden har studiens teoretiska referensram kunnat utvecklats. 
Vi som författare har läst, granskat och undersökt en stor mängd data vilket har gett oss 
en stor förförståelse för ämnet. Vi har således kunnat konstaterat att studiens syfte fyller 
sin mening. Detta då tron om att bidra med ny kunskap är det som driver vår forskning.  
 
Vid sökandet av litteratur var vi noggranna med att valet av källor skedde selektivt. Detta 
anses av yttersta vikt då det i dagens samhälle är enkelt att komma över både gammal och 
ny forskning genom elektroniska källor. Sökningen av relevanta källor till studien har 
primärts gjorts genom Umeå Universitetsbiblioteks databas som är länkade till Business 
Source Premier, Emerald Journal och Online Library. Databasen sorterar sitt material 
efter sökord som vi själva valt. Genom denna databas har både artiklar, böcker och 
avhandlingar av intresse för denna studie återfunnits. Vidare har även Google Scholars 
och Business Harvard Review använts för att finna relevanta artiklar. Slutligen har 
övergripande metodböcker såsom Saunders et al. (2012) och Bryman och Bell (2015, 
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2017) använts till en begränsad utsträckning i studien. Dessa böcker har använts då 
svårigheter med att hitta litteratur inom vissa specifika ämnen har uppstått, böckerna har 
dock endast använts för fakta och inte legat som grund för val inom arbetet. 
    
De sökord som främst har använts i denna studie presenteras nedan. Dessa har 
framkommit genom att börja brett, exempelvis ”remote work” och därefter har sökorden 
anpassats efter vad som visat sig vara värdefullt för oss genom tidigare forskning. För att 
kunna garantera ett högkvalitativt arbete har endast godkänt granskade artiklar använts 
som underlag.  
 
De primära sökord som använts i denna studie är:  
Remote, leadership, distance, virtual, ledarskap, E-leadership, virtual team. 
 
Vetenskapliga artiklar har i största möjliga utsträckning använts som källor till studien. 
Vi har dock till en begränsad utsträckning även använt oss av externa hemsidor såsom 
CNBC, Dagens industri, Forbes, Socialstyrelsen och Svenskt Näringsliv. Detta då det har 
önskats hitta nyligen uppdaterade statistik på exempelvis förekomsten av virtuella 
arbetsplatser.  
 
Starrin och Renck (1996, s. 60) menar att samtidigt som förkunskap är viktigt måste 
forskarna dock besitta förmågan att bortse från detta för att kunna ta in ny kunskap. För 
att kunna tillgodose forskare och ledare med vårt nämnda bidrag har vi försökt se bortom 
gammal kunskap. Detta anses även viktigt vid framställandet av empirin för att kunna 
säkerställa att våra individuella åsikter inte påverkat studien.  
 
2.7 Källkritik 

 

För att säkerställa att betydelsefulla begrepp framställs på ett korrekt sätt från studiens 
start har en lista med begrepp infogats i anknytning till studiens inledning. Thurén (2013, 
s. 11) menar att källkritik är viktigt vid framställandet av en studie, men att innan en 
forskare angriper detta bör en frågeställning klargöras och väsentliga begrepp bör 
introduceras och förklaras. 
 
När begrepp har definierats och frågeställningen är preciserad bör följaktligen studiens 
källor granskas kritiskt. Thurén och Strachal (2011, s. 7) menar att för att bli medveten 
om en källas pålitlighet är det viktigt att vara källkritisk. För att säkerhetsställa studiens 
tillförlitlighet och kvalitet har vi noggrant analyserat alla de källor som använts i studien. 
Det finns fyra principer som frekvent används inom källkritik: äkthet, tidssamband, 
oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7–8; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, 
s. 180). För att studien skall anses tillförlitlig anser vi oss skyldiga att granska studiens 
källor kritiskt och således välja bort sådana källor som inte uppfyller dessa kriterier. 
   
2.7.1 Äkthetskriteriet 

 
Äkthetskriteriet handlar om att en källa skall vara tillförlitlig genom att den är äkta och 
följaktligen inte påhittad (Thurén, 2013, s. 17). Det kan dock vara svårt att avgöra om en 
källa är äkta eller förfalskad. Thurén (2013, s. 26) menar att det är viktigt att vara 
medveten om att en källa kan vara förfalskad och att olika anledningar kan ligga som 
bakgrund till detta. För att säkerställa att de använda källorna i denna studie är äkta har 
vi i första hand valt att använda oss av artiklar som är kollegialt granskade, vilket innebär 
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att de är grundligt granskade. Vi har även aktivt sökt artiklar som är publicerade hos 
etablerade och pålitliga utgivare som exempelvis The International Journal of Human 
Resource Management, Journal of Strategic Resource Management samt The Academy 
of Management Executive. För att vidare säkerhetsställa källornas äkthet har vi sökt 
primärkällor och således har vi kunnat jämföra med eventuella tolkningar av dessa. Detta 
innebär att vi kan säkerställa att källorna inte förvrängts eller på något sätt framställs på 
ett missvisande sätt. Bass och Riggio (2006) samt Hersey et al. (2013) har använts i en 
stor utsträckning i denna studie. Detta då författarna är grundare av de ledarskapsteorier 
som berörs i den teoretiska referensramen.  Nyare källor har dock även nyttjats för att få 
olika infallsvinklar på teorierna. Vidare har ett flertal av de källor som använts i studien 
även citerats i en mängd vetenskapliga artiklar, vilket vi anser ökar vår tillförlitlighet till 
dem. Som nämnts tidigare har ett fåtal externa hemsidor använts inom denna studie. Vi 
är medvetna om att dessa inte är fackgranskade men vi har ändå bedömt dessa som 
pålitliga och användbara till de specifika syftena.    
     
2.7.2 Tidssamband  

 
Tidssamband syftar till avstånd i tid mellan en händelse och källans uppkomst (Thurén, 
2013, s. 7). Ju längre tidsspann det är mellan dessa, desto mindre trovärdig är källan. 
Orsaken till detta är glömska och vidare är detta kriterium viktigare vid detaljerad 
kunskap (Thurén, 2013, s. 31). Enligt Thurén (2013, s. 35) blir en människa påverkad av 
sin omgivning, vilket även det förklarar varför källan blir mindre tillförlitlig då källan 
uppkommit med avstånd i tid från den specifika händelsen. 
 
Genomgående i studiens teoretiska referensram har grundarna av teorierna nyttjas i stor 
utsträckning för att undvika problem med tidssamband. Vidare har andra källor 
genomgående använts för att bekräfta teorier och säkerställa ett bra tidssamband. Studiens 
äldsta källa, Nilles (1975), har använts för att återkoppla till uppkomsten av begrepp som 
använts i studien vilket har känts nödvändigt. Denna källa har frekvent refererats till i mer 
tidsenliga publiceringar. Studien refererar till statistiska data som exempelvis 
förekomsten av virtuella organisationer. För att säkerställa ett bra tidssamband har 
tidsenliga och aktuella källor använts genomgående för detta.  
 
2.7.3 Oberoendekriteriet 

 
Thurén (2013, s. 45) beskriver att kriteriet oberoende handlar om att en källa inte skall ha 
gått i flera led (Thurén, 2013, s. 45). Författaren poängterar vidare att källor delas upp i 
primärkällor och sekundärkällor. Ursprungliga källor är de som benämns primärkällor 
och de källor som har skrivits om i två eller fler led är sekundärkällor. Även om 
primärkällor är att föredra, beror källornas tillförlitlighet på informationens grad av 
detaljering (Thurén, 2013, s. 62). I denna studie har ingen andrahandskälla använts, detta 
för att undvika eventuella tolkningsfel som kan ha gjorts av andra personer. Då 
andrahandskällor uppmärksammats i en text som ansetts användbar har alltid den primära 
källan granskat och refererats till istället.  
 
2.7.4 Tendensfrihet 

 
Det sista kriteriet är tendensfrihet som handlar om att en källa inte skall ha för avsikt att 
förmedla en förfalskad bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). Ibland är det enkelt att 
urskilja tendens till förfalskning, medan det i andra källor är desto svårare. Forskarna bör 
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dock undersöka vilken avsikt författarna haft med källan och således om det finns risk för 
att författarna varit partiska eller på något sätt försökt att förvränga verkligheten. Det är 
följaktligen av intresse att analysera om uppgiftslämnare har något personligt intresse 
gällande de specifika fakta som lämnats (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 180).   
 
För att säkerställa tillförlitligheten i studiens källor har vi jämfört flertalet studier som 
behandlar liknande ämnen och följaktligen kunnat utesluta att någon av källorna försökt 
förvrida verkligheten. Vi har inför studien samt under processens gång läst flertalet 
studier som behandlar ledarskap, virtuella team samt virtuella organisationer. Detta för 
att skapa oss en god förståelse för begreppen i olika kontexter och således har vi ökat vår 
medvetenhet gällande kriteriet tendensfrihet. Vi har således kunnat konstatera att flertalet 
studiers åsikter går ihop vilket tyder på att källorna som har använts inte har uppkommit 
på grund av personliga och praktiska intressen.    
 
Sammanfattningsvis anser vi att samtliga kriterier gällande källkritik är uppfyllda och att 
studiens källor således är kritiskt granskade. Med bakgrund till detta anses studiens källor 
vara tillförlitliga. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Inledningsvis i detta kapitel introduceras läsaren för virtuella organisationer och 
virtuella team för att ge läsaren en fördjupad förståelse av dessa begrepp inför den 
fortsatta studien. Fortsättningsvis erbjuds läsaren en teoretisk genomgång av tre 
välkända ledarskapsstilar som anses relevanta för studien. Avslutningsvis i detta kapitel 
ämnar vi att ge en djupare förståelse av de presenterade möjligheter och utmaningar som 
en ledare ställs inför inom virtuella organisationer.   

3.1 Virtuella organisationer och virtuella team 

 
Crandall och Wallace (2002, s. 34–35) definierar virtuella organisationer som 
organisationer som inte begränsas av geografiska avstånd och tidszoner. Författarna 
menar att denna struktur har möjliggjorts genom teknologiska innovationer. Definitionen 
styrks av både Cascio och Shurygalio (2002, s. 362) och Geister et al. (2006, s. 459) som 
menar att virtuella organisationer karaktäriseras av arbetsuppgifter som kan utföras när 
och var som helst. Eurofound (2017, s. 3) anser att virtuella organisationer tar till vara på 
teknologiska kommunikationsverktyg och således inte är begränsad av tid och plats. 
 
Mycket av den forskning som återfinns inom virtuella organisationer handlar om team. 
Vi har inte för avseende att studera virtuella team i denna studie. Trots detta kommer 
forskning från denna kategori användas för att förstå ledarskap i virtuella organisationer 
då ledare påverkas av både organisationen och de anställda. Anställda inom virtuella 
organisationer benämns ofta virtuella team. Jarvenpaa och Leidner (1999, s. 791) 
definierar virtuella team som en grupp människor som inte begränsas av skillnader i 
kultur, geografiska platser och tidzoner. Henttonen och Blomqvist (2005, s. 108) har i sin 
studie valt att använda sig av en definition på virtuella team som ursprungligen är från 
mitten av 90-talet. Författarna menar att virtuella team är geografiskt spridda team som 
är mångkulturella, icke temporära och som kommunicerar via teknologiska lösningar. 
Definitionen stärks till viss del av den definition som Zhang och Fjermestad (2006 s. 279) 
väljer att använda, då de menar att virtuella team innefattas av medlemmar som är 
temporärt distanserade från varandra genom fysiska platser, organisationsformer samt 
kultur. De menar fortsättningsvis att medlemmarna är länkade genom teknisk 
kommunikation. Zimmermann et al. (2008, s. 322) anser att virtuella team består av 
människor som arbetar på olika fysiska platser och där kommunikation i största 
utsträckning sker via teknologiska plattformar och där fysiska möten ansikte mot ansikte 
används ibland som komplement till den virtuella kommunikationen. Daim et al. (2012, 
s. 199) och Krumm et al. (2016, s. 123) definierar virtuella team som en grupp som arbetar 
tillsammans trots att de befinner sig på olika geografiska platser. Nilsson (2016, s. 111) 
menar att virtuella team kan, trots skillnader i tid och plats, arbeta inom samma 
organisation. Författaren menar att detta är möjligt tack vare diverse kommunikation- och 
informationstekniker.  
 
I denna studie definieras virtuella organisationer enligt följande: Organisationer som 
arbetar mot ett gemensamt mål trots skilda fysiska platser, tidzoner, kulturer och som 
främst kommunicerar genom teknologiska verktyg. Virtuella team definieras i denna 
studie som: En grupp individer som arbetar tillsammans i virtuella organisationer. 
 
Virtuella organisationer kännetecknas av distans. Den distans som har refererats till i 
studien såhär långt benämns fysisk distans. Denna distans karaktäriseras av skillnader i 
plats och tid (Zhang & Fjermestad, 2006, s. 279–282). Virtuella team används ofta för 
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att nå billigare arbetskraft och/eller specialister som inte befinner sig på samma plats, 
vilket ibland kan leda till att ett och samma team kan vara spridda utöver olika 
kontinenter (Townsend et al., 1998, s. 18–19). Shin (2005, s. 331) anser att denna aspekt 
ligger till grund för att många organisationer väljer att arbeta på distans. Denna studie 
ämnar fokusera på organisationer som har en arbetsstruktur som karaktäriseras av fysisk 
distans. Zhang och Fjermestad (2006, s. 279–282) lyfter även fram tre ytterligare 
dimensioner av distans; kommunikativ, kulturell samt organisatorisk.  

Kommunikativ distans kännetecknas av digital kommunikation som ersätter 
kommunikation som sker ansikte mot ansikte (Zhang & Fjermestad, 2006, s. 280). Detta 
sker genom såväl e-postmeddelanden som videokonferenser och planeringsverktyg, 
vilket ger ett team möjligheten att kommunicera oberoende av distans (Bell & Kozlowski, 
2002, s. 22–24; Cascio & Shurygailo, 2003, s. 362; Parker, 2013, s. 2). Kulturell distans 
innebär skillnader såsom olika språk, traditioner, vanor och sätt att kommunicera (Zhang 
& Fjermestad, 2006, s. 281). Kulturella skillnader kan således påverka interaktioner 
mellan medlemmar inom ett team (Au & Marks, 2012, s. 274). Organisatorisk distans 
karaktäriseras av organisationer som består av skilda och avgränsade avdelningar där de 
olika avdelningarna kan medföra en känsla av upplevd distans (Zhang & Fjermestad, 
2006, s. 280–281).  

Även om Zhang och Fjermestad (2006) poängterar att det finns fyra olika aspekter av 
distans, menar de dock att alla fyra dimensioner är djupt rotade i varandra. Denna studie 
har, som ovan nämnt, för avsikt att fokusera på organisationer som karaktäriseras av 
fysisk distans. Vi anser dock att det är väsentligt att belysa alla de olika distanser som 
kan uppstå inom virtuella organisationer. Detta då de medför både möjligheter och 
utmaningar för ledare i virtuella organisationer samt att de olika distanserna är svåra att 
särskilja från varandra.  

3.2 Ledarskap 

Då denna studie behandlar ledarskap och utgår från ett ledarskapsperspektiv betraktas en 
granskning av ledarens påverkan inom organisation som nödvändig. Ledarskap handlar 
om att influera andra människor till att nå gemensamt uppsatta mål (Northouse, 2013, s. 
13). Zaccaro et al. (2001, s. 453) menar att ett framgångsrikt ledarskap ofta ses som 
grunden till ett välfungerande team inom organisationer. Även Nilsson (2016, s. 151) 
menar att ledarskap är väsentligt inom en organisation för att kunna koordinera teamet 
mot organisationens mål. Då den mänskliga faktorn som leder till både handling och 
beslut är svår att analysera anses ledarskap betraktas som ett av de mest komplexa och 
mångfasetterade fenomenen inom organisationsforskning.  

Ledarskap och dess påverkan på organisationer har varit ett aktuellt forskningsområde 
sedan hundratals år tillbaka i tiden (Badshah, 2012, s. 49; Lim & Ployhart, 2004, s. 611; 
Schedlitzki & Edwards, 2014, s. 3–4). År 1840 lanserades den första dokumenterade 
ledarskapsstilen The great man theory (Spector, 2016, s. 250). Denna teori förespråkar 
att förmågan att bli en ledare är en medfödd kraft som enbart en del människor besitter. 
Efter denna teori har flertalet ledarskapsteorier utvecklats genom åren (Zhang & 
Fjermestad, 2006, s. 276; Northouse, 2016). Av alla de olika ledarskapsteorier som 
utformats genom åren är det ett begränsat antal som förekommer vid forskning om 
virtuella organisationer.  

Denna studie har för avsikt att undersöka ledarskap inom virtuella organisationer men i 
dagsläget finns det dock inga kända teorier gällande detta ledarskap. Vi anser därför att 
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en fördjupad kunskap om befintliga ledarskapsteorier kan medföra att vi i en större 
utsträckning blir medvetna huruvida dessa teorier är applicerbara på ledarskap inom 
virtuella organisationer. Detta för att vi skall kunna öka förståelsen för ledarskap på 
distans. Den ledarskapsstil som i största utsträckning nämns i studier inom virtuella 
organisationer är transformellt ledarskap (Kelloway et al. 2002; Neufeld et al. 2008; 
Parker, 2013; Purvanova & Bono, 2009). I anknytning till den transformella 
ledarskapsteorin nämns ofta dess motsvarighet, transaktionellt ledarskap (Hambley, 2007; 
Huang et al., 2010; Madlock, 2013; Ramage, 2017). Genom att kartlägga vad befintlig 
forskning konstaterat anser vi att vi kan skapa en större förståelse för ledarskap på distans. 
Följaktligen kommer dessa teorier att beskrivas utförligare i kommande avsnitt. Vidare 
kommer även teorin om situationsanpassat ledarskap att presenteras. Denna teori 
fokuserar på kontexten snarare än relationen som de andra två nämnda teorierna främst 
är baserat på. Vi menar att det anses nödvändigt att komplettera med denna teori då 
virtuella arbetsplatser ger upphov till olika kontexter för medlemmarna inom 
organisationen då de befinner sig på skilda ställen.   

3.2.1 Transformellt ledarskap 

Den transformella ledarskapsstilen introducerades redan år 1978 av Burns, men har under 
de gångna åren revideras flertalet gånger (Schedlitzki & Edwards, 2014, s. 66). Den mest 
framträdande revideringen gjordes år 1985 av Bass som i sin teori om den transformella 
ledaren sätter ett större fokus på ledaren snarare än på kontext den verkar inom (Bass & 
Riggio, 2006, s. 4). Transformellt ledarskap beskrivs som en av de mest populära och 
studerade ledarskapsstilarna i modern tid (Northouse, 2016, s. 161). 

Bass och Riggio (2006, s. 5) beskriver att den transformella ledaren fokuserar mer på 
värdeskapande aktiviteter än på att bara sätt upp regler och dela ut enkla utbyten. Det kan 
argumenteras för att ledare inom virtuella organisationer behöver förtydliga vad som 
skall göras samt sätta upp regler och ställa högre krav på återkoppling från de anställda. 
Därav krävs det en ökad förståelse för hur ledare i virtuella organisationer faktiskt arbetar 
med de anställda. Som namnet indikerar förväntas en transformell ledare att transformera 
sina följare (Northouse, 2016, s. 161). Vidare benämns den transformella ledaren oftast 
vara en karismatisk person då denna ledarskapsstil värderar känslor, etik samt långsiktiga 
mål. Den transformella ledaren beskrivs kunna stötta följarna till att prestera på sin 
maximala nivå men även att uppnå sådant som de inte förväntas att utföra. Genom denna 
process beskrivs den transformella ledaren att bygga relationer som ökar medlemmarnas 
motivation och moral inom organisationen (Northouse, 2016, s. 162), samt att möta 
följarnas individuella behov (Banks et al., 2016, s. 636). Lim och Ployhart (2004, s. 611) 
menar att den transformella ledaren förser organisationens medlemmar med en känsla av 
mening och tillhörighet och att de på detta sätt blir motiverade och inspirerade.  

Den transformella ledaren beskrivs av fyra karaktärsdrag; idealiserad påverkan, 
inspirerande motivation, intellektuell stimulans samt individuell omtanke (Bass & Riggo, 
2006, s. 5–7; Phaneuf et al., 2016, s. 30). Idealiserad påverkan handlar om att ledaren 
skall framstå som en förebild och någon som följarna inspireras av (Northouse, 2016, s. 
167). Ledaren är en visionär med hög moral som ofta respekteras av sina följare. Det 
andra karaktärsdraget, inspirerande motivation, beskriver ledaren som en person som 
motiverar sina följare genom att få dem att känna sig som en del av organisationens vision 
(Northouse, 2016, s. 169). Genom denna ledarskapsstil framkallas en känsla av 
gruppsammanhållning. Intellektuell stimulans, behandlar ledarens förmåga att 
uppmuntra varje individs nyttjande av kreativitet och initiativtagande. Således motiveras 
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följarna att på egen hand försöka lösa problem och funderingar som uppstår. 
Avslutningsvis handlar individuell omtanke om ledarens förmåga att både se och 
uppskatta varje specifik följare och dennes behov. Ledaren skall vara stöttande i följarens 
utvecklingsprocess och således verka som en mentor. Beteende som efterfrågas av en 
transformell ledare är således att ledaren skall vara närvarade och stöttande. Det går att 
ifrågasätta huruvida denna teori i sin helhet kan förklara ledares beteende inom virtuella 
organisationer då stöd och närvaro kan vara svårt att förmedla och visa på avstånd i 
enlighet med denna teori. Trots detta kan vi utgå från att även anställda i virtuella 
organisationer behöver stöd och således blir det av intresse att öka kunskap kring hur 
ledare i virtuella organisationer hanterar detta.  

Lim och Ployhart (2004, s. 610) menar att de karaktärsdrag som en transformell ledare 
besitter är viktiga och betydande för moderna organisationer. De menar att exempelvis 
globaliseringen har inneburit att organisationer efterfrågar ledare som stimulerar 
motivation och engagemang hos arbetstagarna. Följaktligen även ledare som inte bara 
fokuserar på resultatet. Kelloway et al. (2002, s. 166) menar att den transformella ledaren 
är att föredra i virtuella organisationer. Detta med bakgrund till att deras studie visade att 
ledare som kommunicerar på ett transformellt sätt med sina anställda främjar deras 
interpersonella rättvisa och tillfredsställelse. Även Lombardo (2011, s. 126) förespråkar 
transformella ledare i virtuella organisationer då författaren menar att detta ledarskap är 
en av förutsättningarna för att medarbetarna skall känna engagemang gentemot 
organisationen. Vidare poängterar även Parker (2013, s. 89) att den transformella 
ledarskapsstilen besitter styrkor för att leda virtuella team. Detta eftersom hon menar att 
det finns en korrelation mellan transformella ledare och medarbetarnas sätt att bli 
tillfredsställda på.  

I motsats till de ovan nämnda studierna ifrågasätter Anderson et al. (2016, s. 247-248) 
huruvida den transformella ledarskapsstilen fungerar i dagens samhälle. Författarna 
menar att den transformella ledaren vid en första anblick kan anses vara den perfekta 
ledaren för denna nya generation av arbetstagare. Detta baserat på att en transformell 
ledare anses vara en karismatisk person som ger varje individ uppmärksamhet. Vid 
grundligare analys poängterar författarna dock att denna ledarskapsstil inte är tillräcklig 
informativ och tydlig för denna generation. De förklarar ytterligare att den nya 
generationen av arbetstagare inte motiveras av kollektiva mål utan att de är 
individualister som prioriterar personlig utveckling högst. De menar att den transformella 
ledarskapsteorin inte erbjuder tillräckligt mycket vägledning för hur ledaren skall agera 
i praktiken.  

3.2.2 Transaktionellt ledarskap 

Som tidigare nämnts är den transaktionella ledarskapsstilen en motsats till den 
transformella ledarskapsstilen. En transaktionell ledare beskrivs som uppgiftsorienterad 
och Lord et al. (1999, s. 176) anser att transaktionella ledare är mer effektiva för individer 
som identifierar sig med jaget framför gruppen. Northouse (2016, s. 171) menar att den 
transaktionella ledaren inte fokuserar på den specifika följaren utan istället på utbytet 
mellan ledare och följare. Således förhandlar ledare och följare utifrån medarbetarnas 
prestationer och insatser (House, 1996, s. 345). Denna ledare leder inte för att försöka 
förändra och förbättra organisationen utan snarare för att försöka behålla strukturen 
statisk. Hamstra et al. (2014, s. 413) menar att den transaktionella ledaren övervakar sina 
följare och belönar dem utifrån deras prestationer. Det går dock att ifrågasätta till vilken 
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utsträckning ledare i virtuella organisationer har möjlighet att övervaka de anställda 
eftersom de befinner sig på olika fysiska platser.   

Enligt Bass och Riggio (2006, s. 8) leder den transaktionella ledaren genom två olika sätt; 
villkorlig belöning samt leda genom förväntningar. Villkorlig belöning handlar om ett 
utbyte mellan ledare och följare samt vetskapen om vad som blir belöningen för en utförd 
uppgift. Genom att komma överens med följarna tydliggör ledaren för vad de skall göra 
och vilken ersättning personen som utför detta kommer att belönas med (Northouse, 2016, 
s. 171). Att leda genom förväntningar innebär att ledaren korrigerar de anställda 
beroende på prestationer och tillvägagångsätt (Bass & Riggio, 2006, s. 8). Detta sätt att 
leda på antar endera en aktiv eller en passiv form (Bass & Riggio, 2006, s. 8). När en 
ledare antar den aktiva formen betraktar denne sina följare noggrant för att sedan 
korrigera då ett misstag eller snedsteg tas. Den passiva formen antas då en ledare agerar 
och korrigerar först då en avvikelse uppdagas.  

Madlock (2013, s. 206) hävdar att arbetstagare i virtuella organisationer till största 
utsträckning är uppgiftsorienterade och att de kräver en likasinnad ledare. 
Uppgiftsorienterat är som tidigare nämnt ett karaktärsdrag för den transaktionella ledaren. 
Författarna menar att på grund av den teknologiska miljön som arbetstagare i virtuella 
organisationer befinner sig i är ett transaktionellt ledarskap mest lämplig då virtuell 
kommunikation tenderar att vara mer direkt, rak och uppgiftsorienterad. Även Ramage 
(2017, s. 64–96) förespråkar den transaktionella ledarskapsstilen på en virtuell 
arbetsplats. Detta med bakgrund till att hans studie visade att ledare som tidigare utövat 
ledarskap på en proximal arbetsplats och som nu leder en virtuell organisation anammar 
en transaktionell ledarskapsstil. Detta då han anser att den nya arbetsstrukturen 
efterfrågar denna ledarskapsstil för att möta den kontext som virtuella organisationer 
befinner sig. Han förklarar att exempelvis direktiv och uppföljningar samt rutiner och 
långsiktig planering var framträdande egenskaper hos en ledare i virtuella organisationer 
framför egenskaper såsom byggandet av relationer och skapandet av tillit.  

Enligt Huang et al. (2010, s. 1100) kan den transaktionella ledaren påverka 
sammanhållningen inom de virtuella teamen. Författarna menar att om alla medlemmar 
är uppgiftsorienterade och väl medvetna om hur deras uppgifter skall utföras kommer 
osäkerhet inom teamet att reduceras och sammanhållningen stärkas. Detta anses vara på 
grund av att den transaktionella ledaren gör det tydligt för sina följare för vad som skall 
utföras och vad belöningen blir. Kahai et al. (2003, s. 499, 503) menar att följarna således 
blir medvetna om vad som förväntas och följaktligen minskar osäkerhet inom gruppen. 
Författarna har vidare i sin studie undersökt ledarskap i virtuella kontexter och författarna 
studerade kontexten där några av medlemmarna var kända medan några var anonyma. 
De fann att den transaktionella ledarskapsstilen initialt var att föredra för att öka 
kreativiteten och effektiviteten inom en grupp (Kahai et al., 2003, s. 520).  

3.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

Teorin om situationsanpassat ledarskap utvecklades under slutet på 1960-talet av Hersey 
och Blanchard (Hersey et al., 2013, s. 114). Denna ledarskapsstil har dock blivit reviderad 
ett antal gånger (Northouse, 2016, s. 93) men den mest framträdande revideringen av 
teorin är situationsanpassat ledarskap II som är utformad och presenterad i en modell av 
Blanchard och hans kollegor (Hersey et al., 2013, s. 114). Fortsättningsvis i denna studie 
kommer denna revidering enbart att benämnas situationsanpassat ledarskap. 
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Den situationsanpassade ledarskapsteorin innebär att det inte på förhand går att säga 
vilket som är det bästa sättet att leda på, det är istället den specifika situationen som avgör 
detta (Hersey et al., 2013, s. 115). Jönsson et al. (2013, s. 29) menar att enligt den 
situationsanpassade ledarskapsstilen kräver olika situationer olika egenskaper och 
beteenden hos ledaren. I denna teori poängteras det att en ledare skall balansera 
egenskaperna av att vara stöttande och ge direktiv, men till vilken grad bestäms således 
av situationen (Northouse, 2016, s. 93–94; Vecchio et al., 2006, s. 408). Eftersom 
individers motivation, engagemang och förmåga kan förändras över tid är det viktigt att 
en ledare besitter förmågan att kunna anpassa sig efter de specifika situationerna 
(Northouse, 2016, s. 94, 96). En effektiv ledare beskrivs enligt denna teori som en ledare 
som kan anpassa sitt ledarskap efter varje följares specifika behov. Kochanowski (2017, 
s. 12) menar dock att det inte bara är följarens behov som bör påverka ledarens agerande, 
utan även den specifika organisationens omgivning och förändringar i dess kultur. Detta 
resonemang stödjer relevansen av situationsanpassat ledarskap i virtuella organisationer 
på grund av deras varierande kulturer och miljöer.  

Inom den situationsanpassade ledarskapsstilen anses ledaren anpassa sitt ledarskap 
utifrån de anställdas utvecklingsnivå, kompetenser och engagemang. Inom teorin 
återfinns två ledord; stöd och direktiv (Hersey et al., 2013, s. 124). Dessa ledord bör 
matchas med utvecklingsnivån hos följarna (Northouse, 2016, s. 94). Med direktiv 
försöker ledaren genom tydliga tidsramar, definierade mål och andra hjälpmedel få de 
anställda att förstå vad som behöver göras, när det skall göras och vem som är ansvarig 
(Northouse, 2016, s. 94). Det andra ledordet, stöd, innebär att ledaren hjälper sina följare 
att uppleva en känsla av bekvämlighet gällande den specifika situationen. 
Sammanfattningsvis beskrivs stöd som resultatorienterat och direktiv som 
uppgiftsorienterat. 

Inom den situationsanpassade ledarskapsteorin identifieras fyra olika ledarskapsstilar: 
styrande, coachande, stödjande samt delegerande (Hersey et al., 2013, s. 124). Dessa 
ledarskapsstilar består alla av olika grader av stöd och direktiv. Ledaren bör först 
identifiera följaren utvecklingsnivå och sedan anpassa sin ledarskapsstil efter denna. 

Den första ledarskapsstilen, styrande, karaktäriseras av mycket fokus på uppgiften 
samtidigt som lite ansträngning läggs på relationen med arbetstagarna (Hersey et al., 
2013, s. 124; Northouse, 2016, s. 94). Enligt Hersey et al. (2013, s. 124–125) är denna 
ledarskapsstil fördelaktig då följarna har lågt engagemang och/eller förmåga att utföra 
uppgifterna och således behöver guidas av anvisningar. Den andra ledarskapsstilen, 
coachande, kännetecknas av att stort fokus läggs på både uppgifter och relationsskapande 
(Hersey et al., 2013, s. 124). Följarna till dessa ledare behöver anvisningar för att klara 
uppgifterna men till skillnad från följarna till den styrande ledaren är dessa följare villiga 
och engagerade (Northouse, 2016, s. 94). Denna ledarskapsstil är mer tillmötesgående 
gällande dialoger med följarna för att således motivera dem (Hersey et al., 2013, s. 125-
126). Den tredje ledarskapsstilen, stödjande, är en ledarskapsstil där ledaren lägger stor 
vikt i att bygga relationer med följarna samtidigt som lite fokus sätts på uppgiften (Hersey 
et al., 2013, s. 124). Denna ledarskapsstil är fördelaktig då följarna är skickliga och drivna 
men osäkra på sin egen kompetens (Hersey et al., 2013, s. 127). Det är således viktigt att 
ledaren uppmuntrar, lyssnar och kommunicerar med sina följare (Northouse, 2016, s. 95). 
Den sistnämnda ledarskapsstilen, delegerande, innebär att ledaren varken tillägnar 
uppgiften eller relationerna mycket fokus (Hersey et al., 2013, s. 124; Vecchio et al., 
2006, s. 408). Följarna till denna ledare besitter både kompetens för att utföra uppgifterna 
samt självförtroendet för att göra detta utan ledarens stöd (Hersey et al., 2013, s. 128). 
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Med bakgrund till detta behöver ledaren inte introducera och förklara uppgifterna för 
följarna då de redan besitter kompetensen. Det är vidare inte heller nödvändigt att ledaren 
motiverar och uppmuntrar följarna då de redan besitter självsäkerhet och engagemang.  

Denna teori utgår, som nämnt, på att ledaren skall anpassa sitt beteende enligt 
ledarskapsstilarna ovan efter den anställdes kompetensnivå och situation. I en virtuell 
organisation innebär detta således att de situationer som uppstår ser annorlunda ut i 
jämförelse mot i en proximal organisation. En av de mest framträdande fördelarna med 
denna teori är att den är enkel att applicera och använda i verkligheten (Northouse, 2016, 
s. 98–99). Det går dock att diskutera hur lätt denna teori är att använda i verkligheten för 
ledare i virtuella organisationer. Då dessa ledare och anställda befinner sig på olika 
fysiska platser är det troligt att andra beteenden hos ledarna bör anammas. Teorin tvingar 
ledaren att bli medveten om sina följare och sätta sig in i varje specifik följares behov 
(Northouse, 2016, s. 98–99). Vi ställer oss frågande ifall det är möjligt att ledare inom 
virtuella organisationer kan upptäcka behov hos anställda till samma utsträckning. Det 
kan således diskuteras hur dessa behov kan kommuniceras virtuellt. Alla individer är 
olika och kräver olika behandling vilket dock skall främjas genom denna teori (Northouse, 
2016, s. 98). En styrka som vi anser vara fördelaktig vid organisationer där ledaren och 
följaren inte träffas kontinuerligt. En nackdel med denna teori är att den riktar sig mot 
ledarskap på individnivå snarare än till en stor grupp (Northouse, 2016, s. 99) Vi ställer 
oss dock frågande om detta är en nackdel för virtuella organisationer. Detta eftersom 
denna arbetsstruktur medför reducerade möten och sammankomster i grupp (Northouse, 
2016, s. 102). 

Teorierna om transformellt-, transaktionellt samt situationsanpassat ledarskap skiljer sig 
från varandra men de har en gemensam nämnare, nämligen att de utgår från att ledare 
och arbetstagare befinner sig på samma fysiska plats. Med bakgrund till detta kan det 
diskuteras om dessa teorier går att applicera på den miljö som arbetstagare och ledare i 
virtuella organisationer befinner sig i. Att det går att ifrågasätta de befintliga 
ledarskapsteorierna styrks av Yammarino (2013, s. 153) som menar att i takt med att 
tiden går och framgångar inom forskning sker kommer gamla ledarskapsteorier ersättas 
av nya. Vi hävdar att det krävs en ökad förståelse inom ledarskap och mer specifikt dessa 
teorier för att kunna angripa studien med en teoretisk bakgrund.  

3.3 Möjligheter och utmaningar 

Som nämnt i problembakgrunden har ett gap identifierats gällande hur ledare inom 
virtuella organisationer faktiskt leder och vilka konsekvenser det får. Med utgång från 
studiens syfte anser vi att det är viktigt att få en teoretisk förståelse för vilka möjligheter 
och utmaningar som anses vara de mest förekommande i dagens forskning. Nedan 
kommer dessa möjligheter och utmaningar att presenteras utförligt.   

3.3.1 Tillit  

 
Spector och Jones (2004, s. 311) beskriver tillit som en känsla av förtroende till en annan 
människa och att dennes intentioner är av goda avsikter. Cascio och Shurygalio (2003, s. 
373) beskriver att tillit inom en organisation handlar om förtroende till medlemmarna och 
att dessa gör vad som förväntas av dem. Då det fysiska avståndet innebär att ledare och 
medarbetare inom virtuella organisationer inte befinner sig på samma plats anses tillit 
vara en utmaning för ledarskap på distans och således något som är av intresse för denna 
studie. Följaktligen går det att ifrågasätta hur tillit byggs upp inom virtuella team. 
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Cascio & Shurygalio (2003, s. 373) menar att även om tillit är viktigt i alla typer av 
organisationer är det ännu mer kritiskt i organisationer som arbetar på distans. Detta stöds 
även av Jarvenpaa et al. (1998, s. 30) som hävdar att vikten av tillit är extra påtaglig i 
organisationer som arbetar på distans. Vidare är det även svårt att inom virtuella 
organisationer veta exakt hur mycket arbete och av vilken kvalitet varje specifik medlem 
bidrar med (Barsness et al., 2005, s. 403). Detta anses ställa krav på tillit till medlemmarna 
och är således av intresse för denna studie att undersöka. Även om Jarvenpaa & Leidner 
(1999, s. 792, 809–813) också poängterar vikten av tillit ställer de sig frågande till om det 
kan existera i organisationer som arbetar på distans. Bakgrunden till detta ifrågasättande 
är beroende på att medlemmar i virtuella team kommunicerar elektroniskt, kan 
härstamma från olika kulturer samt att de inte nödvändigtvis delar samma yrkesmässiga 
bakgrund och framtid. En av studiens slutsatser var att tillit kan existera inom virtuella 
organisationer, men att medlemmarnas uppfattningar kan skilja sig från team inom 
proximala organisationer.  
 
Zaccaro och Bader (2003, s. 385) poängterar även de vikten av tillit inom en organisation 
och de hävdar att om meningsskiljaktigheter har uppstått är det av största vikt att ledaren 
bygger upp tilliten bland medlemmarna igen. Vidare är det dock svårare för en ledare på 
distans att återskapa tillit då kommunikationen inte sker ansikte mot ansikte. Med 
bakgrund till detta anses det vara av intresse att undersöka hur ledare arbetar med tillit 
inom virtuella organisationer.  
 
Anderson et al. (2016, s. 253) menar att attityder till arbetet har försämrats under de 
senaste åren då yngre arbetstagare tenderar att värdesätta fritid och privatliv högre än 
arbetslivet. Författarna ställer sig frågande ifall detta är något som kommer medföra ett 
behov av ökad kontroll av de anställdas arbete vid en virtuell arbetsplats. Raiborn och 
Butler (2009, s. 35) diskutera kontroll inom virtuella organisationer och de hävdar att den 
virtuella arbetsstrukturen innebär minskad kontroll för ledaren. Då både den nya 
arbetsstrukturen och allmänna attityder i samhället påverkar ledarskap betraktas vikten 
av tillit som relevant för denna studie.  
 
3.3.2 Kommunikation 

 
Arteberry (2014, s. 3) anser att kommunikation innebär alla typer av 
informationsöverföringar, både verbala eller icke verbala, medvetna eller icke medvetna 
samt intellektuella eller känslomässiga. Vidare beskrivs förmågor som att artikulera 
tydligt, uttrycka empati, att vara närvarande samt att lyssna på andra människor som 
fördelaktiga vid kommunikation. Inom virtuella organisationer sker kommunikation 
främst via teknologiska verktyg och det går således att ifrågasätta hur ledare skall visa 
dessa förmågor på avstånd. Det ställs krav på medlemmar i virtuella team att de på ett 
effektivt sätt skall kunna behärska elektroniska verktyg, detta eftersom medlemmarna i 
stor utsträckning inte kommunicerar ansikte mot ansikte (Cascio & Shurygalio, 2003, s. 
369). Van Wart (2016, s. 2) menar dock att kommunikation via teknologiska verktyg 
kommer att upplevas enklare fram i tiden eftersom teknik tenderar att användas allt mer 
frekvent i människors vardag. Detta styrks av Schmidt (2014, s. 183) som menar att teknik 
som tidigare kunde uppfattas som komplicerad i framtiden kommer upplevas som simpel.  
 
Hackman och Johnson (2013, s. 6, 8) menar att kommunikation är en komplex process 
som är under konstant förändring utan en definierad början eller slut. Detta är något som 
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ledare måste ta i beaktning vid den virtuella kommunikationen. Detta styrks även av 
Staples et al. (1998, s. 2) som menar att den virtuella arbetsstrukturen kräver fungerande 
teknik och kommunikation. Nuefeld et al. (2008, s. 241) menar dock att geografiska 
avstånd inte behöver innebära en negativ påverkan för kommunikationen. Författarna 
förklarar att när individer har lärt sig samt blivit bekväm vid att kommunicera virtuellt 
kommer det inte att innebära något hinder för organisationen. Det går dock att spekulera 
hur medlemmar i virtuella organisationer lär sig kommunicera samt bli bekväma till en 
början. Med bakgrund till detta är det intressant att undersöka vad kommunikationen har 
för innebörd för ledare i virtuella organisationer. 
 
Morgan et al. (2014, s. 609) poängterar hur viktigt det är att sändare och mottagare av 
meddelanden har möjlighet att ge direkt feedback. Författarna menar att sådan feedback 
tenderar att endast vara överförbar vid fysisk kontakt då både tonläge och kroppsspråk 
kan vara avgörande för att rätt meddelande skall levereras. Således kan avsaknad av 
fysiska interaktioner innebära en utmaning för ledare i virtuella organisationer. Cascio 
och Shurygalio (2003, s. 372) menar att meddelanden som är av stor vikt för en enskild 
person eller organisation bör ske ansiktet mot ansikte eller via telefonkontakt. Detta styrks 
av Morgan et al. (2014, s. 613) som hävdar att missförstånd och misstolkningar är något 
som tenderar att uppstå i virtuella team på grund av att kommunikationen i största 
utsträckning sker digitalt. Detta är dock något som kan övervinnas genom en variation 
mellan teknologisk kommunikation och fysiska möten.   
 
Enligt Snyder (2015, s. 229) är det en utmaning för ledare och anställda i virtuella 
organisationer att utveckla ett tillvägagångssätt för att kunna ersätta möten ansikte mot 
ansikte med digital kommunikation. Kommunikation mellan medlemmar i virtuella team 
sker i stor utsträckning digitalt och således måste medlemmarna lära sig att använda 
virtuella kommunikationsverktyg på ett effektivt sätt (Cascio & Shurygalio, 2003, s. 369). 
Det är även viktigt att medlemmarna lär sig att uttrycka sig på ett passande och 
fördelaktigt sätt som är enkelt för mottagaren att förstå. Vidare poängterar Cascio och 
Shurygalio (2003, s. 370) vikten av att medlemmarna kommer till insikt om vilket 
kommunikationsverktyg som är det effektivaste för det specifika ärendet, således om de 
bör använda sig av exempelvis e-mail, telefon eller videokonferens. Det anses troligt att 
dessa kommunikationsmetoder leder till både nya möjligheter och utmaningar för ledare 
inom virtuella organisationer. Fulton (2015, s. 64–65) poängterar olika svårigheter som 
finns gällande kommunikation som är beroende av teknologiska verktyg. Författaren 
förklarar att dålig uppkoppling samt kommunikationsverktyg som inte fungerar begränsar 
möjligheten till att överensstämma information inom teamet. Han menar att detta i sin tur 
kan påverka effektiviteten och resultatet av arbetet. Att lyckas kommunicera och 
överensstämma information är även viktigt vid implementering av förändringar inom en 
organisation (Henderson, 2015, s. 693). 
 
Kommunikation som sker virtuellt är inte lika socialt och tillfredsställande som 
kommunikation som sker ansikte mot ansikte (Morgan et al., 2014, s. 608). Zhang och 
Venkatesh (2013, s. 10) menar att kommunikation ansikte mot ansikte kan resultera i 
snabbare mottagning av information samtidigt som virtuell kommunikation erbjuder en 
snabbare överföring av resurser. Författarna anser att både kommunikation ansikte mot 
ansikte och virtuell kommunikation besitter styrkor som kompletterar varandra väl.  
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3.3.3 Motivation 

 
Arbetsmotivation beskrivs som känslan av engagemang, vilja att göra bra ifrån sig och 
inspiration som en person känner inför sitt arbete och dess uppgifter (Katzell & 
Thompson, 1990, s. 144). Att känna motivation för sitt arbete är viktigt både för 
individens eget välmående men också för organisationens framgång (Kanfer et al., 2017, 
s. 338). Något som styrks av Schaffer (2008, s. 6) som poängterar att motiverade 
människor tenderar att anstränga sig mer för att nå uppsatta mål. Eftersom en organisation 
influeras av dess medlemmar påverkas dess prestation av medlemmarnas individuella 
motivation (Geister et al., 2006, s. 460). 
 
Zaccaro och Bader (2003, s. 382) menar att motivation för medlemmar i ett virtuellt team 
påverkas av medlemmarnas sammanhållning och tillit till varandra. Det går att diskutera 
ifall en känsla av sammanhållning kan uppstå inom virtuella team. Geister et al. (2006, s. 
462) anser att motivation och ledarskap inom virtuella team är en utmaning på grund av 
svårigheten till samarbete. Det fysiska avståndet påverkar medlemmarnas möjlighet att 
bygga relationer samt att ta del av återkoppling gällande utförda uppgifter och 
organisationens prestationer. Författarna menar att om bekräftelse och återkoppling till 
medlemmarna skulle öka hade förhoppningsvis medlemmarnas motivation också 
utvecklats. Schaffer (2008, s. 7) hävdar att motivation är en funktion av varje specifik 
individ och den situation denne befinner sig i. Författaren menar att en ledares handling 
måste anpassas därefter då olika individer motiveras på olika sätt och att kontexten 
influerar dennes motivationsnivå.  
 
En ledare skall motivera sina följare till att effektivt utföra sina uppgifter och uppnå de 
gemensamt satta målen (Bickle, 2017, s. 33). Schaffer (2008, s. 6) menar att förmågan att 
motivera är viktigt att kunna som ledare. Det går dock att spekulera i vilken möjlighet en 
ledare på distans har att motivera sin anställda. Schaffer (2008, s. 6) poängterar att om en 
ledare inte är kapabel till att motivera sina medarbetare kommer det bli svårt att bli en 
framgångsrik ledare. Detta styrker än en gång relevansen för att undersöka hur ledare 
arbetar inom virtuella organisationer.  
 
Nilsson (2016, s. 112) menar att motivation inom virtuella team kan vara en utmaning 
och att medlemmarna kan ha svårigheter med att förstå vilka insatser och prestationer 
som krävs. Geister et al. (2006, s. 459) menar att det i virtuella team finns risk för att 
medlemmarna känner att de inte får lika bra återkoppling angående utförandet av 
uppgifterna. Reducerad möjlighet till återkoppling kan påverka individernas motivation 
för arbetsuppgifterna. Med bakgrund till detta anses det vara av väsentlig vikt för denna 
studie att förstå hur ledare inom virtuella organisationer motiverar de anställda. 
 
3.3.4 Kultur 

 
Organisationskultur kan definieras som gemensamma värderingar, normer och attityder 
som karaktäriserar organisationen (Romanescu, 2016, s. 103). Författaren menar att 
kulturen ger organisationer möjlighet att differentiera sig gentemot andra organisationer. 
Schein (1984, s. 3) identifierar kultur inom en organisation som de förväntade och 
accepterade beteenden som vuxit fram och utvecklats genom tiden inom en grupp. Det 
går således att diskutera hur kultur skapas inom virtuella team och hur dess medlemmar 
har möjlighet att influera kulturen då det sker på distans. Kulturen som överförs till nya 
medlemmar definierar hur en individ inom gruppen förväntas agera gentemot externa och 
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interna problem. Således påverkar organisationskulturen individernas sätt att tänka, agera, 
värdera samt bete sig (Khan & Afzal, 2011, s. 1389; Varner & Beamer, 2011, s. 12). I 
virtuella organisationer befinner sig ledare och anställda på distans, det går således att 
diskutera hur de anställda blir medvetna om organisationskulturen. Desto mer djupt 
rotade värden som finns inom en organisation desto svårare är kulturen är förändra 
(Sebastião, 2017, s. 864). För att bli en konkurrenskraftig organisation spelar 
organisationskulturen stor roll. Warrick (2017, s. 395) hävdar att organisationskulturen 
och ledares vetskap om denna är av yttersta vikt för en organisation då kulturen kan 
påverka organisationens effektivitet och medarbetarnas produktivitet. Vidare kan en stark 
organisationskultur även innebära att organisationer blir attraktiva på arbetsmarknaden.  
  
Organisationskulturen influeras av många faktorer, men en av de mest framträdande är 
från ledarskapet (Warrick, 2017, s. 397). Frågor kan dock ställas gällande hur ledare i 
virtuella organisationer har möjlighet att influera de anställda på distans. Doyle (2013, s. 
37) hävdar att en bra organisationskultur skapas genom tillit och att en stark sådan medför 
ett flertal fördelar för organisationen. Han menar att en gemensam organisationskultur 
kan göra att de anställda både arbetar och kommunicerar bättre ihop. Vidare nämner 
författaren att en bra organisationskultur gör att de anställda bemöter externa individer 
mer entusiastiska samt att den ger organisationen ett trovärdigt intryck om de speglar 
deras värderingar. Warrick (2017, s. 399) menar att organisationskulturen är viktig och 
anpassningen till denna poängteras upprepade gånger och det är således viktigt att ledaren 
lyckas med detta.  
 
Snyder (2015, s. 212) anser att den virtuella arbetsstrukturen innebär en ökad utmaning 
för medlemmarna för att bygga en gemensam organisationskultur. Hon menar att 
eftersom medlemmarna inte befinner sig på samma fysiska plats kan det innebära en 
utmaning att skapa en känsla av sammanhållning. Även Hardin et al. (2007, s. 130) 
diskuterar kultur inom virtuella team. De anser att ledare måste vara medveten om 
medlemmarnas kulturella bakgrunder för att kunna bli en framgångsrik virtuell 
organisation. Med bakgrund till den fysiska distansen i virtuella team anser vi att det kan 
uppstå en svårighet att bygga en stark gemensam organisationskultur och att detta är 
någonting ledare behöver ta i beaktning.  
 
Då ledare och anställda i virtuella organisationer tenderar att befinna sig på skilda 
geografiska platser kan således kulturella skillnader inom teamet uppstå. Det går således 
att diskutera hur kulturella skillnader påverkar organisationskulturen inom virtuella 
organisationer. Au och Marks (2012, s. 274, 283) menar att kulturella skillnader inom 
virtuella teamen kan frambringa utmaningar när det kommer till mentalt framställda 
bilder av modeller och tillvägagångssätt i en organisation. Warrick (2017, s. 399) menar 
att det är viktigt att ledare tar skillnader i nationella kulturer i beaktning i sitt ledarskap. 
Detta styrks även av Varner och Beamer (2011, s. 2) som menar att det krävs vetskap och 
förståelse för varje medlems nationella kultur för att kunna bli en framgångsrik 
organisation. Även om kultur är något som skall växa fram inom en grupp ställer vi oss 
frågande hur en ledare skall kunna ta tillvara på eventuella kulturella skillnader. Vidare 
poängteras vikten av att anpassa sig till organisationens kultur och således ställer detta 
krav på organisationer som består av individer med spridda nationella kulturer. Det mest 
framgångsrika tillvägagångsättet är oftast inte att implementera sina egna kulturella 
värderingar och attityder utan istället adoptera organisationens kultur. Warrick (2017, s. 
339) menar att eftersom virtuella team kan bestå av individer med olika kulturer antas 
förmågan att förena dessa till en gemensam organisationskultur som en utmaning för 
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ledaren. Författaren anser att en nyckel till framgång är att ledaren sätter sig in i varje 
specifik nationell kultur som organisationen möts av och således blir medveten och 
involverar berörda personer vid specifika kulturfrågor.   

3.4 Sammanfattning 

 
I detta kapitel har tre ledarskapsstilar som är av relevans för denna studie presenterats. 
Dessa är transformellt-, transaktionellt- samt situationsanpassat ledarskap. Vi har 
ifrågasatt ifall dessa teorier är möjliga att överföra till virtuella organisationer i hopp att 
kunna skapa förståelse för vilken betydelse möjligheter och utmaningar i virtuella 
organisationer kan ha på ledarskap. Vidare har det kunnat konstaterats att det finns fyra 
områden som berör virtuella organisationer som både möjligheter och utmaningar. Dessa 
är tillit, kommunikation, motivation samt kultur.  
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4. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel redogör vi för de praktiska tillvägagångssätt som använts i denna studie. 
Inledningsvis argumenteras för val av forskningsmetod och tillvägagångssätt innan 
studiens urval presenteras. Fortsättningsvis ges en redogörelse för vilka förberedelser 
som tagits i beaktning och gjorts inför intervjuerna innan intervjuguidens uppbyggnad 
förklaras. Avslutningsvis får läsaren en förståelse för hur bearbetning av den empiriska 
data kommer ske.  

 

4.1 Val av forskningsmetod 

 
Ett av de mest centrala valen forskare gör i samband med en studie är att välja mellan en 
kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. I denna studie har en deduktiv 
forskningsansats använts och följaktligen har studien för avseende att expandera 
befintliga teorier snarare än att testa dem. Detta har medfört att den forskningsmetod som 
vi använt oss av är den kvalitativa forskningsmetoden. En kvalitativ studie har gett oss 
möjligheten att gå djupare i vårt valda ämne vilket har inneburit att vi har skapat en 
djupare förståelse för ämnet. Vidare stämmer den kvalitativa metoden överens med vår 
valda forskningsfilosofi. Vi menar att vi genom interaktion med ledare har kunnat skapa 
en förståelse för ledarskapets perspektiv inom virtuella organisationer.  
 
Den kvalitativa metoden innebär att forskarna utgår från att verkligheten är en social 
konstruktion som bör tittas på genom konstruktivistiska glasögon och att detta således 
sker genom en mindre mängd respondenter för att nå en djupare förståelse. Som tidigare 
nämnts styrks val av metod då det är i enlighet med studiens angreppssätt. Forskare som 
använder en kvalitativ metod erbjuds möjligheten till en ökad förståelse inom ett särskilt 
område eller ett specifikt fenomen (Alvesson, 2003, s. 13). Svensson och Ahrne (2015a, 
s. 11) menar att en kvalitativ metod ger forskaren möjligheten till att förstå upplevelser, 
tankar, känslor och intentioner hos respondenten.  
 
Enligt Rynes och Gephart (2004, s. 455) är den kvalitativa forskningsmetoden ett 
framgångsrikt tillvägagångssätt och denna metod kan frambringa kunskap som kan vara 
nästintill omöjlig att införskaffa genom den kvantitativa metoden. Detta styrker 
relevansen av vårt val av forskningsmetod till denna studie då vår avsikt har varit att 
studera ledarskap i den virtuella kontexten. Den kvalitativa metoden kan skapa en 
utvidgad förståelse om händelser och ageranden i olika sociala kontexter (Rynes & 
Gephart, 2004, s. 455). Vi menar att denna metod har varit en förutsättning för att kunna 
förstå de aktörer som innefattas inom den grupp som har studerats. Vidare stärks valet av 
en kvalitativ metod eftersom studiens kunskapssyn är interpretivistisk och således har vi 
haft för avsikt att undersöka respondenternas specifika upplevelse av att leda på distans. 
Genom att utföra kvalitativa intervjuer med respondenterna anser vi att vi kunde skapa 
en förståelse för hur respondenterna upplever ledarskap på distans.  
 
4.2 Forskningsdesign  

Vår forskningsdesign är vald för att på bästa tänkbara sätt få svar på vår 
problemformulering. Genom kvalitativa intervjuer kan forskare få kännedom om sociala 
förhållanden och således individers upplevelser om en specifik kontext (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34). Då denna studie har präglats av en interpretivistisk 
kunskapssyn kan intervjuer av respondenter anses som ett fördelaktigt tillvägagångsätt 
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vid insamling av data. Myers (2013, s. 119) menar att forskare får möjlighet att få tillgång 
till djupgående information genom intervjuer. Ramage (2017) har i sin studie använt sig 
av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod då han vill förstå hur respondenterna 
upplevde den specifika kontexten. Studiens urvalskriterier hade krav på roll, antal 
anställda och erfarenhet. Detta tyder på viss likhet med denna studies urval vilket 
följaktligen styrker valet av denna forskningsdesign till vår studie. Även Morgan et al. 
(2014, s. 611) förespråkar intervjuer i deras studie då de menar att denna 
forskningsdesign ger möjlighet till god insikt i hur det är att arbeta och leda inom virtuella 
team. 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015, s. 38) poängterar att kvalitativa intervjuer i större utsträckning har 
möjlighet att anpassas efter situationen jämfört mot ett standardiserat frågeformulär. I 
strukturerade intervjuer är frågor förutbestämda och standardiserade för att samla data 
som går att kvantifiera, detta för att lättare kunna jämföra de respektive intervjuerna med 
varandra (Saunders et al., 2012, s. 374). Ostrukturerade intervjuer innebär istället att 
forskaren inte förbereder sina frågor i förväg utan endast har läst in sig på ämnet. Den 
semistrukturerade intervjumetoden är en blandning mellan strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer som ställs som två ytterligheter. Forskaren säkerställer genom 
teman och huvudfrågor att intervjuerna blir tillräckligt lika varandra men utrymme 
lämnas även för följdfrågor (Myers, 2013, s. 122; Corbin & Strauss, 2015, s. 39). 
Forskaren har med andra ord befogenheten att gå utanför intervjuguiden för att ställa de 
frågor som denne finner intressant för ämnet. Detta tillvägagångsätt har ansetts 
fördelaktigt under intervjuerna, då samtliga respondenter har sin egen uppfattning om 
ledarskap på distans.  

Genom en semistrukturerad intervjuguide anser vi att vi fått chansen att förstå 
upplevelser då respondenterna har haft möjligheten att prata fritt samt förklara sina svar 
ytterligare från följdfrågor. Detta är även något som Myers (2013, s. 122) poängterar som 
en fördel. Vidare anser vi att denna intervjuform har gett oss ett nödvändigt stöd för att 
säkerställa att vissa nödvändiga frågor ställs samt att vi kan garantera en viss likhet 
mellan studiens intervjuer. Myers (2013, s. 122) menar att semistrukturerade intervjuer 
erbjuder en genomgående struktur men också att det finns risk att frågorna hämmar 
intervjuaren då denne kan stirrar sig blind på de fördefinierade temana. Detta är något 
som vi varit medvetna om under intervjuerna och således försökt att motarbeta genom 
att vara lyhörda på respondenternas svar. Följaktligen var respondenternas svar alltid i 
fokus för följdfrågor. Då vi tror att verkligheten är en social konstruktion har vi således 
försökt skapa kunskap tillsammans med studiens respondenter.  

4.3 Urval 

4.3.1 Val av bransch 

Ward (2017) skriver på CNBCs (en av världens största företag som erbjuder finans och 
ekonominyheter) hemsida att virtuella arbetsplatser, som tidigare främst förekom inom 
IT-branschen, även har blivit allt mer förekommande inom fem andra branscher; hypotek 
och fastigheter, HR och rekrytering, bokföring och finans, läkemedel samt utbildning och 
träning. Samtidigt skriver Shin (2018) i tidningen Forbes att de branscher som främst 
erbjuder virtuella arbetsplatser är hälso- och sjukvård, IT, utbildning och försäljning, 
kundservice samt ekonomi. Med detta i åtanke, samt de tidigare nämnda källor som 
hänvisar till att virtuella organisationer har blivit allt mer förekommande, har val av en 
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specifik bransch frångåtts i vårt urval. Detta då vi anser att ett val av bransch endast skulle 
ha inneburit en begränsning i vår studie om ledarskap. Vidare ansågs det inte väsentligt 
att avgränsa urvalet till någon specifik bransch då vi med denna studie har försökt att 
besvara frågan gällande hur ledare leder i virtuella organisationer. Genom att välja flera 
olika branscher har vi erbjudits möjligheten att träffa fler företag med värdefulla 
infallsvinklar. I dagsläget finns det, som nämnt i problembakgrunden, en limiterad 
mängd av forskning om virtuella organisationer. Vi argumenterar således för ett behov 
av en generell bild från flera branscher av ledarskap inom virtuella organisationer. Något 
som kan anses som en nackdel är att vår data är spridd mellan de olika branscherna, detta 
då olika branscher kan tendera att ha olika förutsättningar för att jobba på distans. Som 
nämnt i problembakgrunden pressas vissa organisationer till denna arbetsstruktur medan 
andra väljer den frivilligt. Då vi inte har för avsikt att analysera varje bransch specifikt 
menar vi dock att detta istället kommer ses som en styrka för denna studie. Det har varit 
värdefullt att studera flertalet branscher då vi i denna studie har haft för avsikt att skapa 
förståelse för vilken betydelse möjligheter och utmaningar kan ha på ledarskap i virtuella 
organisationer. Vi menar att eftersom vi har blivit introducerade till olika branscher har 
haft en större chans att skapa denna förståelse. 

4.3.2 Urvalskriterier  

De urvalskriterier som använts i denna studie är att våra respondenter skall: 

• Inneha en ledarposition i en organisation där ledaren själv eller de anställda 
huvudsakligen arbetar på distans. 

• Besitta minst tre års erfarenhet av att vara ledare.   
• Ha minst fem anställda som denne leder på distans. 

Som nämnt ovan kontrollerade vi noggrant att alla potentiella respondenter föll inom 
ramarna för dessa urvalskriterier. Detta var något som kontrollerades innan vi bokade 
intervjuerna med respondenterna. Genom att ställa kontrollfrågor gällande deras 
ledaposition, vilken erfarenhet de har av ledarskap samt hur många anställda de har kunde 
vi snabbt avgöra om varje specifik respondent var i enlighet med studiens urvalskriterier.  

I de studier vi tagit del av görs inga noteringar vare sig det är ledaren eller arbetstagare 
som befinner sig på olika fysiska platser (Cascio & Shurygailo, 2013, s. 362; Kelley & 
Kelloway, 2012, s. 437) och detta är således inget som har studerats närmare i denna 
studie. Då denna studie ämnat att studera ledarskap har en avgränsning gällande vilka 
befattningar inom organisationen som arbetar på olika fysiska platser inte varit väsentligt. 
Detta eftersom så länge minst en person arbetar på distans innebär det att ledarskap på 
distans måste utövas. 

Genom att ställa krav på att de respondenter som deltagit i studien har minst tre års 
erfarenhet kunde vi säkerställa att våra respondenter har erfarenhet av ledarskapsyrket. 
Att vara en ledare är en utvecklingsprocess som ständigt pågår och inte enbart ett tillstånd 
att vara (Andersson, 2010, s. 167). Således är utvecklandet av en ledarskapsidentitet något 
som kan ta tid att skapa. Med bakgrund till att ledarskap utvecklas över tid menar vi att 
genom det ställda kravet på minst tre års ledarskapserfarenheter reducerades risken att 
fokus hamnade på ledarskapets oväntade och generella möjligheter och utmaningar 
snarare än på ledarskap. 
 
Ett kriterium på minst fem anställda innebar att respondenterna som deltog i vår studie 
kunde bidra med fler infallsvinklar på hur det är att leda på distans jämfört med om denne 
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endast skulle ha haft ett fåtal anställda. Vi argumenterar för att antalet möjligheter och 
utmaningar ökar med antalet anställda då varje unik anställd har olika behov och 
förväntningar på sin ledare. Genom detta kriterium säkerställdes ett visst krav på 
erfarenhet av att leda flera olika anställda och vi argumenterar för att detta inneburit ett 
mer tillförlitligt resultat.  

Utöver kriterierna ovan eftersträvades en bra fördelning mellan det kvinnliga och 
manliga könet. Kvinnor och män tenderar att anamma olika typer av ledarskapsstilar 
(Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001, s. 781). Då denna studie ämnat undersöka 
ledarskap ansågs det således relevant att undersöka både män och kvinnor. Vid 
säkerställandet av ett tillförlitligt resultat som inte blivit förvrängt eller snedvridet av 
könsfördelningen har fördelningen mellan könen varit nästintill jämn. Av studiens sju 
respondenter var fyra stycken män och tre stycken kvinnor.  

4.3.3 Antal respondenter  

I denna studie har vi som tidigare nämnt, en deduktiv forskningsansats. Vi har dock inte 
haft inte för avseende att testa teorier genom statiska verktyg och har således inte varit 
beroende av ett minikrav på antalet respondenter (för att kunna göra den generaliserbar). 
Antalet respondenter för en kvalitativ studie är ett ständigt återkommande ämne bland 
forskare (Bryman & Bell, 2015, s. 436). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 42) 
menar att sex till åtta personer ur en urvalsgrupp kan vara relativt representativa då 
studien troligtvis inte blir beroende av de specifika respondenterna, om de handlar om en 
uppfattning av en situation. Samtidigt nämner författarna vikten av att uppnå mättnad i 
intervjuerna, något som innebär möjligheten att identifiera mönster från de olika utfallen. 
Corbin och Strauss (2015, s. 134 - 135) poängterar även de vikten av att uppnå mättnad 
och att detta uppnås genom att fortsätta samla in data tills kategorierna i mönstret är; fullt 
utvecklat, visar på variation samt att kategorierna är integrerade med varandra. Creswell 
(2014, s. 189) hävdar att fyra till fem respondenter kan vara tillräckligt för att identifiera 
återkommande teman i en fallstudie även om han också poängterar att det inte finns något 
rätt svar på antalet respondenter.  I vår studie var vår avsikt att genomföra fem till sex 
stycken intervjuer. Vi kom i kontakt med ett flertal ledare som var i enlighet med våra 
urvalskriterier och bestämde oss för att genomföra sju. 

4.3.4 Urval av respondenter  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 40) hävdar att det inte finns några regler 
gällande hur urval skall ske till en kvalitativ studie. Författarna nämner dock vikten av 
att noga överväga sina respondenter för att få ett representativ urval för sin population. 
Vi har ett begränsat antal kontakter inom virtuella organisationer och har således haft 
svårt att använda oss av slumpmässiga urvalsmetoder. Vi anser dock att studiens 
respondenter är representativa.  

För att få kontakt med studiens respondenter har två personer i vår närhet, som båda har 
ett omfattande kontaktnät inom organisationsvärlden, använts. Vi introducerade dessa 
två personer för studiens syfte samt redogjorde för vilka urvalskriterier (presenteras 
nedan) som studier består av och fick därefter kontaktuppgifter till ett flertal ledare i 
virtuella organisationer. Då vi kommit i kontakt med organisationerna fick vi sedan 
kontaktuppgifter till ledare inom dessa organisationer som antingen själva arbetar på 
distans eller har anställda som arbetar på distans. För att finna ledare till studien valdes 
således först virtuella organisationer ut och sedan de faktiska respondenterna. Dessa 
ledare kontaktades sedan främst via mail (se bilaga 1) men även via telefon till viss 
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utsträckning. När vi fått kontakt med dessa ledare, kontrollerade vi att ledaren föll inom 
ramarna för studiens urvalskriterier och därefter bestämdes tid och plats för en intervju. 
I relation till detta fick varje respondent skriftlig information gällande studiens syfte samt 
vad som deltagandet kommer att innebära.  

Studiens respondenter är:  

Respondent Hur många års 
erfarenhet av ledarskap 
på distans 

Antal anställda 

Annelie 6,5 år 7 anställda  

Chris  6 år  14 anställda  

Doris 5 år  6 anställda  

Lars 20 år 15 anställda  

Julia 10 år 140 anställda 

Petter 15 år  80–100 anställda 

Jens 18 år  12 anställda 

Tabell 1 - Studiens respondenter 

4.4 Förberedelse för intervju 

För att säkerställa att studiens intervjuguide höll god kvalité och bidrog med informativa 
svar genomfördes ett pilottest på en person som föll inom ramarna för studiens 
urvalskriterier. Denscombe (2016, s. 237) menar att ett pilottest är ett bra alternativ för 
att säkerställa att den valda metoden passar studien. Eventuella förbättringar kan således 
genomföras innan de intervjuer som kommer att användas för att besvara studiens 
problemformulering genomförs. Detta för att undvika oväntade konsekvenser och 
missförstånd. Efter att vi genomfört vår pilotintervju kunde intervjuguiden förbättras 
genom att en del av frågorna bytte plats för att uppnå bättre flyt i intervjun. Vi reviderade 
även ett flertal av frågorna för att göra dem mindre abstrakta i hopp om att undvika 
konstruerade svar från respondenten. Vi hävdar att tack vare användandet av en 
pilotstudie kan vår studies resultat och slutsats anses mer trovärdigt.  

Efter pilottestet kunde det konstateras att intervjuerna kommer pågå i ca 40–50 minuter. 
Något som stämmer med vad Kylén (2004, s. 18) anger som en tid som räcker för att 
hinna gå igenom ett flertal teman samt kunna fördjupa sig inom de teman som 
intervjuaren finner mest intressant. Det skulle visa sig att samtliga intervjuer 
genomfördes inom det tidsspann som estimerats från pilottestet. En tänkbar nackdel med 
långa intervjuer är att det finns risk att respondenter tappar intresset, detta är dock något 
vi har haft i åtanke vid framtagande av frågor samt testat vid pilotintervjun. Under 
genomförandet av intervjuerna upplevde vi inte att respondenterna tappade intresset då 
frågor, följdfrågor och svar ständigt bytte av varandra. Vi anser således att den positiva 
aspekten av möjligheten till att kunna föra djupgående diskussioner övervägde risken att 
respondenten tappar intresse.  
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Vi hade för avsikt att spela in alla studiens intervjuer. För att säkerställa att alla 
respondenter ansåg att en inspelning av intervjun fick genomföras började vi alltid 
intervjuerna med att fråga dem. Det skulle visa sig att samtliga respondenter accepterade 
att bli inspelade. Programmet som används för inspelning heter Röstmemo och det 
erbjuds av Apple. Telefonerna som används som inspelningsverktyg har varit på 
flygplansläge för att ytterligare minimera risken för eventuella störande notifikationer 
och samtal på dem.  Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 50) menar att 
framställandet av empirin kan underlättas genom att spela in intervjuerna med hjälp av 
en bandspelare. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 465) är inspelning av intervjuer något 
som bör anses som obligatoriskt. Även Kylén (2004, s. 40) och Back och Berterö (2015, 
s. 152) lyfter fram fördelar med att spela in intervjuer då de menar att detta kan förenkla 
processen vid framställningen av empirin och analysen. Kylén (2004, s. 40) menar dock 
att en nackdel med en bandspelare är att respondenten kan hämmas av apparaten. För att 
komma runt detta problem var vi noggranna att göra respondenterna medvetna om när vi 
startade samt avslutade inspelningen. Vi anser att detta innebar att respondenterna även 
hade möjligheten att öppna upp sig och prata mer efter själva intervjun var genomförd. 

Under varje intervju medverkade båda studiens författare. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015, s. 49) menar att det finns fördelar med att vara två personer som intervjuar. 
Författaren föreslår då att en person kan fokusera på att ställa frågor medan den andra 
kan fokusera på att ta minnesanteckningar om följdfrågor som skall ställas vid ett senare 
tillfälle. I denna studie har en av författarna hållit i alla intervjuer för att säkerställa att 
alla intervjuer genomförs på ett likvärdigt sätt. Personen som antecknar har kunnat göra 
minnesanteckningar om exempelvis kroppsspråk och annat ohörbart som faller bort vid 
inspelningen. Kylén (2004, s. 40) poängterar att anteckningarna skall skrivas så öppet 
som möjligt för att respondenterna skall ha möjlighet att se dem om denne vill. För att få 
alla respondenter att känna sig bekväma med situationen frågade vi samtliga om de ville 
ta del av materialet i efterhand. 

En förutsättning för att intervjuerna skall bli bra är att vi som intervjuare är bra lyssnare. 
Myers (2013, s. 119) menar att en bra intervjuare lyssnar noggrant samt bekräftar 
respondenterna under intervjuernas gång. Starrin och Renck (1996, s. 63) menar att 
förmågan att lyssna aktivt och inte avbryta är det viktigaste egenskapen en intervjuare 
måste besitta. Genom att lyssna bra kan en intervjuare uppmärksamma viktiga signaler 
som kan vara avgörande för att få fram det rätta intrycket (Starrin & Renck, 1996, s. 67). 
Författarna menar att en underton kan säga mer än det faktiska svaret. Då vi har varit väl 
medvetna om detta under intervjuerna har vi alltid strävat efter att låta respondenternas 
svar styra intervjuernas framgång.  

Tack vare att vi använt oss av inspelning samt stödanteckningar under intervjuerna har 
vi haft stor möjlighet att återberätta respondenternas upplevelser på ett korrekt sätt i 
efterhand. Efter intervjuerna bör de som intervjuat sätta sig ned och gå igenom sina 
anteckningar för att fylla ut med sådant som glömts antecknas (Kylén, 2004, s. 40). Kylén 
(2004, s. 40) menar att detta bör göras i en annan färg än den som använts under intervjun 
för att tydliggöra vad som är citat från respondenten och intervjuarens egna tankar. Detta 
är något som gjort efter varje intervju och vid de tillfällen då anteckningarna fyllts ut har 
vi noggrant stämt av dessa mot det inspelade materialet. För att säkerställa att generella 
intryck av kroppsspråk och uttalanden inte förvrängts var våra intervjuer schemalagda 
med mellanrum så att vi fick tid att sätta oss ned och strukturera upp våra anteckningar 
samt diskutera nödvändiga delar efter att varje specifik intervju genomförts.  
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4.4.1 Plats för intervju 

Enligt Trost (2010, s. 65) är valet av plats vid genomförandet av en intervju väsentligt. 
Platsen bör sprida trygghet till respondenten och det är av yttersta vikt att intervjun kan 
genomföras ostört. Relationen mellan respondent och intervjuare kan påverkas av lokalen 
och dess karaktär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42).  

Inför varje specifik intervju erbjöds respondenterna att själva bestämma om de ville att 
intervjun skulle ske ansikte mot ansikte eller via telefon. Det var tre respondenter som 
föreslog ansikte mot ansikte och resten respondenterna önskade att intervjun skulle hållas 
digitalt. Tyvärr gick inte ett fysiskt möte att anordna med en av de tre som efterfrågade, 
detta på grund av stora geografiska avstånd och följaktligen utfördes även denna intervju 
via telefon. Vid de intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte befann vi oss på den 
specifika respondentens kontor. Följaktligen befann sig respondenterna på en plats som 
för dem var både bekant och trygg. Respondenterna som intervjuades via telefon erbjöds 
möjligheten att själva välja plats. Det skulle dock visa sig att samtliga befann sig på sitt 
kontor under genomförandet av intervjun. En intervjuare bör vara medveten om att en 
arbetsplats kan påverka en respondent på ett sådant sätt att denne vill framstå som en bra 
kollega eller chef (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42). Detta är något som har 
tagits i beaktning, men då denna studie inte ämnar bedöma ifall ett ledarskap är bra eller 
inte anses detta inte ha påverkat studien.  

Att vi under denna studie hållit intervjuer både på telefon och ansikte mot ansikte är inte 
något som anses påverka resultatet. Vi har under samtliga intervjuer utgått från studiens 
intervjuguide och varje respondent har behandlats likvärdigt och oberoende av vilken 
metod som använts vid genomförandet av intervjun. Intervjuer som sker via telefon 
fodrar ordentlig förberedelse och en nackdel med de är att de tenderar att bli mer formella 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44). Intervjuarna kan ha svårare att fånga in 
specifika mönster och respondenten kan vara mindre benägen att vilja delta i 
samtalsämnen som kan anses vara känsliga. Då denna studie inte ämnar undersöka 
känsliga ämnen anses detta dock inte påverka resultatet av denna studie. Då studien inte 
heller ämnar undersöka reaktioner eller kroppsspråk menar vi att intervjuer som sker via 
telefon är ett funktionsdugligt tillvägagångssätt för denna studie. Vi anser följaktligen att 
intervju via telefon inte har påverkat studiens resultat. En negativ aspekt som vi 
uppmärksammat med telefonintervjuer är dock att det i vissa situationer kan innebära att 
vi som intervjuare avbryter respondenten i fel tillfällen. Detta kan urskiljas då en 
respondent exempelvis funderar över ett svar och vi som intervjuare avbryter istället för 
att ge tid åt respondenten. Detta hade kunnat förhindrats om intervjun genomförts ansikte 
mot ansikte. Det är dock inget som anses påverka studien i sin helhet på ett negativt sätt.  

Enligt Trost (2010, s. 66) bör miljön där intervjun genomförs analyseras för att således 
bli medveten ifall omgivningen kan påverka studiens utfall. Detta gick inte att utföra vid 
de intervjuer som genomfördes på telefon, men likt resonemanget gällande varför studien 
till viss del genomför telefonintervjuer anses detta inte påverka studien i helhet. Inför 
varje intervju har vi även varit noggranna med att finna en lugn miljö för oss intervjuare, 
som erbjuder både stabilt nätverk och täckning. Vi har även inför varje intervju testa det 
verktyg som använts för inspelning, detta för att minska risken för att gå miste av något 
material.  
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4.5 Intervjuguidens uppbyggnad 

I denna studie har vi haft för avsikt att undersöka virtuella organisationer och har utgått 
från en teoretisk bakgrund vid framtagande av vår intervjugudie (se bilaga 2) och dess 
frågor. Vid framtagande av intervjuguiden har trattmodellen, som Kylen (2004, s. 31–39) 
presenterar för intervjufrågor, använts. Detta tillvägagångssätt innebär att frågorna till en 
början är breda och öppna, detta för att få respondenten att prata självmant och således 
ge intervjuarna en bred första bild. Därefter efterföljer mer preciserade frågor för att 
erhålla mer detaljerade och konkreta svar. Mot slutet av intervjun ställs eventuella 
kontrollfrågor om det är något som behöver förtydligas innan intervjun går mot sitt avslut. 
Den tredje sista frågan i vår intervjuguide lyder “Avslutningsvis, är det någonting som vi 
inte har nämnt nu som du tror påverkar ledarskapet på distans?”. Denna fråga har vi 
ställt med avsikt för att låta respondenten själv fylla ut ifall denne anser att någon 
väsentlig aspekt inom det berörda ämnet inte diskuterats. Därefter har vi avslutat 
intervjuerna med praktiska frågor om citering samt ytterligare information om studien. 
För att säkerställa att vi fått ut önskat material har vi i vår intervjuguide 31 förutbestämda 
frågor under sju teman. Teman ger oss möjligheten att redogöra för hur vi kopplar 
frågorna till vår frågeställning och den teoretiska referensramen. De förutbestämda 
frågorna kommer i den ordning som vi anser bildar det bästa flytet i intervjun och 
kommer således inte vara indelade efter de i olika teman. Utöver detta har vi under 
intervjuerna haft för avsikt att vara flexibla och anpassa våra frågor efter intervjuerna och 
flödet i denne.  

Vid framtagande av vår intervjuguide har vi haft för avsikt att säkerställa att de frågor vi 
ställer skall vara bidragande till en bra intervju samt ge oss bra material för att kunna 
besvara studiens problemformulering. Av våra frågor är nio av dessa inkluderade i vår 
intervjuguide trots att dessa inte grundar sig i någon av teorierna i teorikapitlet. Detta har 
gjorts i avseende av att få en mer generell bild om hur respondenterna upplever vissa 
situationer, möjligheter och utmaningar. Vi menar att detta har bidragit till en bra 
intervjuprocess samt ökad förståelse för ledarskap i virtuella organisationer. Back och 
Berterö (2015, s. 151) poängterar att forskaren med fördel skall börja med bredare frågor 
innan denne går in på mer specifika följdfrågor. I vår intervjuguide har vi ställt väldigt 
breda frågor och vidare lagt mycket fokus på följdfrågor för att få mer förståelse hur och 
varför en ledare tyckte eller agerade på ett specifikt sätt. Vidare har vi undvikit att ställa 
frågor som är ledande eller som kan besvaras genom enkla svar såsom ja och nej, detta 
för vi anser att det är viktigt att frågorna belyser största möjliga del av händelser. Något 
som även Back och Berterö (2015, s. 151) belyser som väsentligt för en lyckad intervju. 

Våra respondenter är på förhand informerade om vad vår studie avser att undersöka men 
än mer ingående information om syftet presenteras i början av varje intervju för att 
säkerställa deras medvetenhet. Myers (2013, s. 119) menar att desto bättre förberedd en 
respondent är, desto större chans är det att denne öppnar upp sig och pratar fritt om ämnet. 
Vidare informerades samtliga respondenter om möjligheten till att avbryta när de själva 
vill, hoppa över en fråga samt vara anonyma. Vi har även vid början av varje intervju 
förtydligat för respondenternas om vår avsiktlighet med intervjuerna. Något som går i 
enlighet med vad Back och Berterö (2015, s. 151) skriver om gällande intervjuer. De 
menar att de är viktigt att respondenten är väl medveten om att det är dennes upplevelser 
som är intressant för forskarna, snarare än att bedöma ett beteende.  

Det första frågorna i vår intervjuguide ämnar till att få veta mer om varje specifik 
respondents organisation, före vi går in på den specifika respondenten och dennes 
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arbetsuppgifter och åsikter. Vi anser att detta har varit av väsentlig vikt för att kunna 
skapa bred förståelse om deras arbetssätt och vilka förutsättningar medarbetarna har och 
således då även möjligheten för ledaren att utöva ledarskap. Efter att vi har fått en bra 
förståelse om organisationen hade vi för avsikt att gå vidare med ledarens upplevelser av 
hur det är att leda virtuella team för att därefter kunna identifiera hur respondenterna 
hantera de möjligheter och utmaningar som de ställs inför.  

4.6 Bearbetning av empiriskt material 

4.6.1 Transkribering  

Som nämnts ovan har en av studiens författare hållit i alla intervjuer medan den andra 
författaren varit delaktig genom att ställa följdfrågor och anteckna. Vi har vidare turats 
om att transkribera de olika intervjuerna. För att säkerställa att våra egna erfarenheter 
inte påverkat transkriberingen har vi dock efter iordningställandet av transkriberingarna 
läst igenom varandras sammanställningar. Våra intervjuer hölls under ett tidsspann på 
cirka två veckor och transkribering av intervjuerna har skett kontinuerligt. Vidare har 
varje intervju transkriberats ordagrant, detta för att öka vår medvetenhet om varje 
specifik respondents åsikter. 

Bird (2005, s. 227) anser att transkribering av intervjuer är en av de mest väsentliga 
handlingarna under dataanalysen. Genom att transkribera intervjuerna underlättas 
processen vid framställandet av empirin då detta ger en tydlig översikt över samtliga 
intervjuer (Denscombe, 2016, s. 384). Vidare innebär även transkriberingsprocessen en 
värdefull upprepning gällande vad som faktiskt sagts under intervjun samt en ökad 
medvetenhet vid insamlande av kvalitativa data (Denscombe, 2016, s. 385). Vi anser att 
vi tack vare genomförandet av transkriberingarna erhöll värdefull påminnelse och 
upprepning gällande respondenternas åsikter.   

Under processen av transkribering har mestadels ett program vid namn InqScribe använts. 
Detta då programmet tillhandahåller snabbtangenter och tidsstämplar vilket inneburit att 
vi tillåtits fokusera på vad och hur respondenten uttrycker sig. Kvale (2007, s. 24) anser 
att det är viktigt med ett etiskt ställningstagande under transkriberingen av en intervju. 
Han menar att det är av ytterst vikt att det som transkriberas är likvärdigt med det som 
respondenten faktiskt har sagt. Nyttjandet av programmet har inneburit ett effektivare 
arbetssätt som följaktligen medfört mer tillförlitligt återskapande av respondenternas 
uttalande. 

4.6.2 Framställning av empiri 

I studiens empiri-avsnitt har varje respondent sammanställts var för sig. Kylén (2004, s. 
164) menar att sammanfattning av varje specifik intervju var för sig är att föredra om en 
“levande bild” av respondentens svar eftersträvas. Då denna studie ämnar undersöka 
ledarskapet i virtuella organisationer anser vi att individuella sammanställningar av data 
är bäst lämpad. Detta för att skapa en bra förståelse för varje individ. Vi har försökt 
klustra ihop varje respondents svar till en sammanhängande text som på bästa möjliga 
sätt beskriver respondentens upplevelse. Således har alla respondenters respektive svar 
format empirin. Slutligen har respondenterna presenterats med fiktivt namn då ett flertal 
av våra respondenter önskat att vara anonyma. Respondenternas respektive organisation 
har således även dem blivit anonymiserade. 
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4.6.3 Analysmetod 

Då denna studies avsikt har varit att undersöka respondenternas specifika upplevelse av 
ledarskap på distans har studiens analys inspirerats av den interpretativa 
fenomenologiska analysen. Denna metod är att föredra om forskaren önskar få insikter i 
respondenternas uppfattningar om en given situation (Back & Berterö, 2015, s. 148). En 
interpretativ fenomenologisk analys sker genom att forskaren inledningsvis granskar 
texten för att erhålla några första tankar av empirin (Back & Berterö, 2015, s. 153–155). 
Därefter sker en identifiering av teman inom det empiriska materialet. För att säkerställa 
att tematisering skedde på samma sätt genomfördes den tillsammans av studiens båda 
författare. Efter kategorisering skall kluster med överordnade teman skapas (Back & 
Berterö, 2015, s. 148). I studiens analysdel återfinns fem stycken överordnade teman.  

Vi valde att utifrån de temana som återfinns i studiens intervjuguide och teoretiska 
referensram färggruppera respondenternas svar. Kylén (2004, s. 175–176) menar att 
grupperingar går att använda då data kan vara svår att “få grepp om”. Genom att använda 
sig av färggruppering anser vi att vi under bearbetningen av analysen fick en bättre 
möjlighet att identifiera återkommande mönster mellan respondenterna. Således kunde 
vi även jämföra dessa grupperingar med studiens teoretiska referensram.  

4.7 Forskningsetik 

Huruvida en frågeställning och tillvägagångssättet för att svara på denna är etisk 
försvarbart är något som en forskare alltid bör överväga (Hammersley & Traianou, 2012, 
s. 16). Enligt Sandberg och Alvesson (2011, s. 23–24) är problemformuleringens 
innovation och grund av yttersta vikt. Författarna menar att det vanligaste 
tillvägagångsättet vid framställandet av en problemformulering är att forskare utgår från 
ett identifierat teoretiskt gap. Vid framställandet av studiens problemformulering har vi 
således varit noggranna med att finna en problemformulering som var innovativ men 
samtidigt etisk försvarbar. Trost (2010, s. 123) hävdar att en forskare aldrig får gå emot 
de etiska kraven som ställs inom forskning. Respondenternas integritet och värdighet 
måste beaktas genom hela studien. Myers (2013, s. 48) poängterar att när en studie 
inkluderar individer krävs ett etiskt förhållningssätt. Detta styrks även av Svensson och 
Ahrne (2015b, s. 28) som menar att vid en studie som innefattar människor ställs forskare 
inför frågeställningar gällande vad som är moraliskt och etiskt eller ej. Då denna studie 
inneburit kontakt med flertalet individer anses det således viktigt att ett etiskt 
förhållningssätt har antagits. Vidare menar Johansson (2011, s. 247–248) att 
vetenskapliga framsteg tenderat att leda mot nya moraliska avvägningar gällande 
huruvida handlingar är etiskt försvarbara i samhället. Med anledning till detta anser vi att 
vår studies utfall och dess effekter bör diskuteras. 

Det är fyra etiska principer och riktlinjer som brukar diskuteras inom forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Kvale, 2007, s. 27–30).   

Den första principen, informationskravet, handlar om att forskare skall upplysa varje 
respondent om studiens syfte samt dennes roll (Kvale, 2007, s. 27). Det är viktigt att det 
framkommer eventuella för- och nackdelar som kan uppstå genom deltagandet av studien 
och Bryman och Bell (2017, s. 141) poängterar att det är viktigt att respondenten blir 
medveten om studiens alla olika moment. Trost (2010, s. 125) menar dock att det är 
viktigt att intervjuaren inte informerar för mycket då det finns risk att respondentens 
tankar och åsikter styrs. Informationskravet anses ha uppfyllts i denna studie genom att 
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varje respondent skriftligt blivit informerad om studiens syfte samt vad som deltagandet 
kommer att innebära. För att ytterligare säkerställa att informationskravet är uppfyllt har 
vi i början av varje intervju påmint om studiens syfte. För att säkerställa att 
respondenternas tankar och åsikter inte blivit formade har begrepp eller dylikt inte 
definierats.  

Samtyckeskravet handlar om att deltagandet i studien är frivilligt och att respondenten 
har rätt att med omedelbar verkan lämna studien ifall den vill (Bryman & Bell, 2017, s. 
141; Hammersley & Traianou, 2012, s. 75). Detta är något som även Trost (2010, s. 124) 
poängterar och han menar även att det är viktigt att respondenten är medveten om att 
denne inte behöver svara på alla frågor. Enligt Myers (2013, s. 141) är det viktigt att 
forskare som använder sig av en kvalitativ metod uppfyller denna princip. För att försäkra 
oss om att denna princip anammas har varje respondent under den första kontakten blivit 
informerad att deltagandet är frivillig. I början av varje intervju har sedan respondenten 
åter fått frågan om de vill delta. Vidare har vi även informerat om att respondenten inte 
behöver svara om den inte vill eller kan svara på någon fråga.  

Den tredje principen som Kvale (2007, s. 27–30) hänvisar till är konfidentialitetskravet. 
Enligt Bryman och Bell (2017, s. 141) skall varje respondents uppgifter behandlas 
konfidentiellt. Detta har gjorts genom att alla respondenter fått fiktiva namn och att deras 
företag och bransch har anonymiserats. Således reducerades risken för att 
respondenternas identitet går att röja. Att använda sig av fiktiva namn är det mest 
förekommande tillvägagångssättet för att säkerställa anonymitet bland respondenterna 
(Hammersley & Traianou, 2012, s. 126). Kvale och Brinkman (2014, s. 109) poängterar 
dock att det är viktigt att ha en balans mellan att delge läsaren tillräcklig med information 
om respondenten samtidigt som dess integritet inte skall röjas. Trost (2010, s. 123) menar 
att följa de etiska kraven alltid väger tyngre än att presentera fynd som kan röja utlovad 
tystnadsplikt och anonymitet. Vidare är det även viktigt att forskarna alltid håller de 
konfidentiella löftena som har lovats till respondenterna (Myers, 2013, s. 141). Detta är 
något som har vi haft i åtanke under hela processen. Vi är tacksamma till våra 
respondenter, och värnar om varje individ. Under framställningen av empirin har vi varit 
noggranna att ingen respondent har framställts på ett missvisande eller negativt sätt samt 
att de har behandlats konfidentiellt. 

Den avslutande etiska principen, nyttjandekravet, handlar om att den information som 
samlats in under intervjuerna enbart får användas för ändamål inom forskningen (Bryman 
& Bell, 2017, s. 141). Vi har varit noggranna med att vårt material från intervjuerna 
endast har använts till att besvara vår problemformulering. Detta för att säkerställa att 
nyttjandekravet har blivit uppfyllt. Vi har vidare även valt att radera de inspelade 
intervjuerna och kassera de utskrivna upplagorna av empirin för att säkra att dessa inte 
hamnar i obehöriga händer.  
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5. Ledarskap på distans 

I detta kapitel presenteras data som samlats in under studiens kvalitativa intervjuer. Vi 
återberättar om hur studiens sju respondenter upplever ledarskap på distans. Alla 
respondenter presenteras var för sig genom två teman. Det första temat heter 
“Organisationen” och där presenterar vi allmän information om respondenten och 
dennes organisation. Det andra temat heter ”Att leda virtuella team på distans ” och där 
redogör vi för respondenternas upplevelse av att arbete inom denna arbetsstruktur.  

5.1 Annelie 

 
Organisationen  
 

Annelie arbetar i en nationell organisation som är uppdelad i förvaltningsområden över 
halva Sveriges yta. De geografiska förvaltningsområdena är i sin tur uppdelade i olika 
funktioner där varje funktion ansvarar för olika enheter inom verksamheten. Den 
förvaltning som Annelie arbetar på är verksam i västerbottensregionen. Hon är en av fem 
funktionschefer och ansvarar för sju medarbetare. Dessa är stationerade på fyra olika 
kontor tillsammans med andra lokala arbetare som arbetar åt de olika funktionerna inom 
organisationen. De olika kontoren ansvarar för olika geografiska områden som 
gemensamt täcker hela förvaltningens yta. 
 

Annelie spenderar cirka 60 procent av sin arbetstid ute bland sina medarbetare. Detta 
innebär att hon träffar dem minst en gång varannan vecka, även om hon poängterar att 
hon träffar några mer regelbundet. Annelie förklarar att anledningen till att hon träffar 
några av hennes medarbetare mer eller mindre är det geografiska avståndet samt antalet 
medarbetare per kontor. Geografiska avstånd resulterar i mycket tid i bilen för Annelie 
men hon menar att hon försöker ta tillvara på den tiden genom att kontinuerligt göra 
uppföljningar med sina medarbetare via telefon. Vidare berättar Annelie att hon har korta 
avstämningar med hela sitt team varannan vecka samt möte en gång i månaden. Dessa 
månadsmöten sker virtuellt. Utöver avstämningar och möten träffas hela Annelies team 
två gånger per år för att diskutera operativa frågor. Vid dessa tillfällen passar teamet även 
på att umgås över exempelvis en middag för att hinna prata om annat än arbetet. Hela 
förvaltningen träffas två gånger per år för att diskutera gemensamma frågor och mål. 
 
Annelie anser att det är viktigt att hon ställer upp för sina medarbetare och att de vet var 
de har henne. För att göra detta har hon som rutin att varje fredag skicka ett mail där hon 
sammanställer de viktigaste budskapen genom att sammanfatta den gångna veckan samt 
vad som är viktigt att tänka på framåt.  
 

Att leda virtuella team på distans 

Annelies generella uppfattning av att leda på distans är positiv. Hon anser att 
organisationens arbetsstruktur är fullt hanterbar. Annelie tycker att det roligt att arbetet 
inte behöver bli vanemässigt eftersom hon och hennes medarbetare inte träffas varje dag. 
Hon upplever sig vara efterfrågad och uppskattad när hon kommer ut på fältet vilket hon 
tycker är både positivt och roligt. Annelies nyckel för att lyckas med ledarskap på distans 
är att vara ute i verksamheten mycket, hon förklarar att hon gör det “för att lära känna 
alla och se hur de jobbar, och sedan finnas med som stöd”. Annelie tycker att det fungerar 
att leda sju personer fördelat på fyra orter, däremot menar hon att fler orter hade medfört 
problem då hon då inte skulle kunna närvara fysiskt i lika stor utsträckning. 
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Annelie nämner ett flertal gånger att närvaro är en viktig del i hennes ledarskap och att 
hennes ambition är att vara en närvarande ledare. Annelie berättar ”Jag vill som vara med 
där det händer eller vad man ska säga”. Hon förklarar att hon då får större insikt i 
medarbetarnas arbete och följaktligen en ökad möjlighet att vara en stöttande ledare.  
Annelie säger att hon “tycker att det är svårt” och syftar på att leda genom telefon och 
andra virtuella kommunikationsverktyg. Trots detta anser Annelie att 
kommunikationsverktyg underlättar hennes ledarskap på distans. Hon menar dock att om 
ett problem eller något allvarligt dyker upp åker hon alltid ut och träffar de berörda 
personerna ansikte mot ansikte. Hon förklarar att “det är som viktigt för mig, då det är 
lite allvarligare information” och hänvisar till både individuella lönesamtal och problem 
inom gruppen. Vidare nämner Annelie att det är viktigt att anpassa sitt ledarskap efter 
varje specifik medarbetares behov. Hon berättar om en av hennes medarbetare som är 
väldigt självgående och att de gemensamt har kommit överens om att det inte är 
nödvändigt att Annelie närvarar hos honom i samma utsträckning som hos de andra. 
Samtidigt nämner hon en annan arbetare som var i behov av både mycket stöd och närvaro 
från Annelie då han saknade erfarenhet inom branschen. Hon tror att det kan upplevas 
motigt för en nyanställd att lyfta luren och ringa sin chef gällande elementära saker.  
 
När nya medarbetare har anställts har Annelie och teammedlemmarna aktivt försökt att 
arbeta för att få in individerna i gruppen och hon anser att sammanhållningen i dagsläget 
känns väldigt bra. Annelie beskriver organisationskulturen som öppen och högt i tak. 
Vidare säger hon att en viktig del i organisationskulturen är att medarbetarna vågar 
misslyckas och om ett misstag skulle ske anser hon att det är viktigt att individen får 
stöttning. Hon konstaterar dock att det kan uppstå subkulturer på de enskilda kontoren 
eftersom hennes medarbetare även blir en del av ett annat kontorsteam. Hon nämner 
vidare svårigheter med organisationens struktur eftersom de olika funktionerna kan ha 
olika mål som tenderar gå emot varandra. Hon anser dock att detta har blivit bättre då det 
är någonting som organisationen har försökt att arbeta på. Annelie berättar att hon “tror, 
att när man jobbar såhär är det otroligt viktigt att man har gemensamma mål och att dom 
är tydliga för alla”. Hon menar att den gemensamma nyttan i organisationen har blivit 
bättre då gemensamma mål har blivit uppsatta. Annelie berättar vidare att funktionerna 
ofta är i beroendeställning till varandra och om problem mellan dem skulle uppstå kan 
det innebära en problematik om ingen chef skulle vara närvarande. “Att hinna fånga upp 
dom där signalerna när man är en bit ifrån” anser hon kan innebära en utmaning för både 
sig själv och hennes chefskollegor. Annelie poängterar dock att de olika mötena som 
organisationen håller stärker sammanhållningen. 
 
För att motivera sina medarbetare ger Annelie dem både regelbunden feedback och 
återkoppling. Hon försöker också ge dem utökat ansvar och delegerar olika 
arbetsuppgifter till dem. Hon nämner att de avstämningsmöten som teamet har, både 
ansikte mot ansikte och via meddelandetjänst, ger dem möjlighet att vara mer djupgående 
i de operativa frågorna och att mötena gör gruppen medveten om vart teamet tillsammans 
är på väg. Hon anser att gemensamma mål inom en organisation är av yttersta vikt. Utöver 
de mjuka värdena har organisationen även bonussystem som utgår från gemensamt satta 
mål inom förvaltningen. Annelie menar att dessa gemensamma mål stärker 
sammanhållningen. Hon förklarar även att sociala aktiviteter är ett annat försök till att få 
alla att trivas i gruppen.  
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Även om Annelie har regelbunden kontakt med sina medarbetare anser hon ändå att 
svackor i motivationen hos medarbetarna är svårt att upptäcka via virtuell 
kommunikation. Hon anser således att detta främst uppmärksammas via det fysiska mötet. 
Hon förklarar dock att hon har möjlighet att upptäcka dessa svackor, men att “det är 
mycket för att jag försöker vara så pass nära dom. Och ja, jag skulle nog inte kunna leda 
genom att bara sitta här och kommunicera via telefon”. Vidare nämnare Annelie att hon 
förväntar sig att hennes medarbetare gör det som fordras av dem och att de tar kontakt 
med henne ifall några tveksamheter dyker upp. Hon drar paralleller mellan bra 
sammanhållning och tillit till varandra inom teamet och hon upplever att det fungerar bra 
i dagens lägen även om hon poängterar att detta är en process som måste arbetas på då 
nya individer kommer in i teamet. 

5.2 Chris  

Organisationen 

Chris är grundare och har det huvudsakliga ansvaret för en organisation med 13 anställda. 
Organisationen har sitt kontor i Stockholm där tre anställda inklusive han själv är 
stationerade medan de övriga arbetar på distans. De anställda befinner sig även på andra 
orter i Sverige men också i fem andra länder som exempelvis Filippinerna och 
Saudiarabien. Detta medför att organisationen är verksam i flera olika tidzoner. 
Anledningen till varför organisationen arbetar utspritt över ett flertal länder är för komma 
över spetskompetens. Chris poängterar att kompetens är viktigt och att organisationen 
“tror att hur duktig man är spelar större roll än att man måste sitta på samma ställe”. 
Det geografiska avståndet har medfört att många av de anställda ännu inte har träffat 
varandra ansikte mot ansikte. Chris nämner dock att det är något som organisationen har 
planer för i framtiden för att lära känna varandra och öka sammanhållningen.  

Chris huvudsakliga arbetsuppgift är att fokusera på utvecklingen av organisationens 
produkt. När tid finns över försöker han stödja sina medarbetare genom att vara ett 
bollplank som de anställda kan bolla idéer mot samt att förenkla de anställdas 
arbetsprocess genom att avlägsna sådant som kan distrahera dem. 

Att leda virtuella team på distans 

Överlag tycker Chris att en av de positiva aspekterna med att arbeta på distans är att de 
anställda tenderar att bli mer fokuserade på arbetsuppgifterna. Han menar att anledningen 
till detta är de inte kan bli distraherade av sina kollegor på ett kontor. Trots detta lyfter 
han problematiken med avsaknaden av sociala fysiska möten, han menar att det kan ”bli 
jobbigt över tid” att sitta själv utspritt från varandra. Chris förklarar att organisationen 
försöker kompensera för den sociala avsaknaden genom virtuell kommunikation, detta 
görs genom ”Att man pratar om sådant som inte har med jobbet att göra”.  

Chris uttrycker att han inför implementeringen av den virtuella arbetsstrukturen hade 
upplevt en viss oro. Den grundade sig i att alla inte skulle känna sig som en del i teamet. 
Dock har han inte upplevt det som ett problem under sina år som ledare då han tycker att 
teamet har hållit ihop bra och han är av den uppfattningen att de anställda även kan vända 
sig till varandra. Som tidigare nämnts har inte alla anställda i organisationen träffats 
tillsammans någon gång. Chris menar att det hade varit värdefullt att träffas alla 
tillsammans någon gång, främst för teambuilding men också för gemensam 
kompetensutveckling.  
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Den huvudsakliga kommunikationen inom organisationen sker via meddelandetjänster 
och mail. Vidare laddas dokument med information om organisationen upp i kanaler som 
alla anställda har tillgång till. Organisationen använder även videokonferens till viss del 
för att underlätta den virtuella kommunikationen. Organisationen har veckovisa möten 
via virtuella verktyg där de anställda kan lyfta vad som har gjorts under veckan, vilka 
förväntningar som finns samt eventuella frågor som uppstått inom gruppen. Skillnader i 
tidzoner fördröjer ibland kommunikationen, men Chris anser dock att detta till trots 
fungerar kommunikationen inom organisationen på ett bra sätt.  

Chris menar att elektronisk kommunikation inom organisationen är likvärdig med 
kommunikation som sker ansikte mot ansikte när det kommer till att prata om känsliga 
ämnen. Han poängterar dock vid två tillfällen att avsaknaden av kroppsspråk kan ge 
upphov till problem i kommunikation. Han förklarar att “när man är på distans kan det 
vara svårt att läsa av människor så att, det är större risk för kommunikationsmissar”. 
Vidare berättar Chris att organisationen har en princip gällande hur de behandlar kritik. 
Den kritik som ges skall alltid vara konstruktiv och förstärkas med något positivt för att 
medarbetarna inte skall känna sig sänkta. Chris pratar mycket om att de anställda tillåts 
att ta mycket egna initiativ och berättar att han försöker “uppmuntra folk att ha lite galna 
idéer”.  Något som han ser som en styrka för organisationen då oupptäckta idéer kan 
komma upp till ytan och han menar att “om alla test man gör går vägen så har man bara, 
då har man bara fegat för mycket”.  Han upplever sig ha kontroll på vad de anställda 
bidrar med eftersom resultat snabbt blir synligt för honom. Chris poängterar att de 
konkurrerar mot väletablerade organisationer vilket medför höga förväntningar på de 
anställda. Genom att ge de anställda stort rörelseutrymme sätter organisationen fokus på 
lösningar istället för problem. Chris berättar att organisationen ställer hårda krav på 
rekryteringsprocessen och att möjligheten att rekrytera personer globalt har inneburit att 
organisationen består av ansvarstagande och kompetenta individer. Om problem uppstår 
förväntas dessa lyftas på de veckovisa mötena. 

Chris definierar organisationens kultur som fokuserad på produkten och 
arbetsuppgifterna. Han upplever att alla bryr sig mycket om att organisationens produkt 
skall hålla en hög kvalitet. Chris menar att kulturen är påtaglig inom organisationen då 
han anser att de nya medarbetarna snabbt anpassat sig till den befintliga kulturen. Chris 
menar att “kulturen är mer ett resultat av vad man gör och inte någonting som man säger 
att man vill göra”. Vidare anser han att organisationen arbetar mycket för att de anställda 
skall våga misslyckas och att alla skall kunna fråga varandra om hjälp. Han menar att 
feedback skall kunna ges i alla led och att även om han som chef gör något fel skall detta 
våga påpekas. När Chris får en följdfråga gällande vad de anställdas olika nationaliteter 
innebär för organisationen svarar han att det inte är något problem även om det absolut 
är en aspekt som kräver medvetenhet vid exempelvis kommunikation. Han förklarar att 
“man får vara lite mer.… noggrann i och med att det är olika kulturer i olika länder, man 
får tänka sig för i hur man kommunicerar”. Chris nämner dock inte hur en organisation 
skall hantera detta men att det inom hans organisation ännu inte blivit något problem. 

Chris försöker motivera sina medarbetare genom att få dem att känna delaktighet. Detta 
görs genom att han försöker vara transparent och få alla att uttrycka sina åsikter. Han 
refererar till deras produkt som organisationens baby och att alla anställda är en del av 
ett team. Chris menar att han genom kontroll av de anställdas individuella resultat kan få 
en hint om hur motiverade de är. Vidare säger Chris att om någon inte presterar som 
väntat försöker han följa upp det.  
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5.3 Doris 

Organisationen 

Doris är grundare och delägare av ett bolag som arbetar 100 % på distans. Organisationen 
är liten vilket innebär att Doris är ansvarig för både personalen, administrationen samt 
övrig företagsledning. Organisationen har sex anställda som befinner sig på fem olika 
geografiska platser såsom Sverige, Turkiet, Filippinerna och USA. Anledningen att 
organisationen arbetar på distans är för att vara verksamma i flera tidszoner, ha närvaro 
på bolagets viktigaste marknader samt för att finna billigare arbetskraft. Även om 
organisationens anställda inte sitter tillsammans befinner sig varje specifik individ på 
kontorshotell som ger möjlighet till socialt umgänge ansikte mot ansikte. Alla 
organisationens anställda har på grund av avståndet aldrig träffats tillsammans ansikte 
mot ansikte. De tre personerna som sitter i Sverige försöker dock mötas i Stockholm en 
gång i veckan. Vidare för alla anställda en regelbunden kommunikation via 
meddelandetjänster samt att organisationens har ett virtuellt möte en gång i veckan för 
att stämma av och sätta upp nya mål.  

Att leda virtuella team  

Doris ser sig själv som en coach snarare än en chef då hon försöker hjälpa till då hon 
upplever att det behövs. Överlag ger Doris både intrycket av och säger rakt ut att det är 
svårt att vara en ledare på distans. Den utmaning som hon under intervjun fokuserar mest 
på är att det är svårt att skapa en sammanhållning och en gemensam kultur samt hur detta 
följaktligen påverkar hela organisationen. 

Organisationens kultur bygger på att de anställda skall ta mycket egna initiativ och att de 
skall vara öppna med sina åsikter. Doris som ledare arbetar för att alla anställda skall 
våga uttrycka sina åsikter och inte vara rädda för att berätta sådant som kan anses som 
kritik. Doris nämner tidigt i intervjun att en nackdel med att de anställda inte sitter 
tillsammans är att det dock är svårt att bygga upp en gemensam organisationskultur. Hon 
uttrycker att hon helst hade haft alla anställda på samma ställe då hon tror på att fysiska 
möten skulle underlätta arbetet, men att organisationen nu får finna andra sätt att knyta 
ihop gruppen på. Vidare säger sig även Doris tro “att det kan ta mer tid, alltså mer tid att 
bygga en gemensam stark grupp” på grund av distansen mellan de anställda. 

Organisationen består av ett flertal nationaliteter vilket innebär både formella men även 
informella skillnader i hur de anställda är fostrade socialt och i arbetslivet. Hon ser det 
inte som ett problem i dagsläget då organisationen består av så pass få anställda, men hon 
spår att dessa skillnader som ett framtida problem om organisationen kommer fortsätta 
att växa. Doris berättar att de anställda i Sverige arbetar med att inkludera de anställda 
som befinner sig i andra länder. Detta för att den svenska gruppen inte skall bli en liten 
minoritet som de andra känner att de inte är en del av.  

Kommunikationen inom organisationen sker via en meddelandetjänst, videosamtal samt 
ett program som underlättar för planering. Hon nämner att kommunikationen sker olika 
frekvent beroende på vart de anställda befinner sig samt beroende på deras 
arbetsuppgifter. Hon ser inte frekvensskillnader som ett bekymmer för organisationen 
även om hon poängterar att det kan uppstå svårigheter med att upprätthålla regelbunden 
kontakt med vissa av organisationens anställda på grund av skillnader i tidszoner. Hon 
förklarar att “när man jobbar på distans så är det jättesvårt att hålla kontakt med alla 
jämt, å andra sidan är inte deras arbetsuppgifter styrda av mig”.  Vidare är hon noga på 
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att poängtera att alla anställda skall få uttrycka åsikter om produkterna och att hon ser sig 
själv som en lyhörd ledare.  

Generellt tror Doris att de anställda vågar prata om eventuella problem som uppstår. Hon 
menar dock att om ett problem skulle uppstå inom organisationen kan dessa samtal tas 
via telefon på grund av distansen, även om hon själv föredrar att ta dessa om ansikte mot 
ansikte. Även om Doris i den befintliga organisationen inte sett frånvaron av fysiska 
möten som en svårighet, antyder hon att problem inom gruppen som exempelvis 
samarbetssvårigheter kan vara svårare att fånga upp om de anställda inte sitter 
tillsammans. I övrigt nämner hon att hon inte har några problem med att lämna direktiv 
via telefon. Doris tycker inte att avsaknaden av kroppsspråk är något som organisationen 
far illa av även om virtuell kommunikation “inte är optimalt”. Hon menar dock att ”det 
finns inget annat sätt att göra det på” och syftar på virtuell kommunikation. Doris 
hänvisar att videokonferenser ger en möjlighet att se viss reaktion hos de anställda och 
således komplettera övrig virtuell kommunikation.  

Doris anser att det är svårt att motivera de anställda på grund av att de befinner sig på 
olika platser. Hon menar att det på grund av distansen är svårare att upptäcka skillnader 
i beteende och i hur någon pratar. Hon poängterar dock att erfarenhet av att arbeta ihop 
har gett henne möjlighet att lära känna de anställda och således kan tolka variationer i 
beteenden. Doris försöker motivera de anställda med att de själva får bestämma vilka 
arbetsuppgifter de helst vill ta sig an. Detta är även något som hon anser främjar de 
anställdas personliga utveckling. Hon hävdar att de anställda har väldigt stor frihet i hur 
de sköter sitt arbete även om hon poängterar att hon har höga förväntningar på dem. Hon 
upplever att de anställda är väl medvetna om hennes förväntningar.  

Doris nämner vid ett flertal gånger att de anställda är väldigt målstyrda och fokuserade 
på deras egna antaganden. Hon uttrycker att organisationens virtuella arbetsstruktur 
“ställer jättestora krav på varje individ, att de faktiskt gör det dom ska. Om man sitter 
på samma kontor kan man ju se vad var och en gör, något som liksom inte blir på samma 
sätt när man inte sitter samlade på ett kontor”. Hon känner dock inget som helst behov 
av att kontrollera de anställda då hon har stor möjlighet att uppmärksamma om något inte 
skulle bli gjort eftersom organisationen har tydliga mål som stäms av veckovis. Hon 
förklarar att organisationens mål är något som hon och de anställda inom organisationen 
pratar mycket om.  

5.4 Lars  

Organisationen 

Lars är en av åtta distriktschefer för en organisation som är belägen i den norra delen av 
Sverige. Hans huvudsakliga uppgift är att vara i kontakt med sina medarbetare samt 
distriktets kunder. Lars kontor är i hemmet och han har sina medarbetare på tio olika 
platser i Västerbottens län. På dessa platser arbetar även individer från en annan 
organisation och således bildas inofficiella arbetsgrupper på varje plats. Organisationen 
har sitt huvudkontor i Umeå där även Lars spenderar en begränsad tid på. Anledningen 
till varför Lars leder på distans är för att organisationsstrukturen efterfrågar en central 
ledare istället för en på varje station.  

Lars träffar sina medarbetare nästintill varje vecka men förklarar att de har telefon-, 
Skype eller mailkontakt minst varannan dag. De medarbetare som befinner sig närmare 
hans eget kontor i hemmet träffar Lars mer regelbundet av naturliga skäl då avståndet är 
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kortare. Medarbetarna inom hans team träffas alla tillsammans en gång per år för en 
arbetsträff. Han nämner även att de träffas ”emellanåt” för sociala sammankomster.  

Att leda virtuella team 

Lars uppfattning av att leda på distans är det är ett väl fungerande arbetssätt men att 
antalet medarbetare inte bör vara mer än 20 personer. Han menar att det inte blir 
hanterbart om han inte har möjlighet att lära känna sina medarbetare tillräckligt väl. Han 
förklarar “att en förutsättning för att ledarskapet skall fungera bra är att ledare och 
följare känner varandra bra”. Han berättar att den virtuella kommunikationen inom 
organisationen fungerar bra på grund av att de känner varandra väl. Lars menar att han 
har arbetat med sina medarbetare i ett flertal år och att mycket av kommunikationen 
därmed går att lösa via telefon. När Lars får en fråga gällande kommunikation vid 
problematiska situationer uttrycker han att “det personliga mötet i ett sådant läge är ju 
betydligt vassare än ett telefonsamtal”. 

Lars anser att kommunikation som sker via telefon alternativt mail främst är direktiv och 
arbetsledning. När han istället åker ut och träffar sina medarbetare på deras arbetsplatser 
övervakar, kontrollerar och säkerställer han att medarbetarna mår bra. Han menar dock 
att graden av närvaro varierar beroende på vad som händer inom organisationen. Han 
nämner ett exempel då ett antal medarbetare skulle sägas upp och att detta krävde att han 
behövde vara närvarande i högre utsträckning. Vidare nämner Lars vid ett flertal tillfällen 
att dagens kommunikationsverktyg som exempelvis sms, mail och telefon, underlättar 
för organisationer på distans. Han anser att kommunikationen i dagens läge fungerar 
inom organisationen, även om det kan vara frustrerande de gånger det inte funkar. Lars 
tror på ett konstant kommunikationsflöde för att fånga problem för att slippa “surdegar 
som kan ta lång tid att lösa”.   

Organisationen strävar efter en kultur som innebär att alla medarbetare skall kunna 
uttrycka sig och berätta om något problem har uppstått. Han förklarar att medarbetarnas 
relationer är öppna och att det skall vara högt i tak även om han poängterar att relationer 
är något som måste byggas upp över en längre tid när det sker på distans. Organisationens 
medarbetare visar upp en stolthet gentemot sitt yrke och Lars säger att han förväntar sig 
att hans medarbetare skall vara noggranna och ödmjuka. Organisationen har väldigt 
tydliga riktlinjer gällande hur arbetsuppgifterna skall utföras vilket medför ett vedertaget 
arbetssätt. Lars poängterar att subkulturer lätt kan uppstå på de enskilda arbetsplatserna 
eftersom personalen där blir deras närmaste arbetskamrater. Teambuildning sker således 
främst tillsammans med dem och inte med organisationsmedlemmarna i teamet.  

Lars anser att organisationen arbetar aktivt för att medarbetare skall vara öppna med sina 
åsikter. Han berättar att organisationen använder sig av ett system som underlättar för 
detta och som följaktligen säkerställer att åsikter faktiskt kommer fram. Detta system 
innebär även att ledaren kan bli mer medveten om medarbetarnas åsikter. 

För att skapa tillit och trygghet inom teamet försöker Lars att vara en närvarande ledare. 
Han trycker, som tidigare nämnt, på att en ledare måste lära känna sina medarbetare för 
att således kunna uppmärksamma när det är någonting som inte fungerar som det ska. 
Han är även noga att poängtera att en fördel för honom som ledare på distans har varit 
att hans företrädare till en början befann sig på kontoret bredvid och således tilläts Lars 
att kontinuerligt ställa frågor. Beroende på medarbetarnas erfarenhet anpassar Lars sitt 
ledarskap och olika skeden kräver olika ledarskap, “flyter det på så räcker det med sms 
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och telefon, klart man ska vara ute och visa sig och så, men det är när det krisar inom 
någonting, då gäller det att vara med”. 

Medarbetarna inom teamet har överlag arbetat inom organisationen under en längre tid. 
Lars upplever sig ha en god relation med sina medarbetare och han berättar skämtsamt 
att om de skulle hata honom eller arbetsuppgifterna skulle de givetvis inte stannat kvar 
så pass länge inom organisationen. Lars berättar att han får uppfattningen ifall hans 
medarbetare är motiverade eller inte under medarbetarsamtalen. Samtidigt poängterar 
han att om det uppmärksammas något som “faller utanför ramarna, så hugger man dom 
tidigare”. Han menar således att när han väl blir medveten om svackor i motivationen 
försöker han ta tag i dessa direkt. Organisationen har även monetär motivation som är 
baserade på hur bra medarbetarna har utfört sitt arbete.  

Arbetet som Lars medarbetare utför är för honom väldigt lätt att följa upp och han är väl 
medveten om någon medlem inte presterar. Han klargör att “Det finns folk som betalar 
oss så det går väldigt fort” och han menar att medarbetarnas yrke inte tillåter förseningar 
i resultat. Han nämner att de anställda “aldrig sover över. Det får jag reda på fem minuter 
efter att han skulle ha varit där”. Vidare förklarar Lars att regelbundna kontroller 
genomförs för att kontrollera att medarbetarnas arbete utförs på ett korrekt sätt och håller 
hög kvalité. Han förväntar sig även av sina medarbetare att de skall säga vad de har för 
åsikter och då både positiva och negativa. 

5.5 Julia 

Organisationen 

Julia arbetar som HR-chef i en organisation vars huvudkontor är beläget i Stockholm. 
Organisationens medarbetare befinner sig dock även i två ytterligare städer i Sverige samt 
i Finland, Tyskland och Danmark. Att leda och arbeta på distans för organisationen 
innebär att medarbetarna tillfälligt arbetar hemifrån, att de temporärt arbetar på annan ort 
eller att medarbetarna har sina chefer på andra orter än de själva arbetar ifrån. Julia 
förklarar att det inte är alla organisationens medarbetar som får möjlighet att arbeta på 
distans. Hon menar att medarbetarna erbjuds möjligheten beroende på vilken roll 
individen har inom organisationen samt vilket förtroendekapital individen har byggt upp 
hos sin chef.  

Medarbetare och ledare inom organisationen träffas regelbundet i möten som kallas 
“informera och inspirera”. De medarbetare som inte har möjlighet att fysiskt närvara får 
följa med via digital länk. Syftet med mötet är att ge information till medarbetarna samt 
att avdelningscheferna berättar vad som händer på deras avdelning. Vidare har alla 
avdelningar möten en gång i veckan samt dagliga avstämningar för en snabb 
statusuppdatering. Utöver detta har organisationen en sommar- och en julfest samt en 
kickoff per år.  

 

Att leda virtuella team  

En nyckel till att ledarskapet på distans skall fungera menar Julia är bra återkoppling och 
att alla uppmärksammar varandra. Hon poängterar även att det är viktigt att alla 
medarbetare känner sig delaktiga och att de medarbetare som arbetar på distans deltar i 
virtuella möten. Julia berättar att ett av organisationens ledord är ”tillsammans”.  Hon 
anser att “det finns ingen människa som kan göra allt själv, utan vi jobbar väldigt mycket 
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i team”. Vidare poängterar hon även vikten av att regelbundet träffas ansikte mot ansikte. 
Hon förklarar att organisationen har en regel om att alla medarbetare som arbetar på 
distans skall vara fysiskt närvarande på huvudkontoret minst en gång var sjätte vecka.  

Om någon medlem är ny menar Julia att det måste finnas tid för att ge denne instruktioner. 
Hon förklarar att det är viktigt att anpassa sitt ledarskap efter varje specifik individ och 
dennes behov. Med dagens generation som tenderar att vara individualister kan det vara 
vanskligt att få dessa att känns sig som en grupp och således öka sammanhållningen. 
Julia menar att det är viktigt att arbeta med relationsbyggande och att alla medarbetare 
arbetar mot samma mål.   

Kommunikation inom organisationen sker via fysiska möten men även genom ett antal 
digitala verktyg och Julia poängterar skämtsamt vikten av bra uppkoppling och 
infrastruktur. Hon nämner att organisationen aktivt uppmanar medarbetarna att prata med 
alla även om en del medarbetare självfallet kommunicerar mer frekvent med vissa. Hon 
berättar exempelvis att Vd:n försöker resa runt bland alla organisationens medarbetare 
för att vara närvarande. Hon förklarar vidare att det fysiska mötet inte skall underskattas 
och att “varken Skype eller telefonsamtal kan ersätta det till hundra procent “.  Julia 
poängterar vidare att feedback enbart kan ges på sådant som hon själv sett eller hört. Hon 
som ledare anser att feedback och känsliga ämnen helst skall ske i det personliga mötet 
men att videosamtal är en möjlig utväg om ett fysiskt möte inte går att anordna för 
tillfället.  

Julia uttrycker att relationen med medarbetarna på distans skulle skilja sig om 
arbetsstrukturen såg annorlunda ut då en inte skall “underskatta spontana möten vid 
kaffemaskinen eller kunna ta en lunch ihop”. Hon anser att det är viktigt att regelbundet 
ses ansikte mot ansikte även om teamet inte arbetar på samma geografiska plats. Då 
medarbetarna inte ses regelbundet påpekar Julia att det är nödvändigt att alla medarbetare 
alltid skall känna att det har någon att kontakta vid frågor eller dylikt. Julia antyder att en 
utmaning för organisationer som arbetar på distans kan vara att de har medarbetare i olika 
tidszoner. Hon menar att det kan innebära att medarbetarna måste vara disciplinerade och 
att kraven på medarbetarna ökar då de ibland kan tvingas arbeta på obekväma arbetstider 
för att synkronisera organisationens övriga arbetstider.  

Organisationens kultur beskriver Julia som att det skall vara högt i tak och att alla skall 
våga prata med varandra. Organisationen arbetar aktivt med att medarbetarna skall kunna 
ge och ta feedback, detta sker genom seminarier där medarbetarna får utbildning inom 
ämnet. Vidare håller även cheferna regelbundna möten med sina närmaste medarbetare 
för att främja feedback. Hon beskriver det som “bättre med dålig information än ingen 
informations alls”. Det är viktigt att medarbetarna säger till då det dyker upp något och 
således medan det fortfarande går att göra något åt problemet. Hon tycker dock att det är 
komplext att bygga en stark organisationskultur när medarbetarna befinner sig på olika 
ställen. Hon menar att det i organisationen som hon arbetar på fungerar både bra och 
dåligt. Hon förklarar att “Alla behöver känna sig sedda och alla behöver uppföljning och 
det måste man ju hinna med”, något som organisationen försöker att arbeta med. 
Organisationens olika nationaliteter nämns som en viss utmaning. Julia menar att hur 
formell någon är, vilka lagar som reglerar arbetsförhållanden samt vilka normer som 
råder är tre saker som skiljer sig mellan olika nationer. Hon menar dock att organisationer 
som har medarbetare från olika nationaliteter har en möjlighet att lära av varandra, vilket 
går hand i hand med organisationens arbete för att alla medarbetare skall vilja utvecklas 
i sitt vardagliga arbete. 
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Organisationen arbetar aktivt med att försöka motivera och inspirera sina medarbetare. 
Detta görs genom både individuella och gemensamma mål. Julia förtydligar att “detta är 
det viktigaste skulle jag säga. Du måste veta vad som förväntas av dig och hela tiden 
veta hur det går”. Organisationen strävar just nu efter att ha 100 % engagerade 
medarbetare och Julia förklarar att det förs en kontinuerlig dialog med medarbetarna för 
att organisationen skall följa upp hur de trivs. Julia menar att individuella mål är 
nödvändiga för att man som medarbetare skall veta vad som förväntas av dig. För att 
ytterligare motivera sin personal har organisationen både monetära belöningar samt 
arrangerade sociala resor.  

Julia säger att det är måste vara väldigt tydligt vad varje medlem på distans skall göra 
samt att produktiviteten säkerställs genom regelbunden kommunikation. Hon nämner att 
det inte är en självklarhet att alla medarbetare klarar av att arbeta på distans. Anledningen 
till detta är att vissa medarbetare klarar arbetsstrukturen väldigt bra medan andra inte kan 
ta egna initiativ och veta vad som skall göras hemifrån. Julia nämner vid ett flertal 
tillfällen vikten av tillit inom ett företag som arbetar på distans och hon anser att tillit 
handlar om återkoppling snarare än om kontroll. Det måste finnas en hög tillit till att alla 
medarbetare gör det som förväntas av dem även fast cheferna befinner sig på ett annat 
ställe. Medarbetarna skall kunna vara självstyrande och produktiva även om de inte får 
lika mycket uppmärksamhet. Således ställs det höga krav på att medarbetarna skall vara 
disciplinerade. Även om det inom organisationen är frihet under ansvar skall det vara 
tydligt vad som skall göras varje dag, Julia menar att “tillit och tydlighet, detta är 
viktigare än någonsin”. Hon poängterar dock att tillit är någonting som måste arbetas på 
hela tiden och således inget man någonsin blir klart med.  

5.6 Petter  

 
Organisationen 

Petter arbetar som affärsområdeschef i en organisation som främst är belägen i 
Storstockholm. Petters arbetsuppgifter innefattar mycket kvalitetssäkring och operativa 
frågor. Organisationen har ett huvudkontor där Vd, stab och ledning sitter. På 
huvudkontoret spenderar Petter 80 % av sin tid medan den resterande tiden spenderas ute 
bland hans medarbetare på deras arbetsplatser. Petters medarbetare befinner sig på olika 
platser runtom i Stockholm. 

Fyra gånger per år träffar Petter hela sitt team på avdelningsträffar för utbildning, 
genomgång av mål samt allmän stöttning. Utöver avdelningsträffarna sammanstrålar hela 
organisationens medarbetare på konferens- och sommarfester. 

Att leda virtuella team 

Petters generella uppfattningar är att organisationen hanterar avståndet mellan chefer och 
medarbetare på ett bra sätt, ”men man ska inte tro att det är lätt och jag tror att man 
måste ta hjälp av dagens teknik för att göra det lättare för sig”. Petter anser dock att det 
kan vara svårt att stödja alla sina medarbetare då tiden inte alltid räcker till, han förklarar 
att det även tar tid att transportera sig till sina medarbetare. Trots detta menar han att en 
positiv aspekt med en organisation som arbetar på distans är att alla medarbetare får större 
omväxling och möjlighet till att se nya saker och platser.  

För att underlätta arbetet på distans anser Petter att dagens teknik är väldigt viktigt. Han 
förklarar att tekniken hjälper organisationen att bli närmare varandra. Kommunikationen 



47  

inom organisationen sker via Skypemöten och mail. Petter nämner att han under 
arbetsdag svarar på cirka 200 mail. Varje fredag eftermiddag skickar Petter ut ett 
veckobrev till sina medarbetare där han redogör för den gångna veckan samt informerar 
om vad som kommer att ske i framtiden, något som han får hjälp med av en 
kommunikatör. Organisationen kommunicerar även nyheter via organisationens intranät 
dagligen. Petter anser att organisationen är transparant eftersom resultat och dylikt 
kommuniceras ut till all personal. Organisationen genomför regelbundna undersökningar 
för att undersöka hur medarbetarna upplever kommunikationen, något som brukar visa 
på nöjda medarbetare. Även om Petter menar att dagens teknik hjälper ledarskap på 
distans poängterat han att han som ledare ändå måste ut och synas bland sina medarbetare.  

Petter har kontinuerlig kontakt med hans medarbetare och han upplever att de skulle 
kommunicera med honom i tid om ett problem skulle uppstå. Petter berättar att han 
värdesätter regelbunden kommunikation då han som ledare vill finnas där som stöd för 
sina medarbetare. Vidare anser Petter att fysiska möten är att föredra om kritik skall ges, 
han förklarar att han tror att “om man tittar varandra i ögonen ger man den bästa 
feedbacken”. Såldes prioriterar han att åka ut till sina medarbetare ifall något problem 
skulle uppstå. När Petter får frågan gällande om det är någon skillnad på hur han leder 
sina medarbetare ansikte mot ansikte eller virtuellt svarar han först att det inte är någon 
skillnad. Han ändrar sig dock efter en stund och förklarar att det är lättare att 
kommunicera ansikte mot ansikte eftersom detta kommunikationssätt ger möjlighet att 
identifiera reaktion och kroppsspråk. Han menar vidare att kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte möjliggör för att ge bra feedbacken då de involverade kan titta 
varandra i ögonen. 

Petter tycker att organisationen är noggrann med att lyssna på alla medarbetare. Han 
menar att organisationen prioriterar att alla skall få komma till tals. Organisationen 
arbetar aktivt med en utbildning som har för avsikt att främja gott beteende. Petter menar 
att det är en utbildning som format organisationens kultur då all personal har gått den. 
Utbildningen handlar främst om hur individer skall leda sig själv för att de sedan skall 
kunna leda andra. Utbildningen är något som Petter ofta nämner i samtal gällande 
organisationens sammanhållning och den är även ett återkommande tema i andra 
utbildningar som organisationen håller i. I samband med inskolning har även 
organisationen en 100-dagars introduktion där den nyligen anställde får möta alla 
organisationens avdelningar. 

Petter upplever att det är svårt att bygga en kultur som genomsyrar hela organisationen 
då de har medarbetare på distans. Han anser dock att organisationen har ett väletablerat 
tillvägagångssätt som fungerar bra och som hjälper kulturen att bli mindre påverkad av 
de geografiska avstånden. Petter förklarar att de ”vet vad som måste göras för att det ska 
bli bra”. Vidare menar Petter att det inom organisationen är viktigt att alla medarbetare 
skall få komma till tals och att alla ledare aktivt lyssnar på vad varje individ har för åsikter. 
Medarbetarna inom organisationen har bra relationer till varandra och organisationen är 
uppbyggd på en familjär känsla där huvudkontoret skall inbringa en känsla av att komma 
hem. Petter menar att alla medarbetare skall våga prata med alla organisationens 
medarbetare vare sig det är en chef, VD eller någon annan. Detta är något som 
organisationen försöker implementera direkt någon ny anställs på organisationen och han 
förklarar att kulturen “sitter i väggarna lite”.  

Inom organisationen finns det en tydlig rutin för hur en arbetsuppgift skall kontrolleras, 
denna rutin kallas “fyra ögon principen”. Den innebär att de olika delarna i 
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arbetsprocessen skall kontrolleras av ens närmaste chef innan medarbetaren får arbeta 
vidare med nästa del. Utöver detta förväntas alla ledare kontinuerligt ge feedback för att 
medarbetarna ständigt skall utvecklas. Ledarna förväntas även vara ett stöd om något 
problem skulle uppstå ute på fältet. Petter förklarar att om ett problem skulle uppstå 
släpper ledarna allt de arbetar med för tillfället och beger sig ut till den specifika platsen. 

Petter poängterar vikten av bra chefer i denna typ av organisation. Han menar att chefer 
inom virtuella organisationer måste uppmärksamma och ge tid åt varje medarbetare i sitt 
team. Alla ledare inom organisationen turas om att åka runt och göra studiebesök bland 
projektgrupperna för att styrka den gemensamma sammanhållningen mellan grupperna. 
Varje fredag bjuder även huvudkontoret in till en frukost där alla organisationens 
medarbetare är välkomna. Utöver detta har organisationen även flertalet afterworks, 
sommar- och vinterfester samt studieresor för att öka sammanhållningen inom 
organisationen. Petter uttrycker att organisationen har en väldigt stark sammanhållning. 
Genom tvärgrupper mellan de olika stationerna får medarbetarna en möjlighet att dela 
erfarenheter med varandra och att utvecklas. Medarbetarna motiveras därmed att uttrycka 
sina åsikter, vilket är viktigt för organisationen och något som de aktivt arbetar för att 
främja.  

Petter säger att organisationen är ”ett friskt företag” och att detta anses uppskattat bland 
medarbetarna. Han uttrycker att många väljer att stanna inom organisationen för att de 
erbjuder hälsa och friskvård. Petter menar att detta är anledningar som han har kunnat 
utläsa från utvärderingar som gjorts bland medarbetarna. Organisationen arbetar även 
med bra lön, bonussystem och mjuka värden. Petter förklarar att motivation sker genom 
den utbildning som nämnts ovan, där bland annat feedback anses vara av yttersta vikt. 
Han upplever att hans medarbetare är motiverade och att en motivationsfaktor är att 
medarbetarnas arbetsuppgifter är väldigt roliga och givande. 

Petter pratar gott om sina medarbetare och berättar att “jag har väldigt duktiga 
medarbetare som sköter sig väldigt mycket själva”. Inom organisationen finns det tydliga 
rollbeskrivningar som beskriver vilka befogenheter och gränser som varje medlem har. 
Organisationen har miljö- och kvalitetsansvariga inom organisationen som gör 
regelbundna revisioner, något som även Petter utför då han är ute på fältet. De har även 
undersökningar för personalen för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Överlag tycker Petter 
tycker att han har väldigt bra kontroll över sina medarbetare. Han menar att 
organisationens rapportsystem hjälper honom och han uttrycker “vi hittar inte allt, men 
vi hittar väldigt mycket”. Fortsättningsvis använder sig organisationen av månatliga 
undersökningar som fastställer hur de specifika projekten mår och Petter förklarar att 
denna förhoppningsvis kan identifiera “att man mår bra som individ och att projektet går 
som det ska”. Han förväntar sig att hans medarbetare skall kommunicera med honom, att 
de skall arbeta utifrån den rollbeskrivning och utbildning som de har samt att arbetet som 
de utför skall hålla god kvalitet. Organisationen säljer tjänster och Petter menar att det är 
viktigt att produkten är av god kvalitet för att få återkommande kunder. 

5.7 Jens 

Organisationen 

Jens arbetar på ett bolag vars kontor finns beläget i Stockholm och Göteborg, 
medarbetarna har möjligheten att arbeta på distans hemifrån. Jens beskriver att han har 
två olika typer av medarbetare som han ansvarar för. Den ena gruppen består av 
projektledare och den andra gruppen av organisationsmedlemmar som arbetar som 
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kundansvariga.  Jens har möten tillsammans med projektledarna en gång i månaden 
medan han har mer regelbunden kontakt med de andra medarbetarna. Detta sker genom 
både fysiska möten, video- och telefonsamtal.  

Organisationen har varje månad ett gemensamt möte då de som arbetar på distans får 
vara med via digital länk. På dessa möten presenteras allmän information om vad som 
pågår i bolaget eller om någon ny produkt skall presenteras. Utöver detta har 
organisationen även arrangerade afterworks, en årlig kick-off då de går igenom strategin 
för det kommande året samt ett antal kundevent. Jens brukar även erbjuda en kick-off för 
de medarbetarna som han ansvarar för i avseende att stärka gruppen. 

Att leda virtuella team 

Jens berättar att det finns olika utmaningar med att leda på distans beroende på hur 
organisationen är strukturerad och hur den mår i allmänhet. Han menar att det finns 
utmaningar då ledaren inte finns på plats och att ansvarskänslan hos medarbetarna blir 
avgörande. Jens menar att det är viktigt att anpassa sitt ledarskap efter varje individ för 
att således finna vad den specifika individen motiveras och mår bra av. Han berättar att 
det som ledare alltid är viktigt att uppmärksamma och uppmuntra bra prestationer i syfte 
av att motivera de anställda. Han menar att det är möjligt att motivera de anställda på 
distans och han beskriver det som att “vi lyfter fram dom goda exemplen, hyllar alltid 
personalen inför varandra. Jag tror det är viktigt med den där uppmuntran”.  

Enligt Jens är det, trots distansen till sina medarbetare, fullt hanterbart att kommunicera 
med varandra. Jens har daglig kontakt med sina medarbetare på distans. Detta sker främst 
via telefon, men även via Skype eller fysiska möten. Han tycker att det kan vara svårare 
att kommunicera virtuellt än att kommunicera ansikte mot ansikte eftersom kroppsspråk 
och nyanser saknas, vilket han menar kan leda till kommunikationsmissar. Jens nämner 
att problem som uppstår inom organisationen kan vara svårare att identifiera då de sker 
på distans. Han berättar att även att om ett problem uppstår är det ”bättre att träffas och 
ta det mellan fyra ögon och då får man hela personens hela reaktion”. Om ett fysiskt 
möte inte är möjligt att anordna förklarar Jens att ett telefonsamtal kan vara en potentiell 
utväg till att börja med. Om ett problem uppstår inom organisationen berättar Jens att det 
är viktigt att grundorsaken till problemet identifieras, snarare än att organisationen 
koncentrera sig på det specifika utfallet. Han menar att om orsaken till problemet går att 
finna kan de motverka liknande problem i framtiden.  

Jens beskriver kulturen som öppen och att alla skall vara välkomna. Han är noga med att 
poängtera att det skall vara en öppen och glad stämning inom organisation. Vidare 
nämner han att “vi har en väldigt förlåtande kultur, vi är inte så att man armbågar sig 
fram”. Han förklarar att om en medarbetare inte vågar göra ett misstag kommer denne 
inte att utvecklas och att det hela handlar om en feedbackkultur. Organisationen ställer 
krav på att alla medarbetare gör det de skall och att alla håller en hög nivå. Organisationen 
har ett feedbacksystem både för att kommunicera ut vad som förväntas av medarbetarna 
men också för att de anställda skall få möjlighet att ventilera deras åsikter. Genom detta 
uppmuntras alla medarbetarna att göra sig hörda. 

På grund av att medarbetarna inom organisationen inte befinner sig på samma fysiska 
plats anser Jens att det kan vara svårt att bygga en gemensam kultur inom organisationen. 
Han berättar att det är svårt att få alla medarbetare att identifiera sig som ett team inom 
organisationen. Han nämner att organisationen aktivt arbetar för att inkludera alla genom 
exempelvis gruppmail. Han förklarar att det är viktigt att ingen individ lämnas åt sig själv, 
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utan att det är betydelsefullt att inkludera även de medarbetare som arbetar på distans. 
Han berättar även att det finns vissa kulturella skillnader mellan de olika kontoren i 
Sverige på grund av de olika förutsättningarna i kontorslokalen. Med bakgrund till de 
kulturella skillnaderna mellan kontoren har en del medarbetare från kontoret i Göteborg 
valt att få omplacering till kontoret i Stockholm. Jens menar att det är en utmaning för 
organisationen att skapa samma typ av känsla inom hela organisationen. Jens förklarar 
att detta är något som organisationen hela tiden försöker arbeta på att en gemensam kultur 
skall genomsyrar hela organisationen. 

Generellt har medarbetarna en bra lönenivå, men det förväntas att medarbetarna skall 
ställa upp och arbeta övertid då det behövs. Jens förklarar att alla i organisationen har 
både friskvårdsbidrag och pensionssystem. Han nämner vidare att organisationen inte har 
några monetära bonussystem men han berättar att medarbetarna erbjuds flertalet event 
med organisationens kunder varje vecka. Han beskriver det som att medarbetarna har en 
väldigt rolig vardag. Han nämner dock att medarbetarna på kontoret har andra belöningar 
som medarbetarna som arbetar på distans inte har, “så det är ganska mycket som vi tar 
för givet, vi som jobbar på kontoret, men vi har väldigt bra basbelöningar som inte alla 
har”. Som exempel på detta nämner han frukost varje morgon, fredagsgodis samt gym 
och restaurang med reducerade priser i närheten av kontoret.  

För att öka sammanhållningen inom gruppen har organisationen som tidigare nämnt 
gemensamma träffar inom organisationen. På dessa träffar försöker organisationen få 
individerna att arbeta som ett team och säkerställa att alla medarbetare strävar mot 
gemensamma mål. Vidare försöker organisationen motivera medarbetarna genom att 
hylla varandra genom utmärkelser som delas ut på månadsmötet. Jens försöker också att 
motivera sina medarbetare genom att finna vad som gör varje specifik person triggad. 
Han menar att individuella samtal således är viktiga för att bli medveten om vad varje 
individ efterfrågar.  

Jens uttrycker att ”det jag tycker är absolut viktigast är att man har det ganska fritt så 
länge som man gör det som förväntas, till vad man ska leverera mot kund, och då är det 
tydliga målet att man ska ha en nöjd kund”.  Han menar att han ger medarbetarna frihet 
så länge kunden är nöjd och att medarbetarna får en chans att utvecklas genom både frihet 
och feedback. Som ledare är det är viktigt att visa intresse för hur mycket stöd varje 
specifik medlem både vill och behöver ha. Jens berättar att han litar på att både sina 
projektledare och de andra medarbetarna gör vad de skall göra. Han berättar även att han 
får regelbunden feedback från sina kunder gällande produktens kvalitet. Jens förklarar 
att om alla vet vad som skall göras brukar allting flyta på, men att det är en utmaning om 
någon inte tar ansvar för sin arbetsuppgift. Om något problem skulle uppstå inom 
organisationen erbjuds alltid medarbetarna att prata med någon i sin närhet.  

  



51  

6. Analys 

Detta kapitel ämnar till att diskutera studiens problemformulering och syfte. Studiens 
problemformulering är ”Hur leder ledare i virtuella organisationer?” och studiens syfte 
är att skapa förståelse för vilken betydelse möjligheter och utmaningar i virtuella 
organisationer kan ha för ledarskapet.  
 

6.1 Ledarskap inom virtuella organisationer 

 
Olika ledarskapsstilar innebär att ledaren väljer att påverka de anställda och deras 
agerande på olika sätt. I denna studie har tre ledarskapsstilar presenterats där olika 
beteenden karaktäriserar varje specifik ledarskapsstil. Det går att diskutera huruvida 
ledares beteenden förklarar hur denne hanterar de möjligheter samt utmaningar som 
virtuella organisationer möter. Inledningsvis kommer respondenternas handlingar och 
beteenden som karaktäriserar transformellt ledarskap diskuteras, därefter transaktionellt 
ledarskap och avslutningsvis situationsanpassat ledarskap. 
 
6.1.1 Transformellt ledarskap  

 
Några av de tillvägagångsätt som studiens respondenter har beskrivit för att hantera 
möjligheter och utmaningar inom virtuella organisationer går att jämföra med beteenden 
som vanligen relateras till transformellt ledarskap. Den transformella ledarskapsstilen 
innebär att en ledare är relationsorienterad och fokuserad på värdeskapande aktiviteter 
(Bass & Riggio, 2006, s. 5). Även om den fysiska distansen är påtaglig mellan ledare och 
anställda är det många respondenter som uttrycker att det är viktigt att det finns en 
sammanhållning inom ett virtuellt team. Följaktligen menar de att det är viktigt att bygga 
relationer mellan organisationens medlemmar. Huang et al. (2011, s. 224) anser att 
sammanhållningen kommer påverkas av kontakten som medlemmarna har med varandra. 
En av respondenterna antyder att det är viktigt med både sammanhållning och kontakt 
mellan de anställda i en organisation. Hon berättar att de anställda som arbetar på distans 
måste befinna sig på kontoret minst en gång var sjätte vecka. Respondenterna försöker 
stärka relationen inom deras egna team, skapa en god sammanhållning och bra 
samarbeten. Således går det att dra en liknelse med beteenden hos en transformell ledare 
och respondenternas berättelser. Lim och Ployhart (2004, s. 611) menar att en ledare med 
ett transformellt beteende förser de anställda med en känsla av mening och tillhörighet, 
följaktligen kan arbetstagarna bli motiverade och inspirerade. Respondenterna nämner att 
de försöker öka sammanhållningen bland de anställda genom att erbjuda arrangerande 
afterworks, årliga fester och gemensamma frukostar som värdeskapande aktiviteter för 
att skapa en bra känsla inom gruppen. Respondenternas berättelser antyder på beteenden 
och ageranden som kan anses vara värdeskapande för individernas motivation samt 
sammanhållning i de virtuella teamen. Majoriteten av de sociala aktiviteterna som 
respondenterna nämner som värdeskapande för de anställda sker via fysiska möten vilket 
belyser utmaningen med att skapa relationer inom virtuella organisationer.  
 
6.1.2 Transaktionellt ledarskap 

 
Det visade sig att även att vissa beteenden som respondenterna uppvisade kan tolkas som 
egenskaper som går att likställa med transaktionella beteenden. Den transaktionella 
ledaren fokuserar inte på den specifika anställdas behov utan förhandlar istället om ett 
utbyte baserade på de anställdas prestationer (Hamstra et al., 2014, s. 413; House, 1996, 
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s. 345; Northouse, 2016, s. 171). Samtliga av studiens respondenter antyder att de har bra 
kontroll på vad deras anställda bidrar med till organisationen. Fler än hälften av 
respondenterna motiverar delvis de anställda genom monetär belöning såsom 
bonussystem. Ledare i virtuella organisationer kan alltså genomföra transaktionella 
utbyten som monetär belöning mot prestationer. Bass och Riggo (2006, s. 8) menar att 
utbyten med de anställda karaktäriserar den transaktionella ledaren. Författarna menar att 
den anställde motiveras av vetskapen om framtida utbyten. Respondenterna berättar att 
de anställda tilldelas monetär belöning utifrån deras prestationer. En av respondenterna 
menar att det är viktigt att hans anställda är fokuserade på produktens kvalitet och resultat, 
något han försöker uppmuntra dem till. Följaktligen påvisar några av studiens 
respondenter beteenden som går att likställa med det som författarna beskriver som 
karaktärsdrag för en transaktionell ledare. Det går dock bara att identifiera ett fåtal 
liknelser och således är det ingen respondent som enbart leder med transaktionella 
beteenden.  
 
6.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

 
Ett annat förekommande tillvägagångssätt att bemöta möjligheter och utmaningar för 
virtuella ledare är att leda genom en situationsanpassad ledarskapsstil. Ett flertal av 
respondenterna har beskrivit att de hanterar möjligheter och utmaningar genom att de 
anpassar sitt ledarskap utifrån den specifika individens behov. Lars beskriver att olika 
skeenden i organisationen kräver att han anpassar sitt ledarskap därefter. Han menar att 
han gör detta med olika grader av närvaro och stöttning. Annelie antyder att hon anpassar 
sitt ledarskap utifrån hennes anställda och deras specifika behov och egenskaper. Något 
som även stöds av majoriteten av studiens respondenter. En ledare som anpassar sig 
utefter situationen beskrivs som en ledare som är stöttande och ger direktiv utifrån 
individernas egna behov (Northouse, 2016, s. 93–94). Anpassning av stöd och sättet att 
ge direktiv styrks även av Kirkhaug (2015, s. 29) som menar att det inte finns något 
ledarskapsperspektiv som fungerar i alla tillfällen utan istället måste ledaren anpassa sig 
efter den unika situationen.  
 
Inom ramen för den situationsanpassade ledarskapsteorin presenteras en modell där 
parametern stöd är en av grundstenarna (Hersey et al., 2013, s. 124). Inom en virtuell 
organisation kan ledare dock inte visa samma fysiska stöd som i en proximal organisation. 
Eftersom de anställda befinner sig på distans kan det vara svårt att upptäcka när stöd 
behöver ges. Respondenterna ger ett intryck av att de försöker visa stöd för de anställda 
genom kontinuerlig kommunikation och närvarande ledarskap. För att hantera de 
möjligheter och utmaningar som ledare i virtuella organisationer ställs inför förklarar 
drygt hälften av studiens respondenter att de emellanåt försöker vara fysiskt närvarande. 
Ledare inom virtuella organisationer har dock svårigheter att vara fysiskt närvarande på 
grund av den fysiska distansen. Annelie har som ambition att vara en närvarande ledare 
och förklarar att hon försöker kompensera uteblivna möten ansikte mot ansikte genom 
virtuell kommunikation. Jens menar att det är viktigt att utifrån varje individs behov ge 
det stöd som behövs, något som även Petter antyder. Att närvaro är viktigt för ett 
fungerande ledarskap bekräftas av Northouse (2016, s. 94) som menar att närvaro av 
ledaren ger de anställda möjlighet att känna stöd i vissa specifika situationer som kräver 
det. 
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Respondenterna antyder att regelbunden kommunikation och avstämningar är 
förutsättningar för att kunna anpassa sitt ledarskap för den unika individen och situationen. 
Detta för att kunna upptäcka svackor i motivation, behov av stöd och instruktioner i tid. 
Northouse et al. (2016, s. 94) menar att återkoppling från ledare och anställda är en 
förutsättning för att ledare skall kunna anpassa ledarskapet utifrån situationen. 
Respondenterna menar att kommunikationen varierade beroende på den anställdes behov, 
utbildning och erfarenhet. Julia berättar att hon, även om hon strävar efter att ha lika 
mycket kontakt med alla anställda, kommunicerar mer med vissa anställda. Något som 
hon menar påverkas och förändras på grund av olika skeenden och situationer inom 
organisationen. Doris påpekar att hon har olika frekvent kontakt med de anställda både 
beroende på deras arbetsuppgifter och behov. Jönsson et al. (2013, s. 29) menar att olika 
situationer skapar olika beteenden hos ledaren. Genom att ha regelbunden 
kommunikation med de anställda på distans kan det således tänkas att ledaren har större 
möjlighet att anamma olika beteenden mot de anställda. 
 
Det faktum att respondenterna använder sig av behovsanpassade ageranden för att hantera 
utmaningar kan tolkas som att de använder sig av några av de egenskaper som 
representerar en ledare som anpassar sig efter situationen. Northouse (2016, s. 93–94) 
menar att individers motivation och engagemang är något som kan variera över tid och 
följaktligen behöver en ledare kunna anpassa sitt ledarskap utifrån individen och 
situationen. Något som Hersey et al. (2013, s. 115) beskriver som att det inte finns en 
bästa ledarskapsstil utan att det är situationen som avgör vilket beteende som krävs av 
ledaren. Således kan det tolkas att det finns vissa likheter mellan denna ledarskapsstil och 
hur respondenterna väljer att hantera möjligheter och utmaningar i virtuella 
organisationer.  
 
6.1.4 En kombination av ledarskapsstilar 

 
Ledaren spelar en viktig roll i den virtuella organisationen (Fan et al., 2014, s. 422; Cascio 
& Shurygalio, 2003, s. 362). Vissa forskare, exempelvis Kelley och Kelloway (2012, s. 
437–438), Ramage (2017, s. 137) samt Zhang och Fjermestad (2016, s. 276), har dock 
belyst att den nya arbetsstrukturen inneburit nya kontexter eftersom ledare och anställda 
inte befinner sig på samma fysiska plats. Författarna menar följaktligen att de traditionella 
ledarskapsstilarna går att ifrågasätta. Yammarino (2013, s. 153) menar att i takt med tiden 
krävs en utveckling av nya ledarskapsstilar. Det går således att diskutera huruvida 
ledarens beteende i virtuella organisationer går att förklara genom en ledarskapsstil eller 
om det är olika faktorer som påverkar deras agerande. Beroende på hur organisationen 
mår och vilken situation som råder ställs en ledare inför olika möjligheter och utmaningar. 
Studiens respondenter tyder på att de agerar utifrån olika beteenden som går att identifiera 
i samtliga teorier. Cascio och Shurygalio (2003, s. 362) menar att det inte finns en specifik 
ledarskapsstil som är bäst lämpad för virtuella organisationer. De tydliggör att ledaren 
måste analysera organisationen samt dess kontext och anpassa ledarskapet efter det. 
Dessa kontextuella faktorer kommer att diskuteras nedan i avseende av att skapa 
förståelse för vilken betydelse möjligheter och utmaningar i virtuella organisationer kan 
ha på ledarskap. 
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6.2 Kommunicera med anställda inom virtuella organisationer 

 
En återkommande faktor som påverkar ledarskap inom virtuella organisationer är 
kommunikationen mellan ledare och anställd. Majoriteten av studiens respondenter 
kommunicerar virtuellt med de anställda dagligen. Watkins (2007, s. 1) menar dock att 
en utmaning för virtuella team är att göra detta effektivt. Den generella uppfattningen 
bland respondenterna är att den virtuella kommunikationen fungerar förhållandevis bra 
även om de menar att det kan vara mer komplicerat än kommunikation ansikte mot 
ansikte. Fulton (2015, s. 64–65) belyser komplikationer som kan uppstå om de tekniska 
verktygen som möjliggör virtuell kommunikation inte fungerar fullt ut. Författaren menar 
att detta kan påverka effektiviteten inom gruppen. Samtliga respondenter menar att 
dagens teknik är viktig för deras arbetsstruktur och två av respondenterna menar att 
virtuella organisationer är beroende av att den kommunikationsteknik som används 
faktiskt fungerar. Majoriteten av studiens respondenter ställer sig positiva till virtuell 
kommunikation då det möjliggör för företag att fånga upp och kommunicera med 
medlemmar som befinner sig på distans. Petter menar att virtuell kommunikation ger 
honom möjligheten att komma närmare de anställda. Chris menar att virtuell 
kommunikation ger möjlighet till socialt utbyte i en virtuell organisation.  
 
Arteberry (2014, s. 3) definierar kommunikation som både verbala och icke verbala 
uttryck mellan två individer. Det kan således diskuteras hur en ledare i virtuella 
organisationer kommunicerar med sitt team via medium som tar bort en del av de icke 
verbala uttrycken. Enligt Cinnirella och Green (2006, s. 2012), Daft och Lengel (1986, s. 
560) och Fan et al. (2014, s. 432) fångar inte den virtuella kommunikationen upp känslor 
på samma sätt som fysiska möten erbjuder. Tre av studiens respondenter nämner att 
avsaknad av kroppsspråk är ett problem som kan ge upphov till kommunikationsmissar 
medan Doris poängterar raka motsatsen. Hackman och Johansson (2013, s. 6, 8) menar 
att kommunikation är något som är under konstant förändring. Det är således möjligt att 
ledare inom virtuella organisationer måste lägga ned mer energi på kommunikation då de 
inte har möjlighet att läsa av situationen i samma utsträckning. De flesta av 
respondenterna menar att det fysiska mötet är att föredra när känsliga ämnen skall 
diskuteras inom gruppen. Något som stämmer bra överens med vad DeRosa (2009, s. 10) 
skriver om svårigheter gällande att överföra konstruktiv kritik på distans. Annelie menar 
att svackor i motivation är svårt att upptäcka via virtuell kommunikation och Lars 
förklarar att han brukar åka ut till de anställdas arbetsplatser för att känna av stämningen. 
Snyder (2015, s. 229) menar att ledare möter en utmaning i att etablera ett kommunikativt 
tillvägagångssätt som efterliknar kommunikation ansikte mot ansikte. Majoriteten av 
respondenterna poängterar dock att det är viktigt att vara fysiskt närvarande utöver den 
virtuella kommunikationen för att kunna ge direkt feedback, visa stöd och fånga upp 
problem innan det är försent. Således kan detta innebära att respondenterna inte menar att 
den virtuella kommunikationen skall ersätta den vanliga kommunikationen, utan att den 
endast möjliggör för andra arbetsstrukturer och förenklar distansarbetet. Något som går i 
enlighet med Zhang och Venkatesh (2013, s. 10) som anser att en kombination av 
kommunikation ansikte mot ansikte och virtuell kommunikation är bra. Författarna menar 
att styrkor och svagheter inom respektive tillvägagångssätt kan ses som komplement till 
varandra. 
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En förutsättning för att virtuella organisationer skall fungera menar Lars är att ledare och 
anställda känner varandra väl och att de har en bra relation. Annelie berättar även hon att 
det är viktigt för henne att vara ute mycket vid nyanställningar för att lära känna sin 
anställda. Geister et al (2006, s. 462) menar att relationer kan vara svåra att bygga på 
avstånd. Det går således att diskutera huruvida relationer går att skapa genom virtuell 
kommunikation. Majoriteten av respondenterna poängterar att det är viktigt att ses fysiskt 
för att skapa relationer inom deras team. Att det är betydelsefullt att mötas fysiskt styrks 
av Nilsson (2016, s. 113) som menar att det vid uppstart av team är viktigt att ses fysiskt 
för att kunna bygga en bra grund och säkerställa att relation byggs och mål blir tydliga. 
Två av studiens respondenter, Chris och Doris, har dock anställda som de fortfarande inte 
har träffat men som de trots detta har en fungerande kommunikation med. Det faktum att 
två respondenter tycker att relationer går att skapa genom virtuell kommunikation ger en 
delad syn på hur relationsbyggandet fungerar virtuellt. En tolkning till att Chris och Doris 
skiljer sig från de övriga respondenterna skulle kunna vara att deras organisationer tvingas 
att skapa relationer via virtuell kommunikation då medlemmarna inte har möjlighet att 
träffas fysiskt. Vilket skulle kunna innebära att både Chris, Doris och de anställda i 
respektive organisation lägger ännu mer energi på skapande av relationer.  
 
Virtuell kommunikation möjliggör som tidigare nämnt för organisationer att ha de 
anställda i andra tidszoner och kontinenter. Chansen att få direkt återkoppling begränsas 
av långa distanser och tidszoner (Shin, 2015, s. 333). Tre av studiens respondenter har 
medarbetare i andra tidszoner. Samtliga poängterar att den virtuella kommunikationen 
ger dem en bra möjlighet att finnas där deras kunder finns. Alla tre uttrycker dock vissa 
komplikationer med distansen. Chris menar att det överlag fungerar bra men att 
tidsskillnaderna fördröjer, Doris anser att tidszonerna försvårar kommunikation. Julia 
antyder att tidszonerna ställer högre krav på disciplin då olika tidszoner kan resultera i 
obekväma arbetstider för att kunna kommunicera med andra inom teamet. Även 
Jarvenpaa och Leidner (1999, s. 813) menar att samarbetet mellan organisationens 
medlemmar kan försvåras om de befinner sig i olika tidszoner. Författarna menar vidare 
att tidszonerna begränsar möjligheten till att skapa förtroende inom gruppen. Studiens 
respondenter antyder dock inte att de har problem med att skapa förtroende inom teamet. 
Jarvenpaa och Leidners forskning är från sent 90-tal vilket kan göra studien inaktuell i 
detta avseende. Det är möjligt att dagens organisationer är vana med att kommunicera 
och samarbeta virtuellt och att förtroende-aspekten således inte blir lika svårhanterlig. 
Både Van Wart (2016, s. 2) samt Schmidt (2014, s. 183) menar att virtuell kommunikation 
tenderar att fungera bättre och bättre eftersom individer succesivt blir mer bekväma med 
teknologiska verktyg.    

6.3 Hantera sammanhållning och motivation på distans 

 
Huang et al. (2011, s. 224) definierar organisatorisk sammanhållning som viljan att vara 
en del av en grupp och att interagera med dess medlemmar. De menar att viljan av att 
bidra till en gemenskap står högre än den individuella prestationen. Glassop (2002, s. 227) 
menar även hon att en stark grupp kan öka organisationens produktivitet. Samtliga 
studiens respondenter, förutom Lars, pratar regelbundet om sammanhållning inom 
gruppen. Majoriteten menar att det är viktigt att ha bra sammanhållning inom gruppen för 
att kunna leda varandra mot mål, motivera och att medarbetarna inom teamet skall känna 
sig inkluderade. Även Huang et al. (2011, s. 233) menar att organisationens prestationer 
står i direkt samband med organisationens sammanhållning. Respondenterna försöker att, 
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genom diverse event och möten, främja sammanhållning inom teamet. Ett flertal av 
respondenterna uttrycker att anställda på distans får möjligheten att delta via videolänk 
om de inte har möjlighet att närvara fysiskt. Även om dagens teknik gör det möjligt att 
inkludera anställda på distans vid exempelvis möten går det att ifrågasätta om de känner 
sig som en del i teamet. Detta då de anställda på distans inte har daglig fysisk kontakt och 
således blir de vardagliga spontana mötena reducerade. Julia menar att en inte skall 
underskatta mötet vid kaffemaskinen och Jens lyfter fram förmåner som endast de på 
kontoret har möjlighet att ta del av.  
 
Huang et al. (2011, s. 224) anser att organisatorisk sammanhållning främjas av ett 
öppensinnat och genomtänkt ledarskap men även av gemensamma värderingar och 
kontinuerlig kontakt mellan medlemmarna. Något som delvis går hand i hand med hur 
studiens respondenter definierar organisationskultur då de antyder att öppen 
kommunikation och byggandet av relationer ses som grundstenar för gruppens 
sammanhållning och kultur. Det går således att diskutera om sammanhållning är en 
förutsättning för kultur eller om kultur är en förutsättning för sammanhållning inom 
virtuella organisationer. Snyder (2015, s. 212) anser att sammanhållning är en utmaning 
för den virtuella organisationen. Av studiens respondenter är det dock bara Doris och 
Julia som tydligt poängterar svårigheten med att skapa sammanhållning inom gruppen, 
även om majoriteten antyder att det är komplicerat. Trots detta anser samtliga 
respondenter att sammanhållningen inom deras organisationer är bra.  
 
Zaccaro och Bader (2003, s. 382) menar att sammanhållningen och tilliten inom ett team 
påverkar motivationen hos individerna. Ett sätt att motivera de anställda är att främja 
sammanhållning inom gruppen och känslans av delaktighet för individen (Northouse, 
2016, s. 169). Drygt hälften av studiens respondenter menar att sammanhållningen stärks 
genom att träffas fysiskt. Enligt Huang et al. (2010, s. 1100) kan ledaren utnyttja 
medlemmarnas gemensamma mål och arbetsuppgifter som ett sätt att påverka 
sammanhållningen inom virtuella organisationer. Drygt hälften av respondenterna 
försöker stärka sammanhållningen och motivera de anställda genom att sätta upp 
gemensamma mål för sitt team.  
 
Katzell och Thompson (1990, s. 144) definierar motivation som känsla av engagemang. 
Kanfer et al (2017, s. 338) menar att engagemang är viktigt för både organisationens 
prestationer samt individens välmående. Av studiens sju respondenter är det endast en av 
dem som uttrycker viss problematik med att motivera på distans. Hälften av 
respondenterna använder monetär belöning för att motivera de anställda. Monetär 
belöning skulle således kunna ses som ett sätt för ledare i virtuella organisationer att 
motivera de anställda på distans. I övrigt använder sig respondenterna av feedback, 
uppmuntran samt genom att de anställda själv får välja uppgifter som de inspireras och 
motiveras av. Respondenter anser att de är medvetna om de anställda är motiverade. De 
menar att de kan avläsa detta genom regelbundna avstämningar men även mer djupgående 
under medarbetarsamtal. Geister et al. (2006, s. 462) antyder att det fysiska avståndet i en 
virtuell organisation inskränker möjligheten till bra samarbete och således motivation. 
Författaren menar dock att regelbunden återkoppling och bekräftelse från ledaren kan 
främja de anställdas motivation, något som går i enlighet med respondenternas yttrande 
då drygt hälften av dem anser att återkoppling mellan chefer och anställda är viktigt.  
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6.4 Kultur i virtuella organisationer  

 
Organisationskulturen påverkar hur individerna beter sig, agerar, tänker och värderar 
(Khan & Afzal, 2011, s. 1389; Varner & Beamer, 2011, s. 12). En organisations normer 
och värderingar ligger till grund för hur medlemmarna arbetar och beter sig mot varandra. 
Många tidigare studier om organisationskultur handlar om kulturer som uppstår och 
utvecklas när människor befinner sig på samma fysiska plats, i så kallade proximala 
organisationer. Här finns det möjlighet för människor att dela värderingar och normer, att 
iaktta beteenden och att lära sig språket. Det går dock att ifrågasätta hur det fungerar när 
människor inte fysiskt möts i samma utsträckning. I organisationer som arbetar på distans 
sker mycket av kommunikationen virtuellt och således kommuniceras uttryck för 
organisationskulturen virtuellt. Det går att diskutera hur virtuella ledare hanterar detta 
samt vilka möjligheter och utmaningar det innebär.  
 
Petter nämner att organisationen som han arbetar inom har en utbildning för de anställda 
om förväntade beteendemönster. Han förklarar att organisationens förhoppning är att 
utbildningen skall genomsyra alla anställdas agerande. Julia nämner att organisationen 
som hon arbetar i har regelbundna seminarier för de anställda. Förhoppningen är att dessa 
skall uppmuntra till gott beteende bland de anställda, exempelvis vilken feedbackkultur 
de skall ha. Majoriteten av studiens respondenter uttryckte dock svårigheter med att skapa 
en gemensam kultur inom en virtuell organisation med bakgrund att medlemmarna inom 
organisationen inte träffas regelbundet. Snyder (2015, s. 212) menar att det kan innebära 
en utmaning för organisationen att skapa en gemensam kultur eftersom medlemmarna 
befinner sig på skilda geografiska ställen. Kultur definieras, som ovan nämnt, som 
förväntade beteendemönster, värderingar och normer. Kulturen formas av 
organisationens värderingar som öppet kommuniceras ut samt av de normer som formats 
av de individuella medlemmarnas beteendemönster. Om medlemmarna befinner sig på 
distans går det således att ifrågasätta hur kultur skapas inom gruppen. Det är tänkbart att 
de anställda har svårt att påverka och forma organisationskulturen.  
 
Trots att studiens respondenter har anställda som befinner sig på olika geografiska platser 
anser de att deras organisationskultur är välmående, både för organisationen och dess 
medlemmar. Lars refererar dock kultur till något som tar “lång tid att bygga” och Julia 
menar att det är en komplex process som organisationen måste arbeta på. Även 
Romanescu (2016, s. 103) uttrycker att kultur är något som utvecklas över tid. Doyle 
(2013, s. 37) menar att organisationskultur skapas genom tillit och att den medför att de 
anställda arbetar och kommunicerar bättre ihop.  
 
Schein (1984, s. 3) definierar kultur som förväntade beteenden som en individ adapterar 
vid interna och externa problem. Om den virtuella organisationen i allmänhet har problem 
med att skapa en kultur anser vi att det blir av intresse att identifiera hur ledare i virtuella 
organisationer hanterar problem inom och utanför gruppen. För att skapa en gemensam 
kultur som genomsyrar hela den virtuella organisationen ansåg samtliga respondenter att 
det är viktigt att alla medlemmarna i organisationen skall kunna prata med alla för att 
kunna be om hjälp. Petter nämner att kulturen “sitter i väggarna” inom den 
organisationen som han arbetar på. Uttrycket är troligtvis en metafor för att kulturen 
genomsyrar hela organisationen. Trots detta går det att ifrågasätta om kulturen kan ”sitta 
i väggarna” och således genomsyra hela organisationen då de anställda befinner sig på 
skilda geografiska platser och följaktligen inte arbetar inom gemensamma väggar. Citatet 
“högt i tak” är återkommande i både Annelie, Lars och Julias berättelser. Ur samtliga 
respondenternas svar går det att urskilja att en kultur som anses öppen är en förutsättning 
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för att organisationen skall kunna arbeta på distans. Respondenterna menar att ledare i 
virtuella organisationer måste uppmuntra de anställda att våga ta hjälp av varandra, ställa 
enklare frågor och prata öppet med alla organisationens medlemmar. De förklarar att detta 
är en förutsättning för att skapa gemenskap inom organisationen.  
 
Av studiens sju respondenter är det Doris, Chris och Julia som har medarbetare i andra 
länder och tidszoner. Au och Marks (2012, s. 274, 283) anser att nationella skillnader kan 
skapa samarbetssvårigheter inom gruppen då förväntningarna på varandra kan vara olika. 
Julia uttrycker att de nationella skillnaderna inom gruppen innebär vissa utmaningar och 
Chris poängterar att skillnaderna är något som måste tas i beaktning inom gruppen. Även 
Varner och Beamer (2011, s. 2) menar att ledaren måste skapa förståelse för teamets 
nationella skillnader. Doris ser inte de olika nationaliteterna som ett problem i dagsläget 
men spår det som framtida utmaningar även om hon poängterat att de olika tidszonerna 
är en nödvändighet för organisationens tillväxt. Julia poängterar möjligheten till att dra 
nytta av varandras kunskaper och Chris anser att det är nödvändigt för att komma över 
specialistkompetens. Således går det utifrån Chris, Doris och Julias berättelser att tolka 
både möjligheter och utmaningar med nationella team för ledaren. Detta går i enlighet 
med tidigare forskning, exempelvis menar Warrwick (2017, s. 399) att kulturella 
skillnader inom organisationen är en utmaning som ledaren måste arbeta med. Även 
Hardin et al. (2007, s. 131) poängterar att skilda nationella kulturer inom organisationen 
kan innebära nya och värdefulla infallsvinklar för en organisation. Något som således kan 
tolkas som både en möjlighet och en utmaning för ledare inom virtuella organisationer. 
  
Alla studiens respondenter, förutom Doris och Chris, har majoriteten av de anställda på 
arbetsplatser där andra individer befinner sig. På dessa arbetsplatser återfinns både interna 
kollegor men även kollegor från andra avdelningar och företag som arbetar sida vid sida 
av varandra. Bland dessa arbetsplatser uttrycker tre av våra respondenter att varje 
organisations respektive kultur kan komma att krocka med kulturerna som uppstår på 
arbetsplatserna. Både Annelie och Lars refererar till detta fenomen som subkulturer. Jens 
nämner att de olika arbetsplatsernas subkulturer krockar med varandra i sådan 
utsträckning att ett antal anställda bett om förflyttning. För ledare i virtuella 
organisationer innebär subkulturer att det finns risk att dessa strävar åt olika håll och 
således kolliderar med varandra och att detta skulle kunna innebära att anställda i virtuella 
organisationer inte vet vad som efterfrågas av dem. Vidare kan även subkulturer ses som 
en styrka då ledare erbjuds att ta tillvara på de olika positiva aspekterna i respektive 
kulturer samt att varje individ tillåts att anamma den kultur som individen känner sig 
bekväm med.  

6.5 Ledarens förväntningar på de anställda och deras initiativtagande  

 
Breuer et al. (2016, s. 1151) anser att tillit är ett krav för att virtuella team skall fungera. 
Studiens respondenter menar att det är viktigt att ha tillit till de anställda som arbetar på 
distans. Även Herzog (2001, s. 32) menar att tillit mellan organisationsmedlemmar är en 
väsentlig aspekt för att kunna bli en framgångsrik organisation. Ett flertal äldre studier 
ställer sig dock tveksamma till om det går att bygga tillit inom virtuella team. År 1995 
skriver Handy (s. 46) att tillit är ett fenomen som kräver personligt möte och således inte 
går att skapa på distans. År 1999 ifrågasätter Jarvenpaa och Leidner (s. 792) ifall en känsla 
av tillit kan uppstå inom virtuella team. Både Handy samt Jarvenpaa och Leidners tvivel 
motsägs dock av studiens respondenter som menar att skapande av tillit inom virtuella 
team är möjligt. Utveckling av teknik som underlättat kommunikation kan anses vara en 
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av anledningarna till att ledarna inom virtuella organisationer lyckas bemästra de 
utmaningar som författarna nämner. Zaccaro och Bader (2003, s. 385) påpekar även dem 
utmaningar med tillit inom virtuella team. De menar att det kan vara svårare för virtuella 
ledare att bygga tillit då kommunikationen sker på distans. Något som större delen av 
respondenterna uttrycker sig lösa genom att variera den virtuella kommunikationen med 
möten ansikte mot ansikte.  
  
I anknytning till tillit nämner majoriteten av studiens respondenter att det är viktigt att de 
anställda är väl medvetna om ledarens förväntningar på dem. Spector och Jones (2004, s. 
311) menar att tillit kan uppstå om en individ känner förtroende för en annan individ och 
dennes handlingar. Julia nämner att eftersom hennes anställda befinner sig på skilda 
geografiska platser är det viktigt att de vet vad som förväntas av dem för att de skall kunna 
utföra ett bra arbete. Således krävs det även att Julia som ledare i virtuella organisationer 
har tillit att hennes anställda som arbetar på distans gör det de ska. Även Doris menar att 
hon har hög tillit till hennes anställda, hon förklarar att de har stor frihet i utförandet av 
arbetsuppgifterna. Cascio och Shurygalio (2003, s. 373) menar att tillit inom virtuella 
organisationer handlar om att ledaren litar på att de anställda gör det som förväntas av 
dem. Självständigt arbete är något som motiverar en del individer, vilket bland annat 
stärks av Annelie då hon berättar att en av hennes anställda uppskattar att få arbeta i ett 
team men ändå utföra det dagliga arbetet i ensamhet. Att Doris visar tillit till de anställda 
anses även det öka motivationen hos individerna. Detta samband styrks av Zaccaro och 
Bader (2003, s. 382) som nämner att tillit och motivation inom virtuella team kan 
påverkas av varandra.  
 
En viktig aspekt inom tillit är enligt majoriteten av studiens respondenter att de anställda 
framför sina åsikter. Jens menar att alla anställda förväntas förmedla vad de tycker och 
tänker och Chris förklarar att han förväntar sig att hans anställda berättar om problem 
uppstår. Zaccaro och Bader (2003, s. 385) menar att det är fördelaktigt om problem och 
meningsskiljaktigheter löses så fort som möjligt, detta för att tilliten skall kunna stärkas 
igen. Detta går i enlighet med Petters åsikt att det är viktigt att de anställda gör honom 
medveten om problem dyker upp, detta för att han som ledare skall kunna finnas där som 
stöd för de anställda och således stärka tilliten. Han ger intrycket av att tillit och 
förväntningar inte enbart skall ställas på hans anställda utan även att han som ledare 
agerar på ett sådant sätt som stärker tilliten till honom hos hans anställda. Även Annelie 
förklarar att hon vill bygga tillit hos de anställda genom att, precis som Petter, exempelvis 
vara en närvarande ledare.  
 
Cascio och Shurygalio (2003, s. 373) anser att skapandet av tillit kan vara svårare för 
grupper som arbetar på distans. Detta är dock inte något som antyds av någon av studiens 
respondenter, även om samtliga respondenter betonar att tillit är väsentligt inom virtuella 
team. Att tillit går att skapa inom virtuella team är något som styrks av Schiller et al. 
(2014, s. 575) som i deras studie bekräftade detta. En av respondenterna menar att tillit 
inom virtuella team är något som ständigt måste bearbetas, i synnerhet då nya individer 
anställs. Något som även Petter antyder då han förklarar att den organisationen han 
arbetar inom har strukturerade inskolningar och kontinuerliga utbildningar för de 
anställda. Han förklarar att anledningen till detta är för att förtydliga vad som förväntas 
av organisationsmedlemmarna. Barsness et al. (2005, s. 403) menar att det kan vara svårt 
att veta vad medlemmarna i de virtuella teamen bidrar med eftersom ledare och anställda 
befinner sig på skilda fysiska platser. Även Raiborn och Butler (2009, s. 35) anser att 
ledare inom virtuella organisationer har minskad kontroll på de anställdas arbete i 
förhållande till ledare på proximala organisationer. Samtliga respondenter motsätter sig 
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dock att ledarskap på distans innebär reducerad kontroll på de anställda. Flera av studiens 
respondenter beskriver att de har diverse system och rutiner som förenklar och hjälper 
ledaren att säkerställa att de anställda gör det som förväntas av dem. Lars menar att han 
har väldigt bra kontroll på vad och till vilken kvalitet de anställda utför arbetsuppgifterna. 
Även Petter anser att det för honom inte är en utmaning att vara medveten om vad hans 
anställda levererar.  
 
Om individer inom ett virtuellt team har olika förväntningar och prioriteringar på vad som 
skall göras och ifall dessa inte lyckas kommuniceras inom gruppen finns det risk att mål 
inte uppnås (Watkins, 2007, s. 1). Att leda på distans kan följaktligen innebära en 
utmaning för ledaren i och med att ledaren måste engagera de anställda till att utföra sina 
arbetsuppgifter. Denna utmaning anses respondenterna tackla genom tydlig och öppen 
kommunikation med medlemmarna inom organisationen. Det är viktigt att de anställda 
vet vad som skall göras och även om Doris ställer höga krav på hennes anställda är hon 
alltid noggrann att hennes anställda är medvetna om dessa. För att förtydliga vad de 
anställda förväntas utföra anser Julia att det är viktigt att varje individ har individuella 
mål.  
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7. Resultat  

Studiens syfte ämnar till att skapa förståelse för vilken betydelse möjligheter och 
utmaningar i virtuella organisationer kan ha på ledarskap. Syftet uppfylls genom att vi i 
detta kapitel besvaras studiens problemformulering ”Hur leder ledare i virtuella 
organisationer?” Vidare redogör vi även för studiens praktiska rekommendationer, 
teoretiska bidrag samt de samhälleliga implikationer som bör diskuteras i anknytning till 
studien. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskningsfrågor. 

7.1 Slutsatser  

 
7.1.1 Möjligheter för ledarskap i virtuella organisationer  

 
Denna studie visar att det har en positiv inverkar på virtuella organisationer om ledare 
främjar en kultur som är inkluderande och öppen där de anställda på distans vågar ställa 
frågor. Vi kan konstatera att en organisationskultur som är inkluderande och öppen 
främjar sammanhållning inom virtuella organisationer. Det anses fördelaktig om ledaren 
lyckas förena organisationens värderingar och normer till en gemensam kultur. Doyle 
(2013, s. 37) menar att en organisationskultur som genomsyrar hela organisationen 
medför förbättrade samarbeten och kommunikation inom teamet. Trots fysisk distans kan 
kulturen bidra till skapandet av en mental närhet och således skapa en känsla hos de 
anställda att de tillhör samma kultur och delar samma värderingar.  

 
Ur denna studie går det att konstatera att ledare har möjlighet att skapa tillit inom virtuella 
organisationer. Denna slutsats styrks av Schiller et al. (2014, s. 575) som menar att tillit 
kan skapas inom virtuella team. För att skapa tillit krävs en fungerande kommunikation 
och ömsesidig respekt mellan ledare och anställda. Studien indikerar att tydliga 
rollbeskrivningar samt förväntningar från ledaren har en positiv effekt på tilliten. Om 
tillit skapas har virtuella organisationer, som är beroende av att ha personer på olika 
geografiska platser, stor möjlighet att uppnå effektivitet. Breuer et al (2016, s. 1151) 
menar att tillit är en förutsättning för virtuella organisationer. Inom virtuella 
organisationer behöver kontroll av utfört arbete till viss del ske virtuellt. Studien visar att 
tillit inom virtuella team underlättar för ledare vid dessa kontroller. Vidare går det att 
konstatera att i takt med att tillit byggs upp krävs det färre kontroller för ledare inom 
virtuella organisationer.  
 
Teknologiska verktyg skapar möjligheter för ledarskap på distans. God kommunikation 
med de anställda anses väsentligt för att få samarbeten inom gruppen att fungera. Vi kan 
konstatera att regelbunden kommunikation är att föredra. Planerade möten av ledaren bör 
helst kombineras med spontant kommunikationen med de anställda. Genom denna studie 
går det vidare att konstatera att virtuell kommunikation kan ersätta kommunikation som 
sker ansikte mot ansikte. Mental närhet, att medarbetarna trots den fysiska distansen ändå 
känner att de har kontakt med ledaren, kan skapas genom virtuell kommunikation. Det är 
således inte ett krav att ledare och anställda måste mötas ansikte mot ansikte för att 
kommunikationen skall fungera. Studien visar dock att kommunikation ansikte mot 
ansikte kan ha en positiv inverkan för både ledare och anställda.  Zhang och Venkatesh 
(2013, s. 10) menar att kommunikation ansikte mot ansikte kompletterar den virtuell 
kommunikation väl. 
 
Utifrån studien går det att konstatera att det är viktigt att ledare i virtuella organisationer 
har en förmåga att se de anställdas olika behov trots distansen mellan ledare och anställda. 
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Anledningen till detta är att de anställdas behov tenderar att se olika ut på grund av skilda 
erfarenheter och önskan av närvarande ledarskap. Om ledare kan anpassa sitt ledarskap 
efter behov kan mental närhet uppväga för den fysiska distansen. Kirkhaug (2015, s. 29) 
anser att ledare måste anpassa sig efter varje unik situation och således finns det inget 
ledarskap som fungerar i alla tillfällen. Vi kan genom denna studie konstatera att det är 
möjligt att anpassa sitt ledarskap efter behov även på distans. Ledaren kan upptäcka olika 
behov genom virtuell kommunikation med den anställde. Fysiska möten med den 
anställde har dock visat sig ha en positiv inverkan för att upptäcka dessa behov.   

 
Det går att konstatera att det är möjligt att ledare i virtuella organisationer kan motivera 
de anställda. Katzell och Thompson (1990, s. 144) beskriver motivation som en känsla 
av engagemang. Engagerade medlemmar tendera till att prestera och må bättre på 
arbetsplatsen (Kanfer et al., 2017, s. 338). Utifrån denna studie går det att konstatera att 
anställda som är motiverade tenderar att göra det som förväntas av dem samt att deras 
arbete håller hög kvalitet. Genom feedback och att de anställda tillåts utföra 
arbetsuppgifter som de inspireras av kan ledare på distans motivera de anställda. Något 
som ytterligare ökar motivation hos de anställda är om det finns en god sammanhållning 
inom de virtuella teamen. Den fysiska distansen kan leda till att en mental närhet skapas 
om anställda och ledare har en bra sammanhållning. Sammanhållning är dock något som 
ledare och anställda i virtuella organisationer ständigt behöver arbeta med för att skapa, 
utveckla och behålla.  

 
7.1.2 Utmaningar för ledarskap i virtuella organisationer   

 
Ur denna studie går det att konstatera att gemensam organisationskultur är en utmaning 
för virtuella organisationer då ledare och anställda inte befinner sig på samma fysiska 
plats. Även Snyder (2015, s. 212) menar att organisationskultur är en utmaning för ledare 
i virtuella organisationer. Den största utmaningen är att det är svårt att bygga upp kultur 
från första början inom virtuella organisationer. Att ha en stark organisationskultur som 
både är anpassad efter organisationens omgivning samt integrationer mellan 
medlemmarna beskrivs som en konkurrensfördel mot andra organisationer (Romanescu, 
2016, s. 107).  Utifrån vår studie kan vi konstatera att organisationskultur är något som 
tar lång tid att bygga i virtuella organisationer. Detta för att det är svårt att skapa en 
organisationskultur som även formats av anställda på distans. Ledare i virtuella 
organisationer kan inte själv bestämma och definiera organisationskulturen, den bör 
istället skapas tillsammans med de anställda som är på distans. Det är en utmaning för 
ledare på distans att ge anställda möjligheten att förstå organisationens värderingar 
samtidigt som de måste uppmuntra de anställda till att influera kulturen. Det är tänkbart 
att ledare inom virtuella organisationer måste lägga ned mer energi i byggandet av kultur 
i jämförelse med vad ledare i proximala organisationer behöver. För ledare i virtuella 
organisationer innebär denna process en utmaning. Enligt Senior och Swailes (2010, s. 
130) är det kulturen som ger en grupp möjlighet att särskilja sig från andra grupper. 
Studiens resultat indikerar att det är svårt att skapa en gemensam organisationskultur som 
binder ihop gruppen. Romanescu (2016, s. 103) menar att en organisation består av 
individer som arbetar mot ett gemensamt mål. Om ledare i virtuella organisationer har 
problem med att skapa en gemensam kultur kan ledaren ha problem att motivera de 
anställda mot att arbeta mot ett gemensamt mål.   
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Studien visar att tillit är viktigt i virtuella organisationer. Som tidigare nämnt anser 
Brauer et al. (2016, s. 1151) att tillit är ett krav för att virtuella team skall fungera. Även 
om tillit går att skapa inom virtuella organisationer är det en utmaning för ledare att skapa 
och underhålla den. Zaccaro och Bader (2013, 385) anser att tillit kan vara svårt att skapa 
inom virtuella team. Studien visar att det kräver mer tid och ansträngning än i proximala 
organisationer. Även Cascio och Shurygalio (2003, s. 373) menar att det kan vara svårare 
för virtuella team att skapa en känsla av tillit. Således är det en utmaning för ledare i 
virtuella organisationer att trots distansen skapa en ömsesidig känsla av tillit mellan 
ledare och anställda.   

Från denna studie går det att konstatera att bra sammanhållning är viktigt inom virtuella 
team. Studiens resultat indikerar dock att sammanhållningen inom virtuella team är något 
som ständigt måste underhållas. Även Snyder (2015, s. 212) menar att sammanhållning 
inom virtuella organisationer är problematiskt.  Frånvaron av fysiska möten innebär en 
utmaning för ledare då dessa möten har konstaterats främja sammanhållningen inom 
gruppen. Huang et al. (2011, s. 224) menar att kontinuerlig kontakt främjar 
sammanhållning inom organisationen. Fysisk distans och avsaknaden av fysiska möten 
ställer således krav på ledare i virtuella organisationer för att skapa en känsla av 
sammanhållning och närhet inom virtuella team. 

Som tidigare nämnt går det att utläsa från studien att fysiska möten går att ersätta med 
virtuell kommunikation. Trots detta kan avsaknad av kroppsspråk ha en negativ inverkan 
på virtuella organisationer. Avsaknad av kroppsspråk och nyanser kan medföra 
missförstånd inom virtuella team då budskap kan tolkas felaktigt. Även Ramage (2017, 
s. 137) menar att bristen av kroppsspråk i virtuell kommunikation är en utmaning som 
ledare i virtuella organisationer måste lära sig att hantera.    

Genom denna studie kan vi avslutningsvis konstatera att det inte är stor skillnad mellan 
ledarskap i virtuella organisationer och ledarskap i proximala organisationer. Det visade 
sig att det fanns många likartade beteendemönster och tillvägagångssätt mellan ledarskap 
på de olika arbetsstrukturerna. De fyra teman tillit, kommunikation, motivation samt 
kultur som identifierats i studiens teoretiska referensram är alla väsentliga aspekter som 
både ledare inom både virtuella och proximala organisationer måste lära sig att hantera.   

7.2 Praktiska rekommendationer  

 
Till ledare i virtuella organisationer rekommenderas regelbunden kommunikation med de 
anställda för att främja sammanhållning och tillit. Som tidigare konstaterat har närvarande 
ledarskap en positiv inverkan på organisationen. En praktisk rekommendation är att 
schemalägg återkoppling och eventuella besök för att skapa rutiner inom teamet som alla 
känner sig bekväma med. Detta för att ge ledare inom virtuella organisationer möjlighet 
till att snabbare upptäcka behov hos den anställde. Genom kontinuerliga avstämningar 
anser vi att ledaren får större insikt i hur denne skall motivera sin personal.  
 
Ytterligare en rekommendation till ledare i virtuella organisationer är att uppmärksamma 
varje specifik anställd för att säkerställa att alla blir en del av det virtuella teamet. De 
anställda skall vara väl medveten om hur organisationen arbetar, vidare skall även varje 
medlem ha möjlighet till att influera organisationen och dess kultur. Ledaren bör 
uppmuntra individerna på distans att dela med sig av sina åsikter samt främja socialt 
utbyte bortom arbetsrelaterade diskussioner. För att säkerställa att alla medlemmar inom 
organisationen har möjlighet att bli en del av gruppen och forma kulturen rekommenderar 
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vi att nyanställda skall introduceras till organisationen genom fysiska möten. Vidare är 
det viktigt att ledare i virtuella organisationer uppmärksammar kulturella skillnader inom 
teamet för att undvika kommunikationsmissar. 
  
Vi rekommenderar även ledare i virtuella organisationer att lära känna och bli medveten 
om varje specifik anställd som arbetar på distans. Om ledare och anställda känner 
varandra kan denna relation kompensera för avsaknaden av kroppsspråk. Vi menar att 
nyanser och förändringar i beteende lättare går att tolka om individer känner varandra väl. 
Det anses viktigt att ledare är noggranna med att skapa dessa relationer för att följaktligen 
kunna anpassa sitt ledarskap utifrån olika beteende och situationer. 
 
Vidare rekommenderar vi att ledare i virtuella organisationer arbetar med tillit inom 
teamet. För att skapa en känsla av tillit inom virtuella team anser vi att en förutsättning är 
att alla medlemmar är medvetna om vad som förväntas av dem. Detta kan göras genom 
rollbeskrivningar där befogenheter och mandat redogörs. Det skall även finnas tydliga 
mål för både individen och för hela teamet.   
 
Avslutningsvis rekommenderar vi ledare på virtuella organisationer att arbeta med att 
främja sammanhållningen i virtuella team. Trots att teamets medlemmar befinner sig på 
olika fysiska platser är sammanhållning viktigt. Genom att exempelvis anordna 
arbetsresor ges organisationen möjlighet att öka sammanhållningen inom teamen samt 
överensstämma arbetssätt och värderingar. För att öka sammanhållningen ytterligare 
rekommenderar vi att även arrangera aktiviteter som inte är arbetsrelaterade. I största 
utsträckning rekommenderas dessa aktiviteter att ske ansikte mot ansikte. Om detta inte 
är möjligt bör de medlemmar som inte kan närvara fysiskt inkluderas virtuell istället. 

7.3 Teoretiskt bidrag 

 
Studiens teoretiska bidraget är att utvidgad kunskap om virtuella organisationer. Studien 
kompletterar tidigare studier inom virtuella organisationer. Vi har kommit fram till att 
kultur, tillit och sammanhållning är tre faktorer som har stor betydelse för ledarskapet 
inom virtuella organisationer. 
 
Det går även att konstatera att befintliga ledarskapsteorier är möjliga att, till viss 
utsträckning, applicera även på ledarskap inom virtuella organisationer. Ytterligare 
forskning kommer att behövas för att kunna fastställa om ledarskapsstilarna måste 
revideras för att bli möjliga att applicera på ledarskap i virtuella organisationer.  

7.4 Samhälleliga implikationer 

 
Samtidigt som arbete på distans ökar, ökar också psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2016, 
s. 13) menar att den psykiska ohälsan bland befolkningen har ökat successivt senaste tiden. 
De menar att psykisk ohälsa räknas som ett av de stora folkhälsoproblemen i dagens 
samhälle. Medlemmar som arbetar på distans kan utföra sitt arbete oberoende av plats 
och således kan de utföra sitt arbete på andra platser än det gemensamma kontoret. Detta 
innebär dock att de anställda träffar färre individer under sin arbetsdag som kan 
uppmärksamma svackor i deras välmående. Trots detta är samband mellan psykisk ohälsa 
och virtuella organisationer inte något som lyfts upp i dagens forskning och media i 
märkbar utsträckning. Det går vidare inte heller att finna någon korrelation mellan 
psykisk ohälsa och arbete på distans utifrån denna studie. Det går att spekulera ifall 
anställda i virtuella organisationer kan känna sig isolerad från sociala miljöer. Det är dock 



65  

inte något som har påvisats under denna studie. Istället uppmuntras individerna inom 
virtuella organisationer att interagera med sina kollegor via virtuell kommunikation och 
det är således otydligt i vilken utsträckning avsaknad av fysiska möten påverkar samhället.  
 
Genom virtuella arbetsplatser ges medlemmarna möjligheten att interagera med kollegor 
på andra kontinenter dagligen. Detta kan i sin tur främja större förståelse för främmande 
kulturer och arbetssätt vilket kan vara önskvärt i ett alltmer internationaliserat och 
mångkulturell samhället.  
 
Denna studie uppmuntrar ledare att anamma en virtuell arbetsstruktur ur en miljöaspekt. 
Medlemmar i en virtuell organisation tenderar, som tidigare nämnts, att resa i en mindre 
utsträckning eftersom de kan arbeta oberoende av plats. Mindre resande innebär 
reducerade utsläpp och föroreningar.  

Virtuella organisationer blir som tidigare nämnts allt mer förekommande. 
Arbetsstrukturen kan bidra till en minskad urbanisering då organisationerna har 
möjligheten att anställa medarbetare som inte bor i närheten av huvudkontor. 
Arbetsstrukturen är även konstadseffektiv då kostnader för kontorslokaler och resor ofta 
kan minskas. Således kan den virtuella organisationen kostnadseffektivisera och istället 
lägga kapital på utveckling och anställning av kompetent personal vilket bidrar till ökade 
skatteintäkter.  

Om ledare inom virtuella organisationer agerar i enlighet med studiens praktiska 
rekommendationer kan denna studie bidra till ett förbättrat klimat, sociala hållbarhet och 
samhällsekonomiska framsteg. 

7.5 Framtida forskning  

 
Respondenterna i denna kvalitativa studie arbetar på organisationer som av olika 
anledningar anammat den virtuella arbetsstrukturen. Ett förslag för framtida forskning 
kan således vara att separera de organisationer som självmant valt att anamma den 
struktur från de organisationer som tvingats anamma den.  
 
Ett ytterligare förslag för framtida forskning är att fokusera studien på en specifik bransch. 
I denna studie har inget urval av bransch gjorts då vi ansåg att det är intressant att 
undersöka från ett brett perspektiv då ämnet är relativt outforskat, men följaktligen går 
detta att smalna ned till specifika branscher.  
 
I denna studie har vi valt att utgå från ett ledarskapsperspektiv och således grundas 
studiens slutsats från ledarens perspektiv. Ett förslag till framtida forskning skulle kunna 
vara att samstämma ledarnas åsikter och upplevelser mot de anställdas perspektiv. Detta 
för att undersöka om det ledaren hävdar stämmer överens med det som de anställda 
upplever. 
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8. Sanningskriterier  

I studiens avslutande kapitel redogör vi för de två sanningskriterierna trovärdighet och 
äkthet som är väsentliga för att säkerställa studiens kvalitet och trovärdighet. Därefter 
följer en diskussion gällande ifall vår studie uppfyller dessa kriterier.  
 
Det finns ett antal kriterier som forskare kan använda sig av för att undersöka ifall 
resultatet från en studie är sanningsenligt och går att lita på (Merriam, 1994, s. 177). Guba 
och Lincoln (1986, s. 18) menar att om en forskare tror på att det inte finns en verklighet 
utan att verkligheten är en social konstruktion som är kontextbaserad, bör utvärderingen 
ske genom två specifika kriterier. Författarna menar att dessa kriterier är trovärdighet och 
äkthet.  

8.1 Äkthet 

 
Lincoln och Guba (1986, s. 20–24) introducerar fem aspekter inom äkthetskriteriet. 
Bryman och Bell (2017, 383) menar dock att komponenterna inom äkthet diskuterar 
“forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet”. Fyra av dessa fem komponenter 
fokuserar på respondenten och dess möjlighet till förändring och förståelse. Denna studie 
ämnar inte till att förändra respondenternas befintliga situation utan istället att med hjälp 
av deras svar, generera kunskap om den virtuella arbetsstrukturen.  
 
Det enda kriteriet som således anses vara väsentlig att diskutera gällande denna studie är 
rättvis bild. Lincoln och Guba (1986, s. 20) menar även att detta kriterium är det viktigaste 
av dem alla. Enligt Bryman och Bell (2017, s. 383) skall detta kriterium säkerställa att 
respondenterna representerar den grupp människor som studien ämnar studera. 
Respondenterna skall möjliggöra för en varierad och rättvis bild av den specifika 
situationen. För att säkerställa att en rättvis bild av studiens problem framställts har 
urvalskriterier noggrant övervägts. Vidare har vi även säkerställt att respondenterna som 
representerar empirin är inom urvalets gränser. I denna studie har vi intervjuat sju ledare 
i virtuella organisationer som alla anses representativa för urvalsgruppen. Det är möjligt 
att fler respondenter hade kunnat medföra ännu fler infallsvinklar. Trots detta anser vi att 
studiens respondenter gav oss tillräckligt med material för att vi skulle kunna måla upp 
en rättvis bild av problemet.  
 
8.2 Trovärdighet 

 
Inom trovärdighetskriteriet presenterar Lincoln och Guba (1986, s. 16–20) fyra stycken 
del-kriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
 
8.2.1 Tillförlitlighet 

 
Tillförlitlighet säkerställer att den bild som målas upp är i likhet med respondenternas 
verklighet (Bryman & Bell, 2015, s 386). Lincoln och Guba (1986, s. 18) menar att detta 
kan göras genom att ha långvarig och intensiv kontakt med respondenterna. Genom att 
ha djupintervjuer med våra respondenter har vi haft möjlighet att få en bra bild av 
respondentens åsikter. För att säkerställa att respondenterna känner sig bekväma med 
situationen har vi, som tidigare nämnt, alltid säkerställt att respondenterna är informerade 
om vilket ämne vi kommer diskutera samt förtydligat att de har möjlighet att avbryta 
intervjuerna om de själva vill. Något som Shenton (2004, s. 66) menar ökar chansen till 
att erhålla sanningsenliga svar av respondenterna. För att säkerställa att varje respondent 
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har framställts korrekt har respondenterna fått möjlighet att ge invändningar mot studiens 
empiriavsnitt. Då inte alla studiens respondenter har valt att återkoppla till oss kan 
tillförlitligheten till studiens empiri ifrågasättas. Vi anser dock att tack vare en väl 
genomförd transkribering och framställning av empiri kan studien anses vara tillförlitlig.  
  
8.2.2 Överförbarhet  

 
Shenton (2004, s. 69) menar att med anledning till att en kvalitativ studie baseras på ett 
begränsat antal individer kan inte studiens resultat generaliseras och således bör studiens 
överförbarhet diskuteras. Lincoln och Guba (1986, s. 18) menar att en studie bör bestå 
av utförlig och informationsrik data för att säkerställa att studien är överförbar. För att 
säkerställa att den aktuella studien uppfyller detta kriterium har vi varit noggranna att 
presentera väsentlig information i empirikapitlet. Vi har presenterat detaljerad 
information om varje respondent, men även varit noggranna med att inte bestrida det 
etiska konfidentialitetskravet. Vi har dock inte haft problem med konfidentialitetskravet 
då studien inte ämnar till att studera ämnen som kan anses känsliga. Således har inga 
värdefulla svar behövts undanhållas. Vidare har vi med denna studie ämnat till att öka 
kunskap om ledarskap i virtuella organisationer. Johannessen och Tufte (2003, s. 125) 
menar att överförbarhet vid kvalitativa studier innebär möjligheten till att dela kunskap. 
Författarna menar följaktligen att en studies överförbarhet påverkar huruvida begrepp, 
beskrivningar och utläggningar som kan vara användbara i andra situationer presenteras. 
Denna studie behandlar ett flertal begrepp som återfinns i befintlig forskning inom ämnet. 
För att öka överförbarheten har begrepp alltid förklarats genom tillförlitliga källor.  

8.2.3 Pålitlighet 

Pålitlighet diskuterar ifall studiens resultat skulle bli likvärdigt ifall liknande metod, 
respondenter och utförande hade upprepats i enlighet med den aktuella studien (Shenton, 
2004, s. 71).  För att säkerställa att detta kriterium uppfylls har vi noggrant motiverat alla 
val som gjorts genom studien. Vidare har även tillvägagångssätt förklaras utförligt för att 
säkerställa att läsaren har en bra förståelse för hur vi gått tillväga. Trots detta kan andra 
forskares resultat skilja sig då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som 
anpassats efter respondentens svar. Det finns således begränsat med möjligheter att ställa 
exakt samma frågor igen. Vidare är studiens respondenter anonyma vilket medför 
svårigheter i att hitta likvärdiga respondenter för en upprepning av studien. Trots detta 
har respondenterna presenterats på ett sådant sätt att viss likhet inte borde vara ett 
problem. Lincoln och Guba (1986, s. 18) menar att pålitligheten kan granskas genom att 
låta en oberoende extern person granska arbetet under dess gång för att säkerställa att 
tillvägagångssättet förklarats på ett riktigt sätt. Genom studiens gång har vi vid ett flertal 
tillfällen stämt av tillvägagångsätt med vår handledare men även av en annan 
studiekollega.  

8.2.4 Konfirmering  

 
Konfirmering, som är det avslutande sanningskriteriet, ifrågasätter ifall forskare har 
antagit ett objektiv synsätt eller inte (Shenton, 2004, s. 72). Hon menar att det resultat 
som presenteras skall vara baserat på upptäckter och information från studiens 
respondenter och att det inte skall påverkas av forskarnas synsätt och värderingar. 
Genomgående under studien har vi varit försiktiga med att inte påverka utfallet med våra 
egna upplevelser och åsikter. Genom att presentera bakgrunden till vårt val av ämne samt 
vår förförståelse till detta säkerställer vi att studiens läsare är medvetna om vilken 
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kunskap vi besatt gällande det specifika ämnet vid studiens uppstart. Vi anser att detta 
tillkännagivande styrker vår objektivitet även om forskarens undermedvetna åsikter och 
erfarenheter alltid i viss utsträckning kommer färga studiens utfall. Under processen har 
vi ständigt varit eftertänksamma med att enbart presentera empiri utifrån erfarenheter 
som studiens respondenter upplevt. För att ytterligare säkerställa att ett objektivt synsätt 
har angripits valde vi att skriva empirin tillsammans. Vi hävdar att detta tillvägagångssätt 
reducerar risken att framställningen av respondenterna skulle påverkas av våra 
individuella åsikter och uppfattningar.  
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BILAGA 1 - Mailutskick 
 
Hej XX! 
 
Vi är två studenter som just nu studerar sista året på civilekonomprogrammet med 
inriktning mot Service Management vid Umeå Universitet. Vi skriver just nu ett 
examensarbete om ledarskap på distans. Med ledarskap på distans menar vi där ledare 
och anställda befinner sig på olika fysiska platser i det dagliga arbetet.  

Syftet med vårt examensarbete är att utvidga kunskapen om ledarskap på distans då 
arbetsstrukturen har börjat bli allt mer förekommenade.  
 
Vi undrar om du är intresserad av att ställa upp på och bidra till vår studie genom att 
medverka i en intervju med oss? Intervjun beräknas ta ca en timme.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
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BILAGA 2 – Intervjuguide 
 

Nr.  Fråga Huvudtema Teori 

Organisationen i helhet 

1. Skulle du kunna berätta lite kort om er 
organisation?  
 

Inledning  
Organisationen 

Ej kopplad. 

2. Skulle du kunna förklara vad arbete 
på distans innebär för er?  

Inledning  
Organisationen 

Fjermestad, 2006 
Henttonen et al., 
2005 
Zimmermann et al., 
2008 

3. Vad är anledningen till att ni har valt 
att möjliggöra arbete på distans för era 
medarbetare? 
 

 
 

Inledning 
Organisationen 

Dekker et al., 2008 
DeRosa & 
Lepsinger, 2010 
Kelley & 
Kelloway, 201 
Neufeld et al., 200, 
Parker et al., 201 
Ramage, 2017 
Townsend et al., 
1998 
Watkins, 2007 
Watson, 2007 
Zhang och 
Fjermestad, 2006 

4. Träffas alla medarbetare inom 
organisationen tillsammans någon 
gång?  

- Syftet med att träffas?  
- Teambuildning/jobba/diskuter

a? 
 

Inledning 
Organisationen 

Ej kopplad 

5. I stora drag, på vilka platser befinner 
sig alla medarbetare? 

- Olika nationaliteter? 
- Hur hanterar du som ledare 

eventuella skillnader i 
nationella kulturer? 
 

Inledning 
Kultur 
 
 
 

Fjermestad, 2006 
Henttonen et al., 
2005 
Zimmermann et al., 
2008, 
Au & Marks, 2012 
Warrick, 2017 

6. Hur ser sammanhållning ut i er 
organisation?  

Motivation  
Tillit 

Zaccaro och Bader, 
2003 
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- Någon typ av aktivt arbete för 
att denne ska bli bra?  

- Skulle du säga att alla har 
någon de litar på och kan 
vända sig? 
  

7. Hur skulle du definiera kultur inom er 
organisation?  
 

Kultur Khan och Afzal, 
2011 
Warrick 2017 

8. Hur upplever du det som ledare att 
bygga en stark organisationskultur när 
dina medarbetare inte är nära dig?  
 

Kultur Warrick, 2017 

9. Kan du berätta hur ni arbetar med att 
uppmuntra era anställda till att 
framföra sina åsikter?  

- Hur/Håller ni 
utvecklingssamtal?  

- Hur hanterar ni personlig 
utveckling?  

 

Ledarskap 
 

Northouse, 2016 

Respondenten och ledarskap 

10. Kan du berätta mer om din roll i 
organisationen? 

- Hur många anställda?  
 

Respondenten Ej kopplad  

11. Hur många års erfarenhet har du från 
att leda på distans? 
 

Respondenten Ej kopplad 

12. Skulle du kunna berätta om en dag på 
jobbet? 

Respondenten 
Organisation 
Kultur 
 

Ej kopplad 

13. Hur upplever du att det är att leda på 
distans? 

- Någon utstickande 
positiv/negativa aspekt? 
 

Respondenten Möjligheter:  
Cascio och 
Shurygalio, 2003 
DeRosa och 
Lapsinger, 2010 
Piccoil et al., 2004 
Ramage, 2017 
Zaccaro och 
Bader, 2003 
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Utmaningar: 
Akkirman & 
Harris, 2004 
Bell och 
Kozlowski, 2002 
Cascio & 
Shurygailo, 2003 
Daft & Lengel, 
1986 
DeRosa, 2009 
Fan et al., 2013 
Jarvenpaa & 
Leidner, 1999 
Piccoil et al., 2004 
Schmidt 2014 
Snellman, 2013 
Shin, 2005 
Ramage, 2017 
Watkins, 2007  

14. Finns det några skillnader mellan hur 
du leder dina anställda ansikte mot 
ansikte jämfört på distans?  
  

Ledarskap Hersey et al., 2013 

15. Hur gör du för att stödja dina 
medarbetare i det dagliga arbetet? 
 

Ledarskap Northouse, 2016 

16. Skulle du kunna berätta om hur 
relationerna med dina medarbetare 
ser ut? 

- Tror du att det hade varit på 
ett annat sätt om ni var på 
samma ställe? 

Ledarskap 
 
 
 
Motivation  

Northouse, 201 
Kelloway et al., 
2002 
 

Geister et al., 2006 

 

17. Hur anpassar ditt ledarskap utifrån hur 
erfarna dina medarbetare är?  

Ledarskap Northouse, 2016 
Hersey et al., 2013 

18. Hur motiverar du dina medarbetare?  
- Feedback? 
- Bonussystem?  

Ledarskap 
 
Motivation  

Northouse, 2016 
 
Bickle, 2017 
Kanfer et al., 2017 
Schaffer, 2008 
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Madlock, 2013 
(Bonussystem) 

19.  Hur säkerställer du att dina 
medarbetare är motiverade?  
 

Motivation  Geister et al., 2006 
Schaffer, 2008 

20. På vilket sätt jobbar du för att era 
medarbetare ska ta egna initiativ? 

- Frihet under ansvar?  
- Högt i tak i att göra vad dom 

vill? 
 

Ledarskap 
 
Kultur 

 Northouse, 2016 

21. Hur vet du att dina medarbetare gör 
det de ska?   

- Möten?  
- Rapportering?  
- Skulle det märkas om 

någon ”försvann”?  

Ledarskap 
 
Motivation  
 

Tillit  

Bass & Riggio, 
2006 

Geister et al., 2006 
(Uppföljningsarbet
e på anställda) 
 
Barsness et al., 
2005 
Cascio och 
Shurygalio, 2003 
Spector och Jones, 
2004 
(Gör det dom ska)  

22. Skulle du kunna berätta hur du 
hanterar ifall de anställda misslyckas 
med någonting som de har tagit sig 
an?  
 

Ledarskap Bass & Riggo, 
2006 
Northouse, 2016 

23. Hur tycker du att det är att stödja dina 
medarbetare i deras arbete på distans?  
 

Ledarskap Hersey et al., 2013 

24. Skulle du kunna berätta hur du främst 
kommunicerar med dina anställda?  

- Företagsinformation 
- Vardagligt prat 
- Om du behöver prata med 

någon om något som är 
problematiskt, hur gör du då? 

 

Kommunikatio
n 

Arteberry, 2014 
Fjermestad, 2006 
Henttonen et al., 
2005 
Zimmermann et al., 
2008 
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25. Hur skiljer sig kommunikation till 
dina medarbetare beroende på vem du 
kommunicerar med?  

- Frekvensen: Mer eller 
mindre? 
 

Kommunikatio
n 
 
 
Ledarskap 

Northouse, 2016 

26. Hur upplever du att det är att 
kommunicera virtuellt istället för 
ansikte mot ansikte? 

Kommunikatio
n  

Cascio & 
Shurygalio, 2003   
Staples et al., 1998 
 
Nackdelar: 
Hackman och 
Johnson 2013 
 
Fördelar: 
Cascio & 
Shurygailo, 2003 
Ramage, 2017 

27. Hur arbetar du som ledare med 
feedback när detta måste ske på 
distans? 
 

Kommunikatio
n  

Morgan et al. 2014  

28. Om det skulle uppstå ett problem 
inom gruppen, hur tas detta upp??  

Tillit Cascio och 
Shurygalio, 2003 
Spector och Jones, 
2004 

29. Hur jobbar du för att ha ett öppet 
klimat där alla vågar prata om vad 
som helst? 
 

Tillit  Ej kopplad.  

30. Vilka förväntningar ställer du på dina 
anställda? 
 

Tillit  Herzog, 2001 

31. Avslutningsvis, är det någonting som 
vi inte har nämnt nu som du tror 
påverkar ledarskapet på distans?  
 

Avslut Ej kopplad 

32. Får vi återkomma om vi undrar över 
något? 

Avslut Ej kopplad 

33. Får vi citera dig? Avslut  Ej kopplad 
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