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Sammanfattning 

Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att 

organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått 

större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med 

denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team 

upplever ledarskap på distans. Detta har undersökts genom en kvalitativ studie där det 

genomförts semistrukturerade intervjuer med åtta medarbetare på ett internationellt 

företag. Utfallet av dessa intervjuer har analyserats med hjälp av teorier kring 

transformativt ledarskap, transaktionsbaserat ledarskap samt följarskap. Resultatet visar 

att medarbetarna känner en självständighet i sitt arbete, tillit till sin chef och en 

förståelse för det organisatoriska upplägget. Samtidigt upplever de en distans som 

sträcker sig utöver det fysiska genom begränsad kommunikation och avsaknad av en 

personlig relation till sin chef. Genom analys utifrån det teoretiska ramverket tyder 

dessa teman på en avsaknad av transformativt ledarskap, samtidigt som vissa 

förutsättningar för att denna typ av ledarskap ska kunna utövas tycks finnas. 

Avslutningsvis diskuteras huruvida transformativt ledarskap är nödvändigt för arbetet 

när man har sin närmsta chef på distans samt vad det kan göra för att påverka 

medarbetaren i egenskap av följare. Det behov av personliga relationer som förmedlas 

visar att fortsatt forskning på området kan behövas för att förstå hur man uppnår detta i 

en relation mellan ledare och följare som innefattar en fysisk distans.  
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Inledning 

I en värld som kontinuerligt integreras och kopplas samman genom globalisering och teknisk 

innovation har företag såväl som organisationer i stort fått nya möjligheter och alternativ när 

det kommer till hur man strukturerar och bedriver sin verksamhet. Istället för lokala filialer 

tillhörande globala bolag, tillåter tekniska verktyg att transnationella arbetslag bildar 

projektgrupper och avdelningar med täta samarbeten som sträcker sig över tid och rum. Yukl 

(2013, 259) menar att den vanligaste formen av vad som beskrivs som virtuella team, som 

sällan eller aldrig träffas och som förlitar sig på olika former av telekommunikation för att 

kommunicera, är tvärfunktionella team som tillsammans arbetar mot ett kortsiktigt eller 

långsiktigt mål i organisationen genom att bidra med olika kompetenser och expertområden. 

De nya formationerna som blivit ett resultat av samhällets utveckling och globalisering 

innebär nya utmaningar för chefer att utöva ledarskap när det kommer till att följa 

medarbetares prestationer, utveckla ömsesidig tillit och skapa en kollektiv identitet (Yukl, 

2013, 260). Charles Handy skrev redan 1995 om de dilemman som uppstår i en organisation 

när det fysiska rummet minskar i värde. För att illustrera teknikens utveckling skriver han om 

hur ett helt biblioteks innehåll ryms på en CD-skiva. I förhållande till utvecklingens framfart 

sen dess går det att spekulera kring hur organisatoriska förutsättningar och dess utmaningar 

har förändrats flera gånger om. Vad Handy (1995) också lyfter, som en sannolikt mer varaktig 

omständighet, är vikten av tillit för att de till tiden sett moderna arbetsförutsättningarna skulle 

fungera. Han menar att tillit bygger på kunskap om individen, att det kan förväxlas med en tro 

på individens förmåga och att det är något personligt som kräver fysiska möten (Handy, 

1995). 

Ledarskapsutövning och dess utmaningar har resulterat i mångfacetterad forskning samt 

teoretisering och ledaren gestaltas, hyllas och kritiseras i sportvärlden, media och kulturen. 

Detta möjliggör individuella uppfattningar om vem och vad den ideella ledaren är, både för 

ledare och följare.  

Även ledarskap på distans har problematiserats och undersökts åtminstone sedan 1995 

(Handy, 1995). Trots det hävdar den senaste forskningen och litteraturen att vidare forskning 

behövs för att förstå och behärska komplexiteten i sammanhanget. Vår genomlysning visar att 

majoriteten av tidigare studier har haft en kvantitativ ansats medan ambitionen i föreliggande 
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uppsats snarare är att undersöka den personliga upplevelsen av att arbetsledas på distans. Hur 

upplever medarbetare att ha en chef man sällan eller inte alls träffar i verkliga livet? Fokus 

riktas därmed på följarrollen som historiskt ansetts vara sekundär. Följare har tenderat att 

betraktas som passiva men i takt med fältets utveckling har följarskapet fått större erkännande 

och mer uppmärksamhet. Studiens följare har det gemensamt att de ingår i virtuella team och 

leds av chefer på distans.  

Syfte och problemställning 

Nedan presenteras det syfte och den frågeställning som utgör kärnan i arbetet.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur medarbetare upplever virtuellt 

ledarskap i egenskap av följare.  

Frågeställning 

Utifrån studiens syfte ämnar vi att genom undersökningen besvara följande frågeställning:  

Hur upplever medarbetare i virtuella team ledarskap på distans när det kommer till frihet, 

kommunikation, personliga relationer och tillit? 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till åtta intervjuer med medarbetare som ingår i transnationella arbetslag 

och som har sin närmsta chef på distans. Då studien genomförts på endast ett företag kan 

resultaten ej generaliseras till andra företag. 

Definitioner 

I denna studie används begreppen chef och ledare samt medarbetare och följare för att 

beskriva intervjupersonernas upplevelser i såväl praktisk som teoretisk kontext. En chef 

betraktas i denna uppsats som den närmsta överordnad som medarbetaren rapporterar till och 

begreppet syftar till rollen på företaget som innefattar ansvar för andra arbetstagare. 

Begreppet ledare har en mer teoretisk grund och används i analytiska sammanhang. I denna 

studie är ledare och chef i praktiken samma person då båda begrepp ryms inom den position 

och det ansvar som chefen besitter. Medarbetarna benämns dels som medarbetare men också 
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som följare genom uppsatsen då dessa två roller ryms inom samma person och begreppen 

överlappar varandra i sammanhanget. Även här syftar begreppet medarbetare till den roll man 

har i företaget medan begreppet följare har en mer teoretisk grund och syftar till någon som 

tar emot ledarskap. 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt samt en redogörelse för tidigare forskning som är av 

relevans för studiens syfte och frågeställning. Vidare skildrar metodavsnitten hur studien har 

genomförts och därefter presenteras de resultat som studien har lett fram till tillsammans med 

en analys av dessa förankrat i studiens teoretiska ramverk. Slutligen diskuteras resultaten i ett 

avslutande avsnitt och återkopplas till den tidigare forskningen. 

Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som använts för att analysera studiens empiri och besvara 

studiens frågeställning gällande hur medarbetare upplever ledarskap på distans. 

Ledarskapsteori 

Under hela 1900-talet har det i olika perioder och med olika fokus teoretiserats kring 

ledarskap. De teoretiska variationerna rör ledarskapsstilar, förutsättningar i arbetet och 

organisationens syfte. En översikt av områdets omfattning ryms inte i en kandidatuppsats, 

nedan följer istället en redogörelse för några av ledarskapsteoriernas grundare, följt av en 

sammanfattning av den utveckling som leder fram till de nutida teorier som dagens forskare 

nyttjar i sitt arbete och som används vid analys av studiens empiri. I studiens 

diskussionsavsnitt relateras sen resultaten från intervjustudien till resultat funna i tidigare 

forskning.  

Klassiska teoretiker och deras syn på ledarskap 

Ledarskapsforskning är kanske inte den främsta anledningen till Max Webers status som 

grundare av sociologi men Weber (2012, 325) skrev insiktsfullt om ledarskap. Han menade att 
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ledares förmåga att leda grundar sig i tre typer av auktoritet som följare betraktar som legitima 

grunder för att lyda och följa. Han menar även att legitimiteten säkerställer den annars 

instabila relation mellan ledare och följare som är baserad på sed, känsla, ideal eller materiell 

motivation i olika kombinationer. Den traditionella auktoriteten grundar sig i normer och 

traditioner som beskrivs som något självklart och bundet till den gällande individen. Regler 

blir sekundärt till utrymme för ledarens egna preferenser och ledarens handlingsutrymme 

innebär såväl frihet som en kontrasterande begränsning med hänsyn till den tradition som har 

gjort ledaren erkänd (Weber, 2012, 341–342). Den legala auktoriteten är det rationella vis 

som följare accepterar och efterlever etablerade regler som förmedlas av vad som betraktas 

som legitimt utsedda ledargestalter. Följandet är därmed grundat i regelverket och inte direkt 

kopplat till ledaren, som utifrån auktoritetskategorin endast upprätthåller byråkratin och inte 

personligen är av betydelse för koordineringen och delegeringen av uppgifter (Weber, 2012, 

330–332). Den sista av auktoritetstyperna är den karismatiska, där ledaren betraktas som en 

heroisk figur med nästintill övermänskliga krafter. Förmågan att inspirera och styra med hjälp 

av personliga attribut legitimerar ledarskapet hos följarna. Weber beskriver denna auktoritet 

som vitt skild från de föregående två då den inte är bunden till regler utan enbart kräver 

följarnas erkännande. Så länge de kan se en tillfredsställande karisma och tror på sin ledare 

kommer de att följa (Weber, 2012, 359–362).  

Chester Barnard är likaså en inflytelserik klassiker, men mera inom organisationssociologin. 

Han menade att ledarskap innefattar moral och att ledarens uppgift är att skapa en gemensam 

tro om att personliga mål kommer att uppnås i samband med arbetet mot organisationens 

gemensamma syfte (Barnard, 2009, 262). Även Barnard lyfter auktoritet som en betydande 

del av ledarskap och menar att en underordnad behöver tro att en order är förenlig med såväl 

personligt intresse som organisationens syfte för att acceptera den (Barnard, 2009, 174). 

Vidare behövs en ”zone of indifference” inom vilken underordnade kommer att acceptera 

order och erkänna dess auktoritet. Detta spanns storlek kan påverkas av hur mycket 

incitament och belöningar överskrider det arbete och de uppoffringar som ordern kräver och 

med en vilja att bidra till organisationen kan spannet breddas (Barnard, 2009, 177).  

Weber och Barnard var sålunda bland de första att poängtera betydelsen av relationen mellan 

ledare och följare. På så vis är deras ledarskapsteorier ”moderna” till skillnad från det som 

kom att bli känt som ”great men”-teorier som tenderar att enkom fokusera på kvaliteter hos 

ledarna själva (Yukl, 2013, 17–18). 
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Ledarskapsteorins utveckling 

”Great men”-teorierna och deras syn på ledarskap som en egenskap dominerade fram till 

1940-talet då fokus skiftade till hur ledares beteenden påverkar medarbetares effektivitet 

(Bryman, 1992, 4). Vidare övervägdes möjligheten att allt ledarskap är situationsbaserat och 

på så vis behöver sin enskilda anpassning utifrån den sociala kontexten. Sedan 1980-talet har 

de så kallade nya ledarskapsteorierna fått ta mer plats. Här återkommer Webers tankar om 

karisma genom det karismatiska ledarskapet. Även det transformativa ledarskapet vars teori 

växer fram har inslag av karismans betydelse (Bryman, 1992, 1). Yukl beskriver två 

metakategorier som fått ta stor plats i utforskningen av vad effektivt ledarskap innebär, i form 

av uppgiftsorienterat och relationsorienterad beteende. Medan ett fokus på uppgifter innebär 

att organisera, delegera, följa regler och säkerställa att resultat uppnås, går det 

relationsinriktade beteendet istället ut på att erbjuda stöd och uppmuntran samt bygga 

relationer och entusiasmera sina medarbetare (Yukl, 2013, 64–66). Nära besläktat med dessa 

kategorier är differentieringen mellan chefskap och ledarskap. Chefskapet förknippas med 

hårda värden som till exempel ordning, stabilitet och effektivitet och chefen beskrivs som 

resultatinriktad, opersonlig och risktagande. I förhållande till ledarskapet handlar chefskapet 

om traditionellt arbete i form av administration, planering och budgetarbete, medan 

ledarskapet handlar om visioner, övergripande överblick och inspirerande kommunikation 

(Sveningsson & Alvesson, 2010, 31–32; Yukl, 2013, 22). Bennis och Nanus (1985, 21) 

menade att “managers are people who do things right, leaders are people who do the right 

thing”. Kotter (1990, 7–8) föreslår att båda rollerna är nödvändiga, vidare understryker han 

vikten av balans dem emellan. För mycket vikt åt chefskapet kan leda till onödig byråkrati 

och avskräcka från risktagande, medan för mycket vikt åt ledarskapet däremot kan leda till att 

bryta ordning och skapa obefogade förändringar. 

Transformativt och transaktionsbaserat ledarskap 

Transformativt ledarskap innebär en ledarskapsstil där ledarens uppgift är att utveckla och 

förändra, med målet att medarbetaren växer och utvecklas i en riktning som även är gynnsam 

för organisationen och det gemensamma målet (Bass & Bass, 2008, 618–619). Genom 

motivation, tillit och en känsla av delaktighet uppmuntras medarbetare till att själva reflektera 

och fatta beslut i arbetet, där ledaren strävar efter att stimulera och inspirera med hänsyn och 

anpassning till den enskilda individen. Detta är menat att resultera i en prestation över 

förväntan, som stärker medarbetarens tro till sin förmåga samtidigt som organisationen kan 
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dra nytta av den (Bass & Bass, 2008, 618–619). Karisma och idealiserat inflytande, 

inspiration och motivation, intellektuell stimulering samt personlig uppmärksamhet och 

hänsyn listas som de faktorer som möjliggör transformativt ledarskap. Karisman syftar till att 

kunna stärka följare och bilden av den kollektiva effektiviteten (Bass & Bass, 2008, 581), 

inspiration och motivation innebär etablering av eftertraktade mål och verktyg för att nå dessa 

(Bass & Bass, 2008, 606), intellektuell stimulering innefattar att man initierar utmaningar för 

att stimulera innovation och kreativitet (Bass & Bass, 2008, 621) och personlig 

uppmärksamhet och hänsyn syftar till att ledarskapet anpassas till enskilda behov för att 

individen ska kunna prestera och utvecklas (Bass & Bass, 2008, 622). 

Kärnan i Bass teoretisering är kontrasten mellan det transformativa ledarskapet och det som 

benämns som transaktionsbaserat ledarskap. Motsatsen till det entusiasmerande ledarskapet 

grundar sig istället i praktiska och ömsesidiga utbyten utifrån medarbetarens eget 

självintresse, där krav och incitament är tänkt att influera prestation och där utfall av arbetet 

belönas, bestraffas eller korrigeras för att forma framtida resultat (Bass & Bass, 2008, 623). 

Tankarna kring ledarskapsstilarna har arbetats om över tid för att bli mer heltäckande och 

inkluderande i takt med samhällets utveckling. En intressant nyans på ledarskap 

introducerades 1999 av Avolio; laissez-faire ledaren som är något helt annat än det 

transformativa och transaktionsbaserade ledarskapet. Ledarskapsformen karaktäriseras av 

passivitet till skillnad från det aktiva utövandet av ledarskap som ovan beskrivna ledarstilar 

syftar till, vilket innebär att man på ett likgiltigt vis bortser från problem och behov hos sina 

medarbetare genom att låta arbetsförloppet ha sin gång utan aktiva insatser (Avolio, 1999, 50) 

Bass menar att transformativt och transaktionsbaserat ledarskap inte är ytterligheter som 

nödvändigtvis utövas helt skilda från varandra, utan att de istället fungerar enligt en 

multidimensionell modell där det transformativa ledarskapet förstärker det 

transaktionsbaserade då transformativa beteenden hos ledaren förbättrar transaktionerna som 

sker mellan ledare och följare. (Bass & Bass, 2008, 644).  

Följarskap 

Ledarskap förutsätter dock någon som leds, i uppsatsen benämnt följaren. Följaren är den 

individ som hierarkiskt är underordnad ledaren och följaktligen den individ som ledarskapet 

utövas över. I ledarskapslitteraturen har följarens roll historiskt sett beskådats som en passiv 

aktör. Ledarskapet omfattar att ledaren agerar och följarna responderar varierande beroende 
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på vilken ledarskapsstil som utövas (Shamir, 2007, ix-x). Det ledarcentrerade perspektivet 

förklaras av Alvesson och Sveningsson (2010, 42) genom att ledaskapsgestalten ofta beskrivs 

som en stark aktör som tänker, tycker och agerar för att påverka organisationen. Således 

skapas det en oattraktiv bild av följaren, synnerligen i tider när entreprenörskap och 

individualism anses vara åtråvärt. Shamir (2007, xi) lyfter likaså problemet att följarens roll i 

ledarskapslitteraturen marginaliseras. För att ledarskapet ska vara meningsfullt bör 

följandeskapet tas i beaktning (Alvesson & Sveningsson, 2010, 43). Howell och Méndez 

(2008, 25–27) beskriver tre typer av följandeskap i deras kapitel från The Art Of 

Followership; interaktiv roll, självständig roll eller pendlande. De framställer dels hur 

följandeskapet kan bidra till effektivitet eller ej i relationen mellan ledare och följare, samt hur 

följarna ser på sig själva och deras identitet. 

Den interaktiva rollen omfattar att följaren kompletterar och stödjer ledaren för att uppnå 

organisationens mål. Den effektiva följaren tenderar att bry sig mindre om transaktiva 

belöningar som pengar och status för att istället hitta en högre mening i att arbeta tillsammans 

med ledaren för att uppnå de eftersträvande målen. Interaktionen mellan följaren och ledaren 

bygger på samarbete och ömsesidigt inflytande istället för lydnad. Vidare beskriver Howell 

och Méndez att den interaktiva rollen även kan vara ineffektiv om följaren har benägenhet att 

lita ohämmat på ledaren, de förlitar sig på att ledarens förmåga att fatta rätt beslut. 

Motivationen hos följaren ligger i att få belöning av ledaren vilket kan leda till att de 

undanhåller information som de tror att ledaren inte vill höra (Howell & Méndez, 2008, 27–

29) 

De följare som faller inom den självständiga rollen är ofta personer som har en högre 

utbildning och stävar efter att själva bestämma över sitt arbete. Vidare innebär det att de 

anställda med en högre utbildning besitter förmågan att själva styra sitt arbete och lösa 

problem som uppstår utan att förlita sig på sin formella ledare. Behovet av ledarskap är lågt då 

följarna skapar substitut för ledarskap, vilket innebär att ledaren kan fokusera på andra 

arbetsuppgifter som till exempel medarbetarnas utveckling och att behålla resurser. Dessa 

personer utvecklar ofta kollegiala relationer som kan öka potentialen för självständighet från 

ledaren då det kan innebära mentorskap och stöd från det övriga nätverket de bygger. Ett 

förhållande som kan uppstå är att följaren ställer sig neutral till ledarskapet, vilket kan leda till 

att när ledaren försöker influera följaren blir denne frustrerad. Detta kan hända när följarens 

personlighet innefattar ett stort behov av självständighet och felaktigt underskattar ledarens 

kompetens att fatta arbetsrelaterade beslut. Vidare kan detta också uppstå om följaren blir 
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alienerad från ledaren och organisationen, dessa situationer kan förvärras om följaren har en 

fysisk distans till sin ledare och organisation (Howell & Méndez, 2008, 31–33).   

Den pendlade följarrollen belyser behovet av att skifta mellan ledarskapsrollen och 

följarrollen. Det är framförallt vanligt i flexibla organisationer som arbetar med team, 

medlemmar i dessa organisationer har ofta en hög kunskap och en professionell erfarenhet. 

Det krävs av medlemmarna att de kan vara flexibla och anpassa sig till de tillfälliga strukturer 

som råder, ibland behöver personerna ta på sig ledarrollen och ibland följarrollen. Rollen 

innefattar beteenden som; övervaka och tolka omgivningen för att identifiera behovet i 

gruppen, aktivt delta i beslutsfattande som gör att gruppen uppnår sina mål, förhålla sig 

kritiskt till gruppbeslut för att utveckla dem, förstå och förhålla sig till gruppens normer och 

till sist underhålla en empatisk relation med gruppmedlemmarna genom rik kommunikation. 

Samarbetet i gruppen blir ineffektivt om individer hellre ser till sitt eget bästa och sätter sin 

egen framgång framför gruppens bästa (Howell & Méndez, 2008, 35–36). 

Howell och Méndez menar att följarens självbild, ledarens förväntningar och organisatoriska 

faktorer påverkan vilken roll följaren antar, som i sin tur påverkar effektiviteten i relationen 

mellan ledare och följare. Vidare menar de att om ledare och följare har en ömsesidig 

förståelse för deras respektive roller och en samstämmig uppfattning om hur de kan 

samarbeta, kan detta resultera i en bättre kommunikation dem emellan, en underliggande 

förståelse och delade förväntningar för arbetet (2008, 38–39).  

Teoretisk diskussion 

Utifrån ämnets storlek och forskares intresse för området finns det oerhörda mängder teori 

och forskning samt populär litteratur att välja mellan. I förhållande till studiens syfte och den 

empiri som studien resulterat i presenterades ovan ett urval av litteraturen som har vissa 

gemensamma tendenser. Samtliga betonar relationen ledare-följare; samtliga skiljer på två 

idealtypiska ledarskapstyper: situations/relation; transaktion/transformation; chefer/ledare. 

Det har under arbetets gång blivit uppenbart att teorier omarbetas och revideras kontinuerligt 

och i arbetet med val av teorier har ämnets omfattning inneburit en utmaning. Det har funnits 

en svårighet i att identifiera teoriers olika nivåer av konceptualisering då ledarskapsteorier 

berör hela spektrumet från interindividuell till samhällelig nivå. Författarna har även fått 

överväga teoriernas applicerbarhet på kvalitativ forskning då mycket av teoribildningen har 

haft en kvantitativ grund. Författarnas slutliga val av teorier baserades på det ökade fokus på 
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följarcentrerade perspektiv samt den ledarcentrerade teorin som använts i tidigare forskning 

på ämnet ledarskap på distans. 

Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning som i arbetet med studien hjälpt författarna att 

identifiera det rådande forskningsläget. Avsnittet redovisar för internationella forskningsfynd 

gällande virtuella team och ledarskap på distans. Ingen svensk forskning på ämnena har hittats 

och då studiens intervjupersoner arbetar på ett internationellt företag ansågs internationell 

forskning vara av relevans. Författarna finner att det har gjorts begränsad kvalitativ forskning 

på dessa ämnen. Vidare har forskning om virtuella team och ledarskap på distans inkluderat 

följares upplevelser av ledarskap, men inte behandlat begreppet följarskap och hur deras roll 

har en inverkan på det ledarskap som utövas.  

Virtuella team och tillitsfull kommunikation 

En kvalitativ studie av Gibson och Gibbs (2006) visar att virtuella teams och deras förmåga 

att vara högfunktionella grundar sig i att medarbetare upplever ett psykologiskt tryggt 

kommunikationsklimat. Detta definieras som ett klimat med möjlighet att på ett konstruktivt 

sätt uttrycka tankar och känslor och studien tyder på att kommunikationsklimat som en 

betydande faktor kan mildra problem grundade i geografiska avstånd, varierande bakgrunder 

och personalomsättning. Även Sarker m.fl. (2011) kvantitativa studie tar upp vikten av 

kommunikation för att främja prestationer, men menar också att kommunikationens innehåll 

är av betydelse då interaktionen i sig inte har en positiv inverkan. Studien grundar sig i det 

fokus som nya managementstrategier har haft om att ”talk is work” och vikten av 

kommunikation i virtuella team. Det forskarna anser att man i tidigare forskning haft för stort 

fokus på är personliga attribut snarare än relationer och strukturer i arbetslag. Enligt studien 

går det inte att endast uppmuntra kommunikation med ambitionen om att detta ska påverka 

teammedlemmars prestationer, utan det sociala nätverk som uppstår måste även innehålla tillit 

för att kommunikationen ska ha effekt. 
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Kirkman m.fl. gjorde 2011 en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie på det 

amerikanska företaget Sabre där de med hjälp av den kvalitativa undersökningen identifierade 

fem utmaningar som behöver tas i beaktning när man jobbar i ett virtuellt team för att öka 

teamets prestation. Den första utmaningen handlar om att bygga förtroende inom det virtuella 

teamet då de kommit fram till att det finns svårigheter att bygga tillit inom ett team som har 

begränsade möjligheter till fysiska möten. Man finner att snabb respons i kommunikation 

alstrar tillit och understryker även teamledarens roll att se till att medlemmarna i teamet har en 

kontinuerlig interaktion med varandra. Vidare ser studiens författare utmaningar i att virtuella 

team har svårt att skapa synergi där de lyfter vikten av att träna på samarbete utifrån 

arbetslagets förutsättningar och nyttja tekniska verktyg på ett fördelaktigt sätt, att skapa en 

inkluderande miljö som motarbetar isolering och att vid rekrytering hitta en balans mellan den 

tekniska och sociala kompetensen hos teamet medlemmar. Den sista utmaningen är att ta fram 

processer som möjliggör utvärdering av prestationer och efterföljande feedback då 

geografiska avstånd begränsar chanserna att kontinuerligt följa teammedlemmar i sitt arbete.   

Sammanfattningsvis visar forskningen om virtuella team att kommunikation och tillit är 

centrala komponenter för att få arbetsdelningen att fungera bra samt att kommunikationen 

måste innehålla mellanmänskliga faktorer som trygghet, känsla av tillhörighet och möjlighet 

att uttrycka sina känslor.  

Ledarskap på distans 

I en studie gjord med kvantitativ ansats av Neufeld, Wang och Fan (2010) undersöktes 

sambanden mellan ledarskapsstilar i form av transformativt och transaktionsbaserat ledarskap, 

ledarskapsprestation, kommunikationseffektivitet och fysiska avstånd. Resultaten tyder på att 

oavsett vilken ledarskapsstil man har spelar inte fysiska avstånd någon roll om man har en 

effektiv kommunikation. Studien lyfter möjligheten att tid i företaget samt 

kommunikationsfrekvens leder till de icke-signifikanta resultaten gällande geografiska 

avstånd. Vidare visar Joshi, Lazarova och Liao (2009) resultat från den kvantitativa studien 

Getting Everyone on Board: The Role of Inspirational Leadership in Geographically 

Dispersed Teams en något motsägande bild till ovanstående studie, de menar att individens 

perception av inspirerande ledarskap har betydelse för att känna tillhörighet och tillit till 

teamet när de är geografiskt utspridda. Resultatet visar en större positiv korrelation mellan 

inspirerande ledarskap och upplevd tillit samt inspirerande ledarskap och upplevd tillhörighet 

för de team som var geografiskt utspridda än de team som jobbade på samma kontor. Studiens 



 

 11 

data stärker även deras hypotes om att hög tillit och tillhörighet positivt påverkar 

teamprestationen.   

Wong och Berntzen (2019) undersöker i sin kvantitativa studie transformativt ledarskaps 

effekt på relationen mellan ledare och följare med virtuella teams arbetsförhållanden som 

moderatorer, i form av hur beroende man är av andra för att genomföra sina arbetsuppgifter 

och till vilken grad man förlitar sig på elektronisk kommunikation. Studien har genomförts i 

två olika organisatoriska miljöer som varierar gällande geografisk spridning, med tanken om 

att studera hur och om man kan predicera relationens kvalitet. Studien visar att transformativt 

ledarskap har positiv påverkan när självständigheten i arbetsuppgifterna och beroendenivån av 

elektronisk kommunikation är låga samt om en av de är höga medan den andra är låg. Dock 

visar studien att transformativt ledarskap genererar en negativ påverkan om båda 

parametrarna är höga.  

Hoch och Kozlowski (2014) undersökte hierarkiskt ledarskaps påverkan på grupprestation i 

sin kvantitativa studie och fann att jämfört med arbetslag som arbetar virtuellt till en låg grad, 

försvagas inflytandet av ett sådant ledarskap hos de teamen med en hög grad virtuellt arbete. 

Vidare utforskade de alternativ som kunde mildra de negativa effekterna som distans, 

elektronisk kommunikation och kulturella skillnader har på ledarens möjlighet att påverka sin 

arbetsgrupps prestation, där de fann att strukturerat stöd i form av fungerande infrastruktur 

och rutiner samt ett rättvist belöningssystem i förhållande till individuella prestationer 

fungerar som en kompenserande faktor.  

Sammantaget visar tidigare forskning om ledarskap på distans att det finns svårigheter att som 

ledare influera sina medarbetare då det finns en hög grad av självständighet inom teamen. 

Transformativt och inspirerande ledarskap tycks ha en påverkan på att känna tillhörighet och 

tillit, dock visar forskningen även att ledarskapsstil inte har någon större inverkan om det 

finns en effektiv kommunikation. 

Metod 

Syftet med studien är att undersöka hur medarbetare som arbetar med sin närmsta chef på 

distans upplever ledarskapet. I följande avsnitt presenteras tillvägagångssätt som har använts 

för att undersöka det syfte som studien grundar sig i. Avsnittet består av metodologiska 
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ställningstaganden, förberedelser inför intervju, etiska överväganden, beskrivning av 

genomförandet av intervjuer, redogörelse för studiens intervjupersoner, databearbetning och 

analysmetod samt validitet och reliabilitet. 

Metodologiska ställningstaganden 

En kvalitativ ansats ansågs lämplig vid genomförande av studien då syftet var att få en inblick 

i medarbetares upplevelse kring ledarskap på distans i fall där geografiska avstånd mellan 

medarbetare och chef råder som begränsar möjligheter till fysiska möten. För att inhämta 

information användes semistrukturerade intervjuer, vilket tillåter att på förhand etablerade 

frågor kan följas upp med följdfrågor och utforska de ämnen som intervjupersoner tenderar att 

lägga fokus vid under intervjun (Aspers, 2011, 143). Denna intervjumetod kan dock innebära 

begränsningar för intervjupersonen att lyfta sitt perspektiv, då intervjufrågorna grundar sig i 

forskarens egna bias och utgångspunkt. Studiens syfte och förutsättningar innebar även att 

intervjuerna genomfördes via videosamtal. Hur detta påverkar intervjupersonernas svar är 

svårt att bedöma men bör tas i beaktning vid tolkning av resultatet.  

Förberedelse inför intervju 

Nedan beskrivs de steg som ledde fram till genomförandet av intervjuerna. 

Urval 

I denna studie består urvalet av åtta medarbetare på ett internationellt företag som består av 

ca. 250 medarbetare och som verkar inom mjukvarubranschen i Europa samt Nordamerika. 

Intervjupersonernas befattningar är av varierande karaktär, men gemensamt för dem är att de 

har ett geografiskt avstånd till sin närmsta chef som begränsar möjligheterna att träffas 

personligen. Intervjupersonerna har kontaktats genom författarnas kontaktnät och valet att 

genomföra studien på endast ett företag grundar sig i ambitionen att minimera inflytandet av 

organisationers möjligtvis varierande tekniska samt organisatoriska förutsättningar. Detta 

ställningstagande gällande urval upplevs möjliggöra ett fokus på relationerna snarare än 

tekniska system för distanskommunikation och organisatoriska strukturer. Till följd av detta 

kan studien benämnas som en fallstudie, vilket innebär ytterligare restriktioner gällande 

möjligheter att generalisera utifrån de resultat som studien mynnar ut i utöver de 

begränsningar som kvalitativ forskning i stort innebär (Bryman, 2008, 76–77). Med vetskap 
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om studiens förutsättningar gjordes bedömningen att fokus på endast ett företag var 

fördelaktigt för att i intervjuerna inte behöva lägga för stor vikt vid att skapa en bild av 

organisationens struktur eller tekniska nivå utan enbart kunna fokusera på relationerna och de 

kommunikativa vanorna.  

Första kontakten med intervjupersonerna etablerades genom att en intresseanmälan 

publicerades på företagets intranät, med kort information om studiens syfte samt de kriterier 

som efterfrågades för att ett deltagande skulle vara aktuellt. Sammanlagt inkom 13 

intresseanmälningar varav 10 uppfyllde de efterfrågade kriterierna och 8 av dessa bokades in 

baserat på tillgänglighet och vilka intressenter som anmälde sig först. Vid inbokning av 

intervjun skickades ett följebrev ut som beskrev studiens syfte och forskningsetiska 

förutsättningar samt en inbjudan till ett videomöte. Rekryteringsinlägg samt följebrev är 

bifogat som bilaga. 

Utformande av intervjuguide 

Vid sammansättning av frågor till intervjuguiden har studiens syfte fått stå i fokus, med 

inspiration av de teman som framkommit i tidigare forskning. Guiden inleds med öppna 

frågor där intervjupersonen ombeds berätta om sig själv, sin bakgrund och sin roll i företaget. 

Vidare ställs frågor om arbetslagets struktur och funktion för att slutligen öppna upp för det 

primära ämnet ledarskap på distans. Formatet ”kan du berätta om…” används gällande 

erfarenhet, kommunikation och relation för att intervjupersonerna ska ha möjlighet att 

associera fritt. Stödmaterial i form av punkter som önskas beröras i samtalen fungerade som 

ett underlag för följdfrågor. Intervjuunderlaget översättes först efter komponering till 

engelska. Intervjuguiden är bifogad som bilaga. 

Etiska överväganden 

Författarna har i arbetet med studien förhållit sig till de fyra huvudkrav för forskningsetik som 

presenteras av Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet innebär att forskningens syfte 

förmedlas till involverade parter (2002, 7) och detta krav har uppfyllts genom att den gällande 

organisation där studien genomförts samt de intervjupersoner som deltagit informerats om det 

ämne som författarna önskat undersöka. I förhållande till det tillvägagångssätt som användes 

för att kontakta potentiella medverkande, i form av en annons på ett intranät, fanns 

informationen tillgänglig innan en direkt kontakt etablerades med deltagarna. Redan vid den 

initiala publiceringen inkluderades information om anonymitet vid deltagande. Mer utförlig 
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information om studien förmedlades till de som anmälde sitt intresse genom ett följebrev, där 

anonymitet och frivillig medverkan intygades samt att intervjupersonerna informerades om att 

uppsatsen kommer att publiceras på universitetets digitala arkiveringssystem och därmed blir 

en offentlig handling. Detta täcker även in Vetenskapsrådets samtyckeskrav (2002, 9–10), 

som innefattar att deltagande i en studie ska ske med samtycke där deltagare har rätt att 

avbryta sin medverkan när de önskar utan negativa följder. En muntlig bekräftelse på 

samtycke togs emot vid uppstart av respektive videosamtal där författarna även bad om 

tillåtelse att spela in samtalet. Samtycke samt bekräftelse på att materialet skulle 

anonymiseras repeterades efter inspelningens start. Vetenskapsrådet konfidentialitetskrav, 

som innebär att insamlade uppgifter bör behandlas aktsamt utan att spridas samt avrapporteras 

på ett sätt som gör att enskilda individer inte kan identifieras (2002, 12–13), har varit av stor 

vikt i arbetet med studien då den utförts på endast ett företag. Vid presentationen av studiens 

resultat har därför empiri modifierats för att säkerställa deltagarnas anonymitet utöver 

anonymisering av företaget, då yttranden annars kunnat härledas till enskilda personer även i 

det fall där namn exkluderats utifrån studiens deltagarkriterier. Chefernas namn och 

pronomen i presenterade citat har ersatts med X. Det sista av de fyra huvudkraven, 

nyttjandekravet, innebär att insamlad data endast får användas för forskningsändamål (2002, 

14). I detta fall har syftet med intervjuerna och den empiri dessa har resulterat i varit att 

besvara studiens frågeställning i samverkan med den teori som inkluderats i arbetet.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuer genomfördes via videosamtal vilket gav intervjupersonerna stor frihet gällande att 

välja en plats där de känner sig trygga och kunde tala fritt om sina erfarenheter. Då samtliga 

intervjupersonerna har möjlighet att arbeta hemifrån blev detta i majoriteten av fallen ett 

naturligt alternativ. Samtliga intervjuer spelades in genom en funktion i 

videosamtalsapplikationen samt en kompletterande inspelning på mobiltelefon efter att 

samtycke inhämtats. Information gällande samtycke och forskningsetiska principer 

repeterades sedan när inspelningen startades. Intervjutiden vid samtliga tillfällen var ca. 55 

minuter. Vid samtliga intervjuer var båda författare närvarande och arbetade med en struktur 

som bibehölls vid alla intervjutillfällen. Strukturen innebar att medan en person hade det 

primära ansvaret att ställa intervjufrågorna och driva samtalet framåt så ansvarade den andra 

personen för att lyssna, anteckna och säkerställa att samtliga ämnen från intervjuguiden 

berördes. Samma person höll i samtliga intervjuer då den passiva bisittaren har en etablerad 
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koppling till organisationen och författarna ville undvika att intervjupersonerna gav 

otillräckliga utläggningar på grund av detta. Det fanns även möjlighet för den passiva 

deltagaren att ställa följdfrågor i de fall att önskade ämnen inte blivit tillräckligt utforskade. 

Det öppna tillvägagångssättet och möjligheten att variera antal och innehåll i följdfrågor i 

respektive intervju, resulterade i att intervjuerna blev unika i sitt innehåll trots den 

gemensamma intervjuguiden. Samtliga intervjuer genomfördes på engelska.   

Studiens intervjupersoner 

Då studien genomförts på ett företag, med ambitionen att värna om intervjupersonernas 

anonymitet, presenteras nedan begränsad information om respektive individs roll och 

bakgrund i organisationen. Hur länge intervjupersonerna arbetat på företaget har 

dikotomiserats som mer eller mindre än två år och för att på ett diskret sätt förmedla en 

uppfattning om senioritet redovisas även huruvida intervjupersonen har mer eller mindre än 

10 yrkesverksamma år. Vi har valt att avköna deltagare samt chefer som omnämns, dels för 

att könsskillnader ligger utanför studiens fokus och dels av anonymiseringsskäl. Både kvinnor 

och män intervjuades och även bland de chefer som intervjupersonerna rapporterar till finns 

båda kön representerade. 

Tabell 1: Fördelning av IP baserat på arbetslivserfarenhet och senioritet i företaget. 

 Mindre än 10 

yrkesverksamma år 

Mer än 10 yrkesverksamma 

år 

Mer än 2 år i företaget IP1, IP6 IP4, IP8 

Mindre än 2 år i företaget IP3 IP2, IP5, IP7 

 

Sammanfattningsvis har hälften av intervjupersonerna arbetat mer än 2 år i företaget och fem 

av intervjupersonerna har mer än 10 yrkesverksamma år.  

Databearbetning och analysmetod 

Då båda författare närvarade vid samtliga intervjuer fanns möjligheten för författarna att 

tillsammans reflektera över samtalet efter respektive intervju och notera nyckelteman. Det 

inspelade ljudmaterialet transkriberades med en uppdelning mellan författarna på tre 
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respektive fem intervjuer. Efter transkribering genomförde författarna tillsammans en öppen 

kodning där likheter och skillnader i samtalen identifierades med studiens frågeställning i 

åtanke. Med utgångspunkt i empirin och de koder samt reflektioner som framkom utav denna 

data förflyttades fokus tillbaka till teori och tidigare forskning där de teoretiska alternativen 

granskades för att identifiera lämpliga verktyg för analys. I och med val av teori kodades 

materialet om med grundteman förankrade i de teoretiska valen och färgkodning användes för 

att underlätta fortsatt analys i linje med Aspers rekommendation (2011, 187–188). I arbetet 

med materialet har sålunda ett abduktivt förhållningssätt använts då öppen kodning lett till val 

av teori, som sedan applicerats på materialen och resulterat i en ny kodning för vidare analys. 

En växelverkan mellan ett induktivt och ett deduktivt förhållningssätt tillåter problematisering 

och utveckling av samspelet mellan teori och empiri (Ahrne & Svensson, 2015, 218).  

I enlighet med Rennstam och Wästerfors rekommendation har arbetet med materialet skett i 

tre steg (2015, 220). Materialet har efter sortering reducerats utefter de framarbetade koderna 

samt relevans för frågeställning. Vidare har en självständighet i analysen skapats genom att 

författarna har argumenterat för materialet, där teori och tidigare forskning har använts för att 

åstadkomma detta. Citat som ansågs belysa teman på bästa sätt valdes ut medan andra 

yttranden beskrivs i löpande text. När citat har förkortats och information därmed uteslutits 

markeras detta med […].  

Forskarens roll 

Aspers menar att det är viktigt att överväga forskarens roll i kvalitativ forskning, då detta ofta 

förutsätter man interagerar med de som deltar i studien. Acceptans av fältet är av vikt för att 

man ska kunna genomföra mellanmänskliga studier (2011, 66) och uppnåddes i detta fall 

genom författarnas kontaktnät där deltagarna själva fick anmäla sitt intresse att delta. Den 

sociala interaktion som uppstår i en intervju kan i viss mån likställas med ett vanligt samtal, 

vilket innebär att deltagarna kommer påverkas av den som intervjuar. Likaså kommer den 

som intervjuar att påverkas av deltagarna (Aspers, 2011, 66–67). Det är i detta fall av vikt att 

överväga detta då kopplingen mellan deltagare och författare existerade innan studiens början. 

Trots att effekterna av detta är svåra att avgöra bör det tas i beaktning att detta kan ha 

påverkat interaktionen.  
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Validitet och reliabilitet 

Jämfört med forskning baserad på slumpmässiga urval av befolkningen är kvalitativ forskning 

inte generaliserbar. Bristen på generaliserbarhet lyfts av kritiker som en nackdel i 

användningen av kvalitativa forskningsmetoder. Ahrne och Svensson (2015, 27) påpekar dock 

att forskare med en kvalitativ ansats inte är betydelselös utan kan ge en djupare förståelse för 

en specifik miljö. Emellertid bör överföring av forskningsresultat till andra områden och 

miljöer göras med stor försiktighet (Ahrne & Svensson, 2015, 27–28). Syftet med denna 

studie var att få en inblick i hur ledarskap utövas på distans utifrån följarnas perspektiv. 

Studien genomfördes med deltagare från ett företag, det innebär att denna studie är en 

fallstudie och deltagarna är inte representativa för hela populationen arbetstagare med chefer 

på distans. Således går studiens resultat inte att generalisera. Vidare intervjuades 8 personer, 

vilket inte täcker in alla de anställda på företaget som arbetar med sin närmsta chef på distans. 

Det kan därför ifrågasättas huruvida det går att generalisera resultaten även inom 

organisationen. Valet av intervjupersoner bör också tas i beaktning då de själva fick anmäla 

sitt intresse att vara med i studien, där det inte går att utesluta att deras vilja att delta kan ha 

grundat sig i en för populationen ”stark” åsikt om ämnet.  

Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning omfattar forskarens perception och subjektivitet 

gällande det presenterade resultatet. Bryman (2008, 368) skriver att kritikerna menar att 

resultatet bygger på forskarens uppfattning om vad som är viktigt och av betydelse i ämnet, 

dessutom etablerar forskaren en personlig relation med deltagarna under studiens gång. 

Författarna har försökt säkerställa att det som utlovats i studiens syfte också har behandlats 

och besvarats i rapporten. Däremot utesluts inte att deltagarnas svar påverkats av hur frågorna 

ställts under intervjuerna, även valen och ordningsföljden av frågorna kan ha influerat svaren. 

Valet av semistrukturerade intervjuer kan diskuteras då mer strukturerade intervjuer är att 

föredra för att kontrollera reliabilitet. Intervjuformen innebär att deltagarna inte fått identiska 

frågor och vissa deltagare har bett om förtydligande av frågorna och därmed fått det. Alla 

intervjuer genomfördes med samma upplägg vilket innebar att samma person tog ansvar för 

att ställa frågorna och den andra personen tog ansvar för att lyssna och säkerställa att samtliga 

områden i intervjuguiden berördes under intervjuerna. Det har bidragit till att författarna efter 

varje intervju kunnat synka våra upplevelser och tolkningar av data, vilket innebär att även 

om analysen och bearbetningen är subjektiv är den likvärdig för samtliga intervjuer. 
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Två andra aspekter att ta hänsyn till är att intervjuerna har genomförts på engelska och via 

videosamtalsverktyg. Betydelsen av att engelska inte är intervjuarnas eller de intervjuades 

första språk bör tas i beaktning då det kan ha påverkat hur frågorna ställts, uppfattats och hur 

de sedan besvarats. Vidare går det att spekulera kring vad som händer med ett samtal när det 

genomförs över ett videosamtalsverktyg som dessutom förlitar sig på hur bra Wi-Fi-

mottagning det finns. Majoriteten av intervjuerna genomfördes utan tekniska avbrott men vid 

de tillfällen det skedde påverkades samtalet eftersom den intervjuade då var tvungen att 

upprepa sig, vilket kan ha inneburit att intervjupersonen sammanfattat sitt svar istället för att 

svara mer utförligt. I jämförelse med en intervju som genomförs med båda parterna i samma 

rum kan en intervju via video antas påverkas av fördröjning och att hela kroppsspråket inte 

går att läsa av, vilket kan leda till att det till exempel blir svårare att avgöra ifall 

intervjupersonen är färdig med sitt svar eller inte.  

Resultat och analys 

Med syfte att undersöka medarbetares upplevelser av ledarskap på distans presenteras resultat 

och analys i följande avsnitt. Avsnittet består av de genomgående teman som har varit 

utmärkande i samtalen med intervjupersonerna, förankrade i den tidigare presterade teorin: 

frihet under ansvar, begränsad tid, personliga relationer och mål samt tillit och acceptans. 

Frihet under ansvar 

Intervjupersonerna fick frågan om hur de upplevde sin arbetssituation eftersom de inte bara 

arbetar på distans från sin chef utan också från sitt team. Samtliga intervjupersoner ger en bild 

av att deras nuvarande arbetssituation innefattar en stor frihet att självständigt påverka och 

driva sitt arbete framåt. De menar att detta är en positiv del av att arbeta på distans från sin 

närmsta chef och IP5, IP2 samt IP7 beskriver alla friheten de upplever av att vara 

frånkopplade sin chef på följande sätt: 

“…the other thing with working remotely is that I do have a lot of freedom of how I’m going to 

organize my work day and my work week […] so I do love that.” – IP5 

“The other pro is that you feel more free […] that’s important because when you feel like you can 

take initiatives you actually feel like you’re trusted as well.” – IP2  
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“Allow me the freedom to do what I have to do to get things done. I think the worst thing that 

someone can do is micro manage. We´re actually only fairly educated people that are really smart on 

what they are doing and therefor let them do it. I am happy to have as much freedom as I need to do 

my job, which is why I am working with the company.” – IP7 

Vid tolkning av det intervjupersonerna säger med hjälp av Bass teori gällande transformativt 

ledarskap kan friheten som upplevs ses som ett tecken på intellektuell stimulering (Bass & 

Bass, 2008, 620). Intervjupersonernas upplevda möjlighet att självständigt driva sitt arbete 

framåt är intressant teoretiskt, då det indikerar ett passivt transformativt ledarskap – ett 

ledarskap som ”utövas” genom att utrymme ges att själv sträva mot resultat och utveckling. 

Vidare går det att spekulera kring huruvida denna stimulans sker som en medveten strategi 

från chefernas sida, eller om passivitetens positiva effekt på medarbetarna är omedveten.  

Den positiva inställningen till frihet förstärks av IP7 och dennes uttalande ovan gällande 

upplevd kompetens och kunskap hos medarbetarna i organisationen, där friheten beskrivs som 

både fördelaktig och nödvändig för ett framgångsrikt arbete. Även IP4 lyfter sin och sina 

kollegors utbildningsgrad och kompetens som en anledning till varför frihet är positivt för 

arbetet, åtminstone så länge en presterar väl: 

”If someone is performing, you need to let them do their job. In a company like this, you don’t hire 

experienced academics for them to be micro managed.” – IP4 

Intervjupersonerna tenderar alltså att se friheten och den intellektuella stimulering som följer 

av detta som är en förutsättning för att prestera i sitt arbete. Det är i linje med Bass 

multidimensionella modell, där det transformativa ledarskapet förbättrar det för båda parter 

fördelaktiga utbyte som sker i det transaktionbaserade ledarskapet (Bass och Bass, 2008, 644)  

Intervjupersonernas beskrivning av sin arbetssituation går även att analysera utifrån 

följandeskap, där intervjupersonernas tilltro till sin egen kompetens gör att de tycks anamma 

rollen som den självständiga följaren enligt Howell och Méndez kategorisering (2008, 31–33). 

I och med denna roll är behovet av stöd från en ledare lågt, där det är rimligt att anta att den 

trygghet de tycks känna till sin egen förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt kan vara 

ett resultat av den erfarenhet som citerade intervjupersoner besitter. Samtliga citerade 

personer ovan har mer än 10 yrkesverksamma år och deras positiva syn på arbetssituationen 

kan tänkas grunda sig i en trygghet som erfarenhet ger. 

I de fall då intervjupersonerna behöver stöd menar ett flertal av dem att det handlar om 

praktiska aspekter så som pengar, resurser, beslutsfattande, systemaccesser eller intyg där 
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chefens godkännande behövs för att kunna ta ett nästa steg i arbetet. Bilden av det praktiska 

stödet förmedlas i uttalanden som kretsar kring chefen som en mellanhand till resurser: 

”When it comes to progressing with my own work and my own goals, I have control over the 

situation. The only way I notice that X is the manager is that X has access upwards in the hierarchy 

[…] If I need budget or resources, I can’t do that myself. You can’t round that.” – IP4 

“All direct financial decisions are going through X. It’s money and decisions, or decisions about 

money.” – IP8 

“In our meetings I tell X how I want to proceed, so sometimes it’s only information and sometimes I 

require X’s support if it’s about money or some decision that I can’t make on my own.” – IP3 

Den bild av stöd som porträtteras ligger i linje med det transaktionsbaserade ledarskapet där 

det sker ett utbyte, här i form av att medarbetaren via chefen får tillgång till det som krävs för 

att utföra förväntade arbetsuppgifter (Bass & Bass, 2008, 623). Intervjupersonerna berättar 

också att det ofta är de själva som tar initiativet att fråga efter dessa resurser. Det förefaller i 

berättelserna som att chefen inte aktivt tar initiativ för att främja medarbetarens utveckling 

genom att proaktivt säkerställa resurser som tillåter vidare framsteg i arbetet. Detta kan tolkas 

som en brist på transformativt ledarskap. 

Med frihet som en positiv aspekt av det upplevda ledarskapet tycks ett flertal av 

intervjupersonernas självständiga natur göra att distansen mellan dessa och sina respektive 

chefer accepteras. Intervjupersonerna tycks inte uppleva att deras arbete i stort hämmas av 

distansen, dock behöver de komma i kontakt med sina chefer för att vissa beslut ska kunna 

fattas. Här kan det uppfattas som att det transaktionsbaserade ledarskapet involverar aktiva 

handlingar medan den frihet som tycks tillåta intellektuell stimulans och därmed faller under 

det transformativa ledarskapet uppnås genom passivitet från chefens sida. Det passiva 

handlandet tycks dock inte vara av den karaktär som kan tolkas som en avsaknad av 

ledarskap. 

Begränsad tid 

Det geografiska avståndet mellan chef och medarbetare innebär att samarbetet förlitar sig på 

olika tekniska verktyg för kommunikation och delning av information. Under intervjun 

ställdes frågor om kommunikation mellan chef och medarbetare, där intervjupersonerna 

ombads att beskriva kommunikationens frekvens och innehåll samt tankar kring detta. Ett 

flertal av intervjupersonerna beskriver att möjligheterna för direkt kommunikation genom 

videosamtal är begränsad och att den avsatta tiden därför förväntas vara effektiv. Resterande 



 

 21 

kommunikation sker via mail och chattfunktioner, vilket de menar höjer tröskeln för 

kommunikation och kräver större ansträngning för att formulera ett tydligt budskap i skrift. 

Mailkonversationer beskrivs som pingismatcher och tankar behöver bevaras eller 

dokumenteras för att kunna lyftas på nästa möte. IP3, IP7, IP2 och IP8 berättar om den 

begränsade mötestiden via videosamtal som extremt fokuserade och hypereffektiva: 

“We have a meeting every week and the time is very limited, only one hour and to discuss 15+ topics 

in that time is very tight” – IP3  

“It’s like ’Here is a list of things’. We only have one hour… so there is like zero time for anything, we 

just go ‘bam bam bam’, bullet point by bullet point and then the hour is over. Boom. Then X drops off 

until next Monday.” – IP7 

”I feel like the time I have is more quality time so whenever I speak to my manager I have a small 

amount of time but a good amount of time in terms of creativity exchange in the discussion, so 

actually I’m all for it.” – IP2 

“The communication tends to be strongly result oriented. First thing’s first, that’s the necessity […] 

and that leads to a situation where it’s harder to have these raw discussions.” – IP8 

Citaten visar att det råder delade uppfattningar intervjupersonerna emellan gällande huruvida 

tiden de får med sin chef är tillräcklig och ger utrymme för det man eftersträvar i 

kommunikationen. Medan IP3, IP7 och IP8 betonar att tiden är knapp hävdar IP2 snarast att 

den utsatta tiden tillfredsställer behovet av kreativt utbyte. IP2 tycks därmed uppleva 

transformativt ledarskap genom intellektuell stimulering enligt Bass teori (Bass & Bass, 2008, 

620), medan den pragmatiska och effektiva interaktionen som IP3, IP7 och IP8 beskriver 

snarast kan kopplas till det transaktionsbaserade ledarskapet där man fokuserar på status 

gällande intervjupersonernas tilldelade arbetsuppgifter och inte på utveckling eller 

motivationshöjande kommunikation (Bass & Bass, 2008, 618).  

I förhållande till den begränsade tiden man har med sin chef, berättar IP7 och IP8 även om 

hur spontan direkt kommunikation utöver detta är svårt att uppnå: 

“You can try to call somebody but welcome to this company: they are always in meetings, If you 

don’t book them they will be in a meeting. So you don’t really have this pick up the phone type of 

discussion […] you can’t really send a five minute invite to a calendar because you need five minutes 

to make it work technically” – IP7 

“If you would be on the same floor you would just drop by for a couple of minutes for a short 

question” – IP8 

Här tycks distansen påverka möjligheten till spontan kommunikation, vilket kan förstärka 

bilden av att de inbokade mötena och den tid som finns att tillgå kräver arbetsrelaterat och 
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praktiskt fokus. IP1 berättar om innehållet i de regelbundna möten denne har med sin chef ett 

flertal gånger under intervjun, där denne beskriver en intervjusituation snarare än en dialog 

kring vad som funkar och vilket stöd personen behöver: 

”An hour where we discuss topics, it’s mostly like an interview where the manager is on the other 

side of the screen asking questions and to me it should be more of a dialogue. To have an eye-to-eye 

discussion and not only me explaining to him why stuff is not working yet.” – IP1 

“What I’m looking for in a manager is someone asking me three questions in our meetings: What are 

you currently doing, what is holding you back and how can I support you? That has not happened 

once” – IP1 

Liksom i tidigare citat ligger IP1:s uttalanden i linje med att videosamtalen med chefen 

mestadels upplevs som ett transaktionsbaserat ledarskap med fokus på rutiner och roller (Bass 

och Bass, 2008, 618). Men IP1 uttrycker tydligt också en avsaknad av det slags ledarskap som 

IP1 förväntar eller önskar av en chef. Ledarskapet som beskrivs ligger här snarast i linje med 

Avolios laissez-faire ledare, en passiv ledarskapsstil som bortser från medarbetarens behov 

(Avolio, 1999, 50). 

IP1 tillsammans med IP3 och IP6 menar alla att de ser sig själva som självständiga utan större 

behov av stöd, något de i så fall tycks ha gemensamt med de seniora intervjupersonerna som 

omnämns i avsnittet om frihet. Samtidigt uppkommer uttalanden i intervjuerna som visar 

tecken på att det är något saknas i ledarskapet. I följande uttalanden beskriver 

intervjupersonerna hur det upplever sig själva som en viss sorts person med en hög grad av 

självständighet: 

” I think that’s just the way I am, it’s a character thing I guess. I usually don’t need people sitting 

next to me or my superior telling me what to do because usually I see issues and problems and then 

push topics forward by myself” – IP1 

”I don’t depend so much on others, I almost work independently […] because I work independently, I 

don’t require so much attention from X” – IP3 

” I think it’s kind of a mindset, being independent, that’s why I said I don’t have expectations 

towards support that much because I usually ask for support only when its urgent or when I don’t feel 

I can do it on my own anymore, so I think it’s just a way of working that I want to work independently 

and I don’t want to rely on someone that much […] like I want to do a lot of things on my own even 

though it should be done by someone else, that can become an issue, but for this kind of matter its 

good because I don’t need a line manager to help me and that’s why I think I can work with this 

situation. If I would need more guidance or rely on more support, then it might be a tougher 

situation. So I think it depends a lot on the employee if it works out in the end or not. Without saying 

it’s better or worse, it’s the personality that counts here” – IP6 
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Tillsammans med citatet i tidigare stycke gällande vad IP1 saknar följer utlåtanden från IP3 

och IP6 om hur de upplever ledarskapet, där IP3 tar upp ett alternativt stöd på kontoret för 

hjälp med beslutsfattande och där IP6 beskriver hur denne tror att ledarskapet skulle se 

annorlunda ut om chefen arbetade på samma kontor då det skulle innebära en mer 

kontinuerlig inblick i arbetet: 

”The first 3 months this person was very involved in my role, always trying to support me and help 

me make decisions. And I think because this person works in the office and used to sit next to me we 

always had a closer relationship I would say” – IP3 

“This person is actually still supporting me and I think when a team is dispersed you need to have 

someone in the location who can support you, at least when you’re a new employee” – IP3 

“I think it would be a difference, simply because the time I would spend with him or her next to me, 

so I would get recognized how I interact with customers, in my daily work I could be seen, and this 

being off site there it’s just they will get feedback from my colleagues or customers maybe but when 

will that be? End of a project, or when they ask for it, but if they would sit next to me or at the office 

down the hall then they would come by hearing when I’m on the phone with a customer […] They 

would see me and I think this is a big advantage for being new or having a new line manager is that 

next to the meetings and official feedback they get from others about me, they can just see me and 

make their own picture.” – IP6 

Trots intervjupersonernas självständiga inställning kan dessa uttalanden visa på att 

ledarskapet kan behöva kompletteras med alternativt stöd, eller att det upplevs som 

otillräckligt. IP6 menar att denne inte har några större förväntningar på ledarskapet, något som 

ligger i linje med Howell och Méndez självständiga följarroll där följaren kan ställa sig 

neutral till ledarskapet i och med tron på sin egen förmåga och möjlig tro på ledarens icke-

förmåga (2008, 31–33). Detta utfall menar Howell och Méndez kan uppstå om följaren känner 

sig alienerad och kan förstärkas ännu mer av fysiska avstånd mellan ledare och följare. Vidare 

har IP3 sökt alternativt stöd i form av en kollega som finns på plats på kontoret. Även detta 

menar Howell och Méndez är ett karaktärsdrag hos den självständiga följaren (2008, 31–33). 

De intervjupersoner som uttalat sig på detta vis har mindre än 10 yrkesverksamma år, något 

som kan tänkas spela in då självständigheten gentemot sin chef blir en attityd och ett måste 

snarare än en gedigen rutin och erfarenhet som intervjupersonerna kan luta sig mot för att 

självständigt utföra sitt arbete. 

I intervjuerna uttrycks även en avsaknad av ledarskap på olika sätt. IP6 menar att 

kommunikationen i möten inte tar hänsyn till den som deltar via videolänk. Ljudkvalitet leder 

till att dialogen i rummet inte alltid uppfattas, vilket gör att fokus och engagemang är svårt att 
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upprätthålla. Vidare anser denne att det borde vara chefens ansvar att samtliga inkluderas på 

samma nivå även om man inte är fysiskt närvarande. Följande uttalanden av IP5 och IP6 

indikerar att just distansen skapar en viss frustration: 

“There was a desire to do a biweekly meeting, we were doing that for a while but that was 

discontinued. I don’t know why but I can make assumptions […] I think it would probably be a good 

thing.” – IP5  

“The manager is in one location, and there will always be a border between the two offices because 

X will always feel more connected to X’s office […] my advice is that you should actively try not to 

exclude people from the other office” – IP6  

En brist på ledarskap fattar här olika skepnader. Dels genom en avsaknad av kommunikation 

där möten ställs in och anledningen till detta inte förmedlas till de som jobbar på distans. Dels 

syns det likgiltiga inställningen också genom en upplevelse av exkludering av de team som 

inte är samlokaliserade med chefen. Båda situationerna upplevs som ett problem av 

medarbetaren som inte åtgärdas. Detta kan kopplas till laissez-faire som enligt Avolio innebär 

att ledaren inte tar hänsyn till medarbetarens behov och låter situationen fortlöpa trots 

problem (1999, 50).   

Sammanfattningsvis ger ovanstående avsnitt en bild av hur den begränsade kommunikationen 

som distansen innebär påverkar intervjupersonerna. Här tycks de förhållandevis juniora 

intervjupersonerna kompensera för det bristande stöd som de sägs uppleva genom substitut 

eller neutralisering av ledarskapet och självständigheten från sin chef tycks innebära en 

ofrånkomlig förutsättning snarare än en eftersträvansvärd sådan. Resultat präglar den avsatta 

tiden för direkt dialog mellan chef och medarbetare och det tycks då finnas begränsad 

möjlighet till utövande av transformativt ledarskap. Denna begränsade möjlighet berörs även i 

nästkommande avsnitt. 

Personliga relationer och mål 

Intervjupersonerna ombads beskriva relationen till sin chef och hur man upplever att denna 

fungerar. Flertalet intervjupersoner lyfter att avståndet och den begränsade kommunikationen 

som följer av detta gör att deras chefer saknar en fördjupad kunskap om vilka de är och att 

relationen dem emellan därför har en stark professionell karaktär. Gällande avsaknaden av 

personliga möten beskriver IP3 att chefen känner denne i egenskap av sin roll på företaget 

men inte som person: 
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“I don’t think it affects the relationship, but it doesn’t improve it or it’s not the way I would like it… 

the downside with it is that X doesn’t know me as a person, only knows me one hour per week in the 

best case, or two hours including the team meetings. X only knows me professionally, not as a person 

so much” – IP3 

Betydelsen av personliga och därtill informella möten tas upp av samtliga intervjupersoner, 

där kaffemaskinen eller att gå och ta en fika får en symbolisk roll. För att verkligen förmedla 

hur denna avsaknad finns representerad hos intervjupersonerna följer därför citat från fyra av 

de åtta medverkande i studien: 

“You have no virtual coffee machine so every interaction with someone needs to be either written or 

you try to call… written is a complicated way of communicating, especially for the informal part of 

it” – IP8 

”Because you don’t see your manager every day so you need to build your team spirit in something 

that you don’t see. You can see only on the screen, sometimes we do video, but you cannot have the 

small talks or go for a coffee or have lunch together” – IP3 

“We had some small chitchats about private stuff and so on but there is not enough time for this. 

When you have somebody close to you sitting in your office, then you get into these discussions or 

topics when you fetch a coffee or something, but when you call somebody over Skype or send them an 

email it's usually not something like yeah how's it going, how was your weekend, right? So the major 

downside is you don’t get to know the people and you can’t really support them in personal stuff that 

relevant for them personally so to say” – IP1 

“It’s always different to talk to someone via Skype than sitting in front of each other. This works out 

here, but if you just want to have a chat or talk about your issues it’s kind of hard and you don’t just 

call someone like you do with your colleague at the neighbor desk or something where you can say 

should we grab a coffee and talk about it. This was a bit, well not frustrating, but it could have been 

better if I was in the same office for instance.” – IP6 

Avsaknaden av den typ av samtal som intervjupersonerna tycks mena kan uppstå i mer 

informella sammanhang kan innebära att cheferna i sammanhanget inte känner till vissa sidor 

av sina medarbetare, så som personliga ambitioner, utmaningar och mående. Utifrån den del 

av transformativt ledarskap som benämns som personlig uppmärksamhet och hänsyn (Bass & 

Bass, 2008, 622), kan denna brist på kunskap tänkas hämma transformativt ledarskap då de 

inte får tillgång till den informationen som krävs gällande sina medarbetare för att kunna 

etablera individanpassade mål som resulterar i att de utvecklas och motiveras. 

Vid frågan om målsättning beskriver intervjupersonerna en avsaknad av mål, där arbetet med 

dessa är fördröjt eller där resultat är svårdefinierade. I andra fall finns det mål att följa, men i 

samband med mottagandet av dessa sägs också på ett skämtsamt sätt att de är orimliga eller 



 

 26 

påhittade. Det är också intressant att målen som intervjupersonerna berättar om alla är mål 

kopplade till resultat och organisation, ingen av intervjupersonerna tar upp personliga mål 

med betoning på utveckling. Intervjupersonernas bild av arbetet med målsättning förmedlas i 

följande utlåtanden om hur avsaknaden av mål leder till att teamet där IP3 ingår i inte visste 

huruvida deras bidrag var av värde eller inte:  

”X is still working on the goals for me and for my team and last year we didn’t have a goal. So when 

we met last year we were working but we didn’t have a goal. We didn’t have a strategy, we didn’t 

know what we were doing, and it was this situation where we didn’t have a goal to achieve. And 

sometimes we didn’t know if we were doing correct or failing.” – IP3 

“There is a set of goals that you set up, then you forget them for half a year and then you start 

tracking them again… I think the major goal we have is to set goals.” – IP7 

“It’s basically like: Here are the goals, I think the goals are unrealistic but here they are.” – IP5 

Utifrån det transformativa ledarskapets karaktärsdrag, där tanken är att motivera och inspirera 

till prestationer över förväntan, kan detta tänkas vara svårt att uppnå här då medarbetare inte 

har konkreta eller rimliga mål att arbeta mot (Bass & Bass, 2008, 606). Vidare går det att göra 

tolkningen att även ett transaktionsbaserat ledarskap saknas, då det grundar sig i tydliga krav 

och incitament för att arbetet ska utföras och där mål i detta fall kan uppfattas som ett krav på 

vad man förväntas åstadkomma (Bass & Bass, 2008, 618). Här går det inte att se hur distans 

påverkar situationen, då en avsaknad av mål lika gärna kan existera i ett sammanhang där chef 

och medarbetare arbetar på samma kontor. Däremot kan det tänkas att en uppfattning om hur 

medarbetare presterar om det inte finns mål att uppnå försvåras på grund av distansen, då 

intervjupersonerna uttryckt att kommunikation är begränsad och personlig kännedom likaså.  

Utifrån detta avsnitt tycks intervjupersonerna uppleva att den fysiska distansen till deras chef 

har en effekt på den personliga relationen dem emellan och även om arbetet inte påverkas av 

detta så är det inte en betydelselös aspekt utifrån deras yttranden. Avsaknaden av personliga 

mål och i vissa fall även organisatoriska mål visar på ett bristande tranformativt ledarskap och 

även om detta inte går att koppla direkt till distansen kan den begränsade personliga 

kännedomen som chefer beskrivs ha om sina medarbetare försvåra arbetet med att utveckla 

och motivera dem på ett individuellt plan.  

Tillit och acceptans 

I litteraturen kring distansarbete och prestation framkommer tillit som en mycket viktig 

komponent för att virtuella team ska kunna kommunicera på ett produktivt sätt. Tillit är också 
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något som enligt intervjupersonerna ligger till grund för att ett yrkesmässigt samarbete med 

stora avstånd ska fungera. Ämnet berörs grundligt i samtliga intervjuer där det berättas att 

tillit finns mellan chef och medarbetare, i form av att hålla det man lovar, tilldelat ansvar och 

öppenhet. Tillit beskrivs nedan av IP2 som något som finns i hög utsträckning och som gör att 

denne känner sig lyckligt lottad och IP4 menar att just tillit får situationen att fungera medan 

denne tror att en chef på distans generellt sätt är ett ofördelaktigt upplägg: 

”I mean trust, there is only one word – essential. Both ways, it is bidimensional… I can’t speak for 

everyone, but I’m very lucky because trust is very very strong.” – IP2 

“Generally I think it’s worse but in this case it works […] because of openness and trust.” – IP4 

Under samtalen uttrycker intervjupersoner att de känner tillit till sina chefer samt att de 

upplever tilliten som ömsesidig och utifrån det kan det tolkas som att distansen i detta fall inte 

haft en negativ inverkan på tillit. Etableringen av tillit är enligt Bass en förutsättning för att 

transformativt ledarskap ska kunna utövas, då det ger utrymme för följare att själva reflektera 

och fatta egna beslut (Bass och Bass, 2008, 619). Detta visar på att en av 

grundförutsättningarna för transformativt ledarskap finns i relationen mellan ledare och 

följare. Den tillit som intervjupersonerna upplever genom sina möjligheter att få ta ansvar kan 

också analyseras med hjälp av Howell och Méndez följartyper, där den interaktiva följaren 

lägger vikt vid samarbete och ömsesidigt inflytande som bygger på tillit (2008, 27–29). De 

lyfter också en risk med att lita för mycket på sin ledare, men i empirin finns inga tecken på 

detta.  

Intervjupersonerna visar också en stor förståelse för behovet av att ha chefer på distans för att 

kunna optimera verksamheten när de får frågan om fördelar med upplägget. IP6 beskriver att 

det är omöjligt för alla i företaget att ha en chef sittandes på samma kontor och IP8 uttalar sig 

om fördelarna med geografisk spridning och det intryck som detta förmedlar till kunder: 

”Being realistic, having an international company it’s simply not possible to have an onsite manager 

all the time, and I think as soon as it works without negative effects, it’s a positive thing” – IP6 

“I think the pro is that it shows the global approach of a company, so in the direct interaction it’s 

hard to see any pros but it’s a necessity in the set up.” – IP8 

Erkännandet av den geografiska spridningens nödvändighet och fördelar för företaget kan visa 

på att intervjupersonerna är måna om företagets framgång och tillväxt och därmed accepterar 

de förutsättningar som möjliggör detta. Att prioritera en organisations gemensamma mål och 

åsidosätta sin egen personliga vinning ingår i Howell och Méndez bild av den effektiva, 

interaktiva följaren och hur denna stöttar ledaren för att uppnå dessa mål (2008, 27–29). Det 
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går därmed att göra tolkningen att intervjupersonerna sätter organisationens bästa först som en 

del av sin följarroll och ser värdet i att åstadkomma framgång tillsammans som viktigare än 

det som är fördelaktigt för dem själva.  

Den förståelse och acceptans som intervjupersonerna förmedlar gällande de fördelar som 

geografisk spridning och chefer på distans innebär, tillsammans med den tillit som de 

upplever finns mellan dem och sin chef, tyder på att det finns en delvis positiv syn på att 

ledarskap på distans utövas. Vidare menar intervjupersonerna att tillit och öppenhet dem 

emellan är en nödvändighet för att ledarskap på distans ska fungera.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att utifrån medarbetarens perspektiv få en förståelse för hur de 

upplever ledarskap som utövas på distans. Utifrån litteratur om ledarskap och virtuella team 

skapades teman som användes i samtalen med intervjupersonerna. Intervjupersonernas 

beskrivningar av hur de upplever ledarskap på distans analyserades sedan utifrån litteraturen. 

Studiens resultat visar att intervjupersonernas syn på vissa aspekter av ledarskap på distans 

varierar, medan andra aspekter betraktas på samma sätt av samtliga deltagare. Sammantaget 

finner vi att samtliga intervjupersoner upplever mycket frihet i sitt arbete och ser sig själva 

som självständiga individer och arbetstagare. Intervjupersonerna beskriver också alla att de 

har en begränsad kommunikation med sin chef. Vi finner också i beskrivningarna av 

ledarskap ett i största utsträckning transaktionsbaserat ledarskap; den virtuella kommunikation 

som präglar relationen mellan medarbetare och chef i form av starkt resultatfokus och 

begränsad kommunikation (Bass & Bass, 2008, 623).   

Här tycks det dock finnas en skillnad som verkar grunda sig i senioritet där mer erfarna 

intervjupersoner tar lättare på den begränsade kommunikation som de beskriver, medan de 

mer juniora intervjupersonerna ser den begränsade kommunikationen som en större negativ 

aspekt av att ha sin chef på distans. I linje med Hoch och Kozlowskis studie om hur 

ledarskapets inflytande kan försvagas i arbetslag med en hög grad virtualitet (2014), kan det 

ses som att inflytandet här försvagas på olika sätt utifrån senioritet där mer de mer seniora 

intervjupersonerna upplever sig kunna sköta arbetet själv medan värdet ledarskapet hos de 

mer juniora intervjupersonerna neutraliseras. Denna bild av ledarskapet finner även stöd i 
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Howell och Méndez teori om självständigt följarskap (2008, 31–33). Vidare går det att 

spekulera kring behovet av transformativt ledarskap hos de följare som ser sig som 

självständiga. Teoretiskt tänks transformativt ledarskap utveckla medarbetare och stimulera 

inre motivation och självständighet (Bass & Bass, 2008, 618–619). De seniora medarbetare 

som har lång arbetslivserfarenhet kan möjligtvis redan ha gjort den utvecklingsresa som 

transformativt ledarskap ämnar åstadkomma. Samtidigt är detta endast en del av det 

transformativa ledarskapets syfte och frågan består gällande ifall dessa medarbetare kan 

prestera över förväntan på ett för organisationen gynnsamt sätt genom inre motivation och 

självständighet. Gällande de mer juniora medarbetarna kan det tänkas att behovet av 

utveckling är större och den utifrån empirin identifierade transaktionsbaserade karaktären som 

tycks prägla ledarskapet kan tänkas hämma medarbetares utveckling. Även här går det att 

ställa frågan om huruvida avsaknaden av transformativt ledarskap kan ersättas av inre 

motivation och självständighet.   

Studien finner även att intervjupersonerna upplever tillit i relationen med sin chef trots vad 

författarna tolkar som en brist på transformativt ledarskap, där ambitionen att inspirera är en 

del av detta. Upplevelsen av tillit går emot Joshi m.fl. studie (2009), vars resultat visade att 

det krävs ett inspirerande ledarskap för att åstadkomma tillit i virtuella team. Studiens resultat 

är mer i linje med Neufeld m.fl. (2010), där kommunikativ effektivitet har större inverkan på 

hur medarbetare uppfattar ledarskapet än vilket typ av ledarskap som utövas och där distansen 

då inte är av betydelse. Trots tilliten har intervjupersonerna delade uppfattningar av den 

kommunikation som sker och huruvida den är tillräcklig och värdeskapande eller inte, där 

dessa uppfattningar sammanfaller med deras inställning till situationen och den tidigare 

berörda självständigheten. Även här verkar senioritet påverka dessa skilda uppfattningar.  

Den kommunikation som sägs vara värdeskapande är den kommunikation som sker på 

inbokad tid i form av veckomöten eller liknande. Samtliga intervjupersoner tar upp 

begränsningar att få svar på snabba frågor, då de upplever att cheferna ofta är fullbokade med 

andra möten. Denna utmaning är även identifierad i Kirkman m.fl. (2012) studie, där det 

poängteras att snabb kommunikation är svårt att åstadkomma i virtuella team och är således 

något som bör tas i beaktning. Svårigheten att få snabb och spontan respons från sin chef kan 

tänkas leda till att medarbetarna tvingas fatta egna beslut för att komma vidare med sitt arbete, 

vilket möjligtvis kan leda till att självständigheten indirekt uppmuntras. Den ineffektiva 

självständige följaren som har en övertro till sin förmåga att fatta beslut kan således 

neutralisera ledarskapet, ytterligare en konsekvens av detta kan vara att följaren känner sig 
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alienerad från ledaren (Howell & Méndez, 2008, 31–33). Intervjupersoner i den här studien 

har adresserat en känsla av utanförskap, vilket finner stöd i Kirkman m.fl. studie där 

svårigheter att etablera en inkluderande miljö i virtuella team identifieras som en utmaning 

(2012).  Anledningen till detta går att spekulera kring, där möjliga alternativ är dels den 

självständighet som flertalet personer lyfter och där denna kan tolkas som påtvingad utifrån 

medarbetarnas faktiska förmåga att klara sig själva. Det kan också grunda sig i den 

samstämmiga upplevelsen av att intervjupersonernas chefer inte känner dem som personer, 

där den ytliga personliga kännedom som råder resulterar i känslan av en distans som är mer än 

fysisk. Här ligger studiens resultat i linje med Joshi m.fl. vad gäller tillhörighet, där de menar 

att inspirerande ledarskap krävs för att skapa tillhörighet i virtuella team (2009). Här blir 

återigen tolkningen om ett bristande transformativt ledarskap relevant, där inspiration ingår 

som en komponent i transformativt ledarskap och där den upplevda bristen på tillhörighet kan 

vara en konsekvens av det. 

Berättat utifrån intervjupersonernas perspektiv i egenskap av medarbetare med sin närmsta 

chef på distans, beskrivs frihet och tillit som något som förekommer och uppskattas. Vidare 

beskrivs en situation med begränsad kommunikation med varierande effektivitet och en 

relation till sin chef som inte får möjlighet att fördjupas. Utifrån dessa berättelser tycks deras 

upplevelser visa på en avsaknad av transformativt ledarskap, där det ledarskapet som utövas 

istället tycks besitta en transaktionsbaserad karaktär. Deltagarna i studien ger däremot inga 

indikationer på att arbetet som utförs påverkas negativt av deras situation, vilket stödjer 

Handys konstaterande om att den tillit som intervjupersonerna beskriver är en förutsättning 

för att arbete i virtuella organisationer ska fungera (1995). Det går därför att ifrågasätta 

huruvida transformativt ledarskap är nödvändigt för att arbetet med sin chef på distans ska 

kunna fortgå och organisationen ska kunna dra nytta av det arbete som görs. Samtidigt kan 

tänkas att transformativt ledarskap kan gynna det samarbete som sker mellan chef och 

medarbetare, då en mer interaktiv följarroll som inspireras och motiveras till att sträva mot 

organisationens gemensamma mål kan skapa långsiktiga fördelar. Att utöva transformativt 

ledarskap kan också tänkas mildra den negativa effekt som kan komma av den självständiga 

följarrollen, då risken finns att en försämrad inställning till ledarskapet fördjupas och 

möjligheten att influera följare försvåras till en grad som kan vara ogynnsam för 

organisationen.  

Studiens resultat fångar också en avsaknad av relationer chefer och medarbetare emellan som 

går utöver det som är nödvändigt i arbetet. I och med studiens teoretiska ramverk har 
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utforskningen av denna aspekt varit begränsad, men det går inte att undgå att notera att 

distansen tycks skapa en barriär i framväxten av de personliga relationer som 

intervjupersonerna uttrycker ett behov av. Detta behov av relationer ledare och följare emellan 

visar att den poäng som Weber och Barnard gjorde redan under första halvan av 1900-talet 

om relationens betydelse fortfarande är av vikt idag. Som en av studiens intervjupersoner 

konstaterar, det finns ingen virtuell kaffemaskin, författarna ser därför ett värde i att investera 

tid och tanke i att bygga relationer med sina medarbetare som motarbetar känslan av att 

distansen är mer än fysisk. Framtida forskning på området tycks vara behövlig då denna 

studie endast berör en liten del av bilden kring ledarskap på distans. En djupare förståelse för 

ledarens upplevelse av ledarskap på distans, samt ett vidare fokus på följarens upplevelse 

utifrån begreppen tillhörighet och social identitet, kan tänkas vara ett nästa steg mot en mer 

fullständig bild av området. Vidare visar litteraturen på en kontinuerlig utveckling av 

ledarskap som bedrivits med en vilja att effektivisera ledarskapsutövning i takt med 

samhällets utveckling. Även detta indikerar att mer forskning behövs på området, då 

organisationer succesivt organiserar sig mer och mer utifrån virtuella och digitala möjligheter. 

Vårt bidrag till forskningen har förhoppningsvis visat att den historiskt kvantitativa 

traditionen kan behöva kompletteras genom mer kvalitativa undersökningar för att förstå den 

mänskliga upplevelsen.   
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Bilaga 1: Intervjumall 

You 

Can you tell me a little bit about yourself? 

 Age and where you’re from 

 Position at the company 

 Time with the company 

 Experience within the profession 

 Education 

Team 

Can you tell me about your team? 

 Dispersion of team/manager 

 Collaborations 

 Dependence 

 Decision making 

What does a typical week at work look like? 

Manager 

Can you tell me about your experiences of having a remote manager? 

 Previous experience 

 Experience at the company 

Can you tell me about what your communication looks like with your manager? 

 Thoughts 

 Frequency 

 Channels/technology – which is more common? 

 Topics – only work related? 

 Time difference – effects?  

Can you tell me a little bit about your relationship with your current manager? 

 How long? 

 How often do you see each other face-to-face? How does that affect the relationship?  

 How has it developed over time? 

 Goals 

 Follow-up 

 Feedback 

 Trust 

What kind of support are you looking for in a manager? 

 What do you need?  

 What do you get today? 

What would you say are the pros of having a remote manager? 

 Cons? 

What would you say is important to think about when someone is practicing leadership from a distance?  

Suggestions for change regarding your current set-up? 
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Bilaga 2: Rekryteringsinlägg och 

Följebrev 

Hello All,  

We are looking to investigate experiences of remote leadership in geographically distributed teams. 

We need your help, more specifically through interviews via Skype/Teams with you who have your 

closest manager remote/off-site.  

 

We want to emphasize that we are doing this as students with support from the company, and your 

participation as well as the company will be completely anonymized in the study. This means that the 

information you will share with us will in no way be traceable or have any effects on you or the 

company. We will be happy to share the final rapport with you if you want to read it.  

 

As of today, we are looking to interview seven people that matches the criteria of having an off-site 

manager and we would greatly appreciate your participation. Please don´t hesitate to send me an email 

if you want to know more or if you are interested in participating.  

 

Hope to hear from you!  

Hanna Christensson & Lisa Brandén  

 

 

 

Hi X, 

Thank you once again for offering to participate in our study. Here follows some more information on 

the study and the interview. 

 

Our study aims to achieve an understanding of how workers experience leadership from a distance as 

the subject for our bachelor thesis. During the interview we will ask questions about your personal 

experiences with leadership from a distance at the company, including ways of communicating and 

experienced support as well as expectations you have regarding your manager. There is no right or 

wrong, we are interested in your point of view and you are not expected to prepare anything in 

particular before the interview as we will guide you through it.  

 

The interview is expected to last approximately one hour, and we will both be present during the 

meeting. To be able to do our meeting justice and make the most of the help that you have offered, the 

interview will be recorded if you approve of that and the material will be deleted once it has been 

processed. Since your participation is voluntary, you are able to back out at any time without any 

consequences.  

 

As we have mentioned earlier, your identity as well as the company will be anonymized as we follow 

the principles of research ethics, and when the thesis is done it will be published on DIVA (DIVA 

portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses 

written at 49 universities and research institutions). 

 

If you have any further questions, do not hesitate to ask us. 

 

Kind regards,  

Hanna & Lisa  
 


