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LEADERSHIP THROUGH ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY  

–  
The correlation between leadership style, the use of advanced information technology 

and the employee’s perspectives on leadership  
 

Elisabeth Jansson 
 

The organizations of today are developing towards a more digitalized 
future, characterized by leadership mediated through advanced 
information technology (AIT). The question which leadership traits 
and behavior will play a more fundamental role in relation to the 
digitalization, because of the increased use of AIT between today’s 
leaders and employees.  The aim of this study was to examine the 
three different leadership styles change-, production- and employee 
oriented (CPE-model) in relation to the use of AIT from the 
perspective of the employees. The 25 participants in the study are 
employees at private organizations and mainly have office related 
assignments. By using a web based survey, the correlation between 
leadership styles (CPE), the use of AIT and the employee’s 
perspectives on leadership were examined. The result from the study 
showed no clear correlation between the components. The three 
leadership styles mainly got even values overall and high correlations 
with the most used AIT, e-mail. The limits in the study have been 
discussed.   

 
Keywords 

 
CPE-modell, advanced information technology (AIT), e-leadership. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

LEDARSKAP VIA DIGITALA MEDIER 
- 

Sambanden mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de anställdas 
uppfattning kring ledarskap 

 
Elisabeth Jansson 

 
Dagens organisationer utvecklas mot en allt mer digitaliserad framtid 
präglad av ledarskap förmedlat via digitala medier. Frågan om vilka 
egenskaper samt beteenden kommer att få större betydelse för 
ledarskapet i relation till digitaliseringen, blir av allt större betydelse i 
och med den allt större användningen av digitala medier mellan ledare 
och anställda. Syftet med studien var att undersöka de tre olika 
ledarskapstilarna personal-, produkt- och förändringsinriktad i relation 
till användning av digitala medier, utifrån de anställdas uppfattningar. 
De 25 deltagarna var anställda inom privata organisationer med största 
del kontorsrelaterade arbetsuppgifter. Genom en webbenkät 
studerades sambandet mellan ledarskapsstil, användning av digitala 
medier samt anställdas uppfattning av ledarskap. Resultatet påvisade 
inget tydligt samband mellan komponenterna, det resultat som 
framgick var att de tre ledarskapsstilarna fick överlag jämförelsevis 
jämna värden samt i relation till den mest använda digitala artefakten, 
e-post. Undersökningens begränsningar har diskuterats.  
 

Nyckelord 
 

Ledarskap på distans, digitala medier, CPE – modellen 
 
 
 
 
 
Under de senaste decennierna så har världen förändrats drastiskt mot en allt mer 
globaliserad samt digital värld, och förändringen fortsätter. De stora förändringarna i 
vårt samhälle har haft stor inverkan på arbetslivet, framför allt hur interaktioner mellan 
människor allt mer sker via informations teknologi. Det har skett en övergång från en 
industriell arbetsmarknad till en allt mer teknikbaserad miljö, en övergång som medfört 
stor instabilitet och oordning inom arbetslivet. Under den industriella tiden i arbetslivet 
så var makten tydlig och strikt samt att informationen filtretades, nu idag så har 
informationen blivit mer lättillgänglig och hierarkier blir allt mer platta (Pulley & Sessa, 
2001). Utvecklingen av IT har påverkat organisationer och dess aktiviteter på många 
olika sätt, den ger företag möjligheten att utveckla nya allt mer komplicerade produkter, 
minska produktions- och distributionskostnader även utveckla nya marknader och 
framför allt utveckla kommunikationen inom organisationerna. Dagens 
informationsteknik har skapat möjligheter så att kommunikation kan ske både snabbare 
och mer flexibelt. Tekniken hjälper till att behandla, förmedla och sprida stora mängder 
information på ett effektivt och smidigt sätt, inget företag i dagens samhälle är immun 
mot dessa förändringar (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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Den stora utvecklingen inom tekniken har bidragit med att det blir allt vanligare inom 
organisationer att ett ”e” lägg till på olika begrepp för att påvisa dess elektroniska 
egenskap, exempelvis ”e-business”, där hela organisationen är elektronisk. Ett annat 
vanligt begrepp inom organisationer som fått en ny make over i samband med de 
digitala förändringarna är begreppet ledarskap. I dag kan vi läsa om virtuellt ledarskap, 
ledarskap på distans och e-leadership. Alla dessa nya former av begreppet ledarskap 
berör fenomenet att leda en organisation med hjälp av olika digitala medier som 
exempelvis e-post, intranät, videokonferenser osv.  Dessa digitala medier gör att 
konferenser och möten inte längre har någon geografisk begränsning utan dagens ledare 
kan idag arbeta på andra sidan jordklotet ifrån sina anställda och medarbetare med hjälp 
av tekniska medel och kommunikationsplattformar. Idag kan ledare leda projekt och 
kommunicera med anställda helt via informations teknologi när som helst på dygnet, 
överallt i världen. Den nya typen av ledarskap som pågår att träda fram i dagens 
organisationer medför att ledarens ledarskap blir allt mer frånvarande på ett fysiskt plan. 
Detta utgör ett problem då samtidigt som ledare blir allt mer frånvarande fysiskt sätt, så 
betonar många texter om ledarskap betydelsen av ledarens närvaro (Nordengren & 
Olsen, 2006). 
 
För att människor skall kunna fungera och ha möjlighet till att arbeta effektivt i den här 
ständigt föränderliga miljön, så är det av stor betydelse att en bredare definition av 
ledarskap skapas (Pulley & Sessa, 2001). Digitaliseringen av information har förändrat 
och förändrar fortfarande hur människor arbetar, organiserar samt skapar värderingar. 
Många av dagens organisationer befinner sig i ett mellan läge av strukturer från den 
industriella tiden med nya informationsteknologier. Övergången från ett mer industriellt 
tänk inom organisationer har medfört att dagens ledare ställs inför nya problem där 
gamla lösningar och verktyg inte längre är lösningen, traditionella antaganden om 
ledarskap och organisationer måste utvecklas (Pulley & Sessa, 2001). Att genom 
kommunikation ena och motivera individer och få dem att arbeta mot ett gemensamt 
mål är förmågor som traditionellt sätt associerats med ledarskap har blivit mer 
väsentligare än någonsin. Att tillämpa traditionellt ledarskap i en miljö präglad av 
informations teknologi medför en komplexitet som tidigare inte förekommit (Pulley & 
Sessa, 2001). I och med den nya teknikens möjligheter så förväntas såväl anställda som 
ledare att bli allt mer flexibla och arbeta närsomhelst, varsomhelst. Dagens ledare 
förväntas att leda i en global röra av kopplingar och relationer som sträcker sig världen 
över. Att kommunicera och utveckla relationer över tidszoner och nationella samt 
kulturella gränser kommer att tillhöra vardagen för framtidens ledare (Avolio & Kahai, 
2002). Globaliseringen av organisationer kommer att medföra förändringar för dagens 
ledare. Somliga ledarskapsegenskaper kommer att få allt mer betydande roller i en 
global och virtuell miljö (Zaccaro & Bader, 2003). I och med alla dessa nya krav som 
framkommer och ställs på dagens och framtidens ledarskap så måste den traditionella 
synen på ledarskap utvecklas. Vilka egenskaper och förmågor kommer att få en allt 
större och betydande roll när en ledare ska förmedla sitt ledarskap via digitala medier 
som e-post, videokonferenser och chatt?   
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Ledarskap 

Vardagen präglas av individer som har förmågan att engagera andra individer till 
handlingar mot ett gemensamt mål. Ledarskap är en betydelsefull komponent för att nå 
förståelse och kunskap om individers och gruppers beteende. Inom alla organiserade 
mänskliga aktiviteter finns det medfött att några individer intar positionen att till viss 
del kontrollera andra individers beteende (Arvonen, 2002). Ledarskap är speciellt 
betydelsefullt inom organisatoriskmiljö, människans historia kan inte uppvisa några 
exempel på hållbara grupper eller organisationer som saknat all form av ledarskap 
(Wolvén, 2000). Det finns olika uppfattningar om vad som definierar ledarskap, från 
1920 till 1990-talet så beräknas det att finnas 221 definitioner av begreppet ledarskap 
(Nye, 2008). Wolvén(2002) definierar ledarskap som en process där en individ påverkar 
en grupp som består av individer för att uppnå ett gemensamt mål. Den här definitionen 
av ledarskap bygger på fyra byggstenar: process, inflytande/påverkan, gruppkontext  
samt måluppfyllelse. Dessa byggstenar förekommer i sin tur i majoriteten av de 
befintliga definitionerna av ledarskap (Wolvén, 2000).  
 
Under 1800-talets slut så framträdde det första teoretiserandet kring ledarskap i form av 
den klassiska ledningsteorin med Taylorismen i spetsen (Wolvén, 2000). Därefter har 
olika teorier och modeller kring ledarskap utvecklats i takt med samhällets utveckling. 
Forskningen inom ledarskap har under en lång tid fokuserat på den tvåfaktoriella 
modellen där produkt och personalorienterat ledarskap utgjort de två främsta 
ledarskapstilarna. Under 1940 samt 50-talet så dominerades forskningen kring ledarskap 
utav beteende orienterat ledarskap. De två främsta aktörerna inom forskningen var Ohio 
State University och Michigan Institut för social forskning. De var oberoende av 
varandra och använde olika metoder och utvecklade två ledarskaps dimensioner 
(Arvonen, 2002). Den ena dimensionen präglades av omtänksamhet för de anställda 
medan den andre fokuserade på produktionen och strukturen inom organisationen, 
medan den andra. De två dimensionerna bildar tillsammans den två faktoriella modellen 
för ledarskap och har varit dominerande inom forskningsvärlden sen de framträdde 
under 1940-talet (Arvonen, 2002). Den två faktoriella modellen har under tidens gång 
fått olika benämningar av olika forskare, exempelvis demokratisk och auktoritärt 
ledarskap, person- och job-centrerat ledarskap, hårt och mjukt ledarskap m fl. Trots de 
olika benämningarna är deras innehåll någorlunda lika varandra (Arvonen, 2002).  
 
Den ledarskapsteori som idag ses som mest framträdande och populärast är Bernard 
Bass transformativa och transaktionella ledarskap. Under en nyckelordsgenomsökning 
på databasen PsycInfo mellan åren 1990 – 2003 framgick det att flest undersökningar 
och studier kring Bass transformativa ledarskapsstil har genomförts än av någon annan 
ledarskapsteori (Judge & Piccolo, 2004). Bass ledarskap är en tvåfaktoriell modell och 
består av de två dimensionerna transformativa och transaktionella ledarskapet. Det 
transformativa ledarskapet fokuserar mer åt individen och kan liknas med det 
personinriktade ledarskapet. Det består av fyra olika byggstenar: karisma/idealiserat 
inflytande, inspirerande motiverande, intellektuellt stimulerande samt individualiserat 
omtänksamhet. Till skillnad från det transformativa ledarskapet som lägger fokus mot 
de anställdas individuella behov och utveckling så lägger det transaktionella ledarskapet 
fokus mot belöningssystem och bestraffning. Det transaktionella ledarskapet kan liknas 
vid det produktinriktade ledarskapet och bygger på de två byggstenarna belöning 
beroende på omständigheterna samt passivt och aktivt ledarskap baserat på kritik 
(Management by exception) (Bass & Riggio, 2006). Emellertid i den här studien 



6 
 

används inte Bass ledarskapsteori utan Change, Production och employee modellen 
(CPE-modellen) som teori. Valet av CPE-modellen bygger på att tillskillnad från Bass 
teori som enbart bygger på en tvåfaktoriell modell så har CPE – modellen en tredje 
dimension, det förändringsorienterade ledarskapet. Det som skiljer de åt ytterligare är 
att det transformativa ledarskapet fokuserar mot personalens utveckling genom 
inspiration och karisma samt har många personalorienterade egenskaper, medan den 
förändringsorienterade ledarskapsstilen inom CPE-modellen fokuserar mot förändring 
och utveckling av organisationen och arbetsprocesser (Ekvall & Arvonen, 1991).   

Change, Production & Employee – Modellen 
CPE-modellen är en teoretisk modell kring ledarskap i relation till de krav och 
utmaningar som dagens organisationer möter. Modellen benämns CPE utifrån de tre 
dimensionerna förändring (change), produktion (production) samt personal (employee). 
Modellen utvecklades till största del utav Göran Ekvall, professor inom 
organisationspsykologi på Lunds Universitet (Ekvall & Arvonen, 1994) samt Jouko 
Arvonen som arbetar med organisations psykologi på Stockholms Universitet (Arvonen, 
2002). Modellen ses som en utveckling av den tvåfaktoriella modellen där den 
förändringsorienterade dimensionen träder fram (Arvonen, 2002).     

Även om forskningen under 1940-50 talet enbart fokuserade mot den tvåfaktoriella 
modellen så förekom spår av förändringsorienterade beteenden i Ohios enkätformulär, 
emellertid så utgjorde det inte tillräckligt för att bli klassade som en egen dimension. 
Under den här tiden så undersöktes ledarskap främst inom industriella miljöer och 
organisationer där tillstånden var stabila, vilket gjorde att förändringsrelaterade 
ledarskapsfaktorer inte var nödvändiga under stabila förhållanden (Arvonen, 2002). Det 
var först under 1970 samt 1980 talet som förändringsfaktorn blev en del av företagen. 
Företag och organisationer började förändrades markant och nu väntade nya krav som 
global konkurrens, större mångfald hos kundernas behov samt användning av de 
mänskliga resurserna.  I och med dessa nya krav som väntade, behövde organisationerna 
nya ledarskapsförmågor som berörde förändring samt kreativitet, det var här som 
behovet för den tredje förändringsorienterade dimensionen trädde fram. Ledare skall nu 
kunna hantera förändringar som sammankallar människor samt värderar principer, detta 
gör att rationella och byråkratiska ledare tillhör gårdagen. (Arvonen, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. CPE-modell(Ekvall & Arvonen, 1991 sid. 25) 

Genom undersökningar på ca sammanlagt 6000 deltagare fick Ekvall och Arvonen 
(1991) fram resultat att det fanns stöd för förändringsorienterade ledarskaps beteende 

 Produkt orienterat ledarskap 

Förändringsorienterat 
ledarskap 

Personalorienterat ledarskap 
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som en ytterligare dimension inom den tidigare tvåfaktoriella modellen, CPE-modellen 
var född.   

De tre dimensionerna består i sin tur av egenskaper i relation till deras inriktning. För 
mer detaljerad information om de olika dimensionernas egenskaper hänvisas bilagan för 
enkäten där Arvonens och Ekvalls instrument för CPE-modellen finns tillgänglig. 
Dimensionen för förändringsorienterat ledarskap består av visionära egenskaper, 
risktagande, genomförande samt kreativitet. Ett exempel på ett påstående som tillhör 
det förändringsorienterade ledarskapet i instrumentet, ”Min närmaste ledare 
uppmuntrar till tänkande i nya banor”.  Den andra dimensionen produktorienterat 
ledarskap bygger på kontrollering och hantering av detaljer samt organisering och 
klargörelse. Ett exempel på ett påstående som hör till det produktorienterade 
ledarskapet i instrumentet är ”Min närmaste ledare planerar noga”. Den sista 
dimensionen personalorienterat ledarskap bygger på omtänksamhet och hänsyn, ett 
exempel på ett påstående från instrumentet som hör till de personalorienterade är ”Min 
närmaste ledare är vänlig” (Arvonen, 2002). 

Utav de tre dimensionerna är den förändringsorienterade ledarskapsstilen som är av 
störst betydelse. Dess stora betydelse för organisationer beror på dagens snabba 
utveckling inom både samhället och arbetslivet. Ett förändringsorienterat ledarskap 
hjälper organisationer att lyckas och överleva i dagens samhälle genom att anpassa sig 
samt att tillvara ta möjligheter i en snabbt utvecklande värld (Ekvall & Arvonen, 1994). 

En lyckad förändringsorienterad ledare tillämpar alla tre dimensionerna inom modellen. 
Emellertid är det viktigt att ha i åtanke att även om alla tre dimensionerna är väsentliga 
så innebär det inte att högt poängtal inom alla de tre dimensionerna hos en ledare ger de 
bästa förutsättningarna då det inte alltid är den bästa i alla situationer (Ekvall & 
Arvonen, 1991). Ledarskapet i relation till CPE modellen är en kombination av de tre 
dimensionerna. Den bästa kombinationen beror helt och hållet på situationen samt 
omgivningen där beteendet uppstår. Emellertid finns det generella situationer som ofta 
uppstår i de flesta organisationer, en ledare som är svag inom det förändringsorienterade 
beteendena kommer få det svårt oavsett situationen samt hur det ligger till bland det två 
övriga dimensionera. Emellertid är det inte heller bra att enbart besitta hög status inom 
de förändringsorienterade beteendena och lågt inom de två övriga, då är det lätt att man 
som ledare blir dominant och självförsörjande vilket gör att fokus enbart ligger på sina 
egna idéer och de genomförs till varje pris (Ekvall & Arvonen, 1991). Framgångsrikt 
beteende inom dessa tre positioner kan variera beroende på situationen. I oföränderliga 
situationer kan ledarskapet ses mer som management medan i situationer präglade utav 
ovisshet samt komplexitet träder ett ledarskap fram. Det är interaktionen mellan 
organisationen och miljön/situationen/tillståndet som definitionen fokuserar mot, 
ledarskapet måste anpassa sig efter de krav som situationen medför men ledarskapet kan 
samtidigt förändra de kraven (Arvonen, 2002).  

Förändringsdimensionen i modellen delar likheter med andra ledarskapsmodeller samt 
teorier. Det finns likheter med Bernard Bass transformativa ledarskap i relation till den 
intellektuella stimuleringen där ledaren framhäver nya idéer som utmanar de anställda 
(Arvonen, 2002). Båda modellerna fokuserar mot nya mål, riktningar samt visioner. 
Emellertid medan den transformativa ledaren lyfter sina anställda mot högre nivåer 
inom Maslows behovstrappa genom att vara karismatisk och inspirerande så fokuserar 
den förändringsorienterade ledaren inom CPE modellen mer mot utveckling av 
arbetsprocesser och organisationen (Ekvall & Arvonen, 1991). Det finns även likheter 
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med Conger & Kanungos karismatiska ledarskap där faktorer inom kreativitet, 
visionära kvalitéer samt risktagande ingår. Det som skiljer de åt är att CPE modellen har 
med ett större antal faktorer för genomföring av förändring än de ovan. I många av de 
liknande ledarskapsmodellerna så smälter ofta två av de tre ihop till en dimension, inom 
CPE modellen så står de tre olika faktorerna oberoende från varandra, vilket ger tre 
starka enskilda dimensioner (Arvonen, 2002).  

Modellen är stabil genom att dess dimensioner fungerar på olika typer av populationer, 
det vill säga den är relevant till ledarskaps- och managementbeteenden i olika branscher 
samt länder. När modellen utvecklades så testades den inom 13 olika länder samt 
branscher vilket styrker dess stabilitet och validitet som modell och instrument 
(Arvonen, 2009).  

Ledarskap på distans 
Organisationers arbete riktar sig allt mer mot användandet av digitala medier vilket 
innebär att vi nu behöver utföra vårt arbete och kommunicera med individer som vi inte 
träffar rent fysiskt. När ledare och anställda arbetar och kommunicerar via digitala 
medier kan missförstånd lät ske då 70 % av vår kommunikation utgörs av kroppsspråk. 
Det ställer nya krav på ledare som förmedlar stora delar av sitt ledarskap via digitala 
medier, nu förväntas ledare att kommunicera med sina anställda oavsett vart och när de 
arbetar (Nordgren & Olsen, 2006).  Det här har lett till att begrepp som ledarskap på 
distans eller att leda på distans har blivit ett nytt fenomen inom ledarskap. Men vad 
menas med distans? I relation till ledarskap så innebär begreppet distans mycket mer än 
enbart det fysiska avståndet mellan individer. När det är olika nationaliteter som skall 
samarbeta eller när olika företag eller organisationer skall samarbeta uppstår en kulturell 
distans (Nordgren & Olsen, 2006). 
 
Att leda på distans kan innebära olika situationer (Nordgren & Olsen, 2006): 1) Ledaren 
befinner sig på en annan plats än organisationen, exempelvis huvudkontoret. 2) 
Organisationen är utspridd, exempelvis en internationell koncern eller en regional 
organisation med olika lokalkontor. 3) Anställda exempelvis säljare eller konsulter är 
ute på fältet och utför sina arbetsuppgifter. 4)Flera organisationer samverkar 
tillsammans i ett projekt. 5) Organisationer som har skiftverksamhet.  6)Anställda har 
stor frihet i vart de utför sina arbetsuppgifter, exempelvis att anställda och ledare jobbar 
hemifrån. 7)Virtuella arbetsplatser där hela organisationen är utspridd och alla arbetar 
på olika platser. 
 
En av grundstenarna i ledarskap är kommunikation. I relation till ledarskap på distans så 
blir kommunikationen mer begränsad och de digitala medierna allt mer fundamentala 
för relationen mellan ledare och anställd. Kommunikation kan förmedlas via olika 
kanaler som exempelvis e-post, videokonferenser, brev, telefonsamtal, chatt, forum och 
direkt samtal. Genom de här kanalerna förmedlas mer eller mindre rik information. Det 
som anses generera den högsta graden av rik information är direktsamtal som följs av 
video konferenser samt telefoni. Brev och e-post ses förmedla rik information, 
emellertid hamnar de i kategorin där mindre rikare information förmedlas tillsammans 
med forum och chatt (Jacobsen & Thorsvik 2008). Media richness theory rankar 
innehållsrikedomen hos olika kommunikationsformer efter hur väl de: 1) förmedlar 
verbala och icke verbala repliker; 2) använder naturligt språk; 3) förser direkt svar; 4) 
uttrycker känslor. Ansikte mot ansikte anses som den mest innehållsrikaste 
kommunikationsformen följt av videokonferens, telefoni, chatt, e-post och övrig skrift 
(Daft & Lengel, 1986 citerad i Hambley, O’Neill & Kline, 2007).   
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Emellertid är det inte enbart det traditionella kommunikationssättet ansikte mot ansikte 
som med sin fysiska närvaro utgör hög tillfredställelse och effektivitet, utan oavsett hur 
lik framtidens informationsteknologi kommer att bli i jämförelse med verkligheten så är 
det väsentliga vad ledaren gör. Forskning har påvisat att upprepad kommunikation 
mellan ledare och anställd blir mer betydelsefull när ledarskapet förmedlas via digitala 
medier. Att som ledare ha en tät kontakt med sina anställda innebär mer än att enbart ha 
en jämn e-post kontakt, utan som ledare måste man försöka få ut så mycket som möjligt 
ur de digitala medierna för att inge en positiv känsla och livfullhet hos sina anställda 
(Zigurs, 2003).  
 
Nordengren och Olsen (2006) uppmärksammar olika begrepp i samband med 
framgångsrikt ledarskap på distans. Bland dessa ses kommunikation, motivation, god 
planering samt disciplin som väsentliga grundstenar. Nya krav ställs på ledarskapet när 
ledare ska leda en organisation där ledaren inte träffar sina anställda så ofta samt att 
majoriteten är individualister och jobbar för sig själva. En ledares förmåga att motivera 
och entusiasmera resterande individer inom organisationen blir allt mer betydelsefull 
när man som ledare inte träffar de som ska motiveras fysiskt utan enbart kan göra det 
via digitala medier. Med hjälp av diskussions forum på organisationen så kan anställda 
enkelt ta del av varandras idéer och tankar samt ta del av responsen, vilket ökar 
kreativiteten samt motivationen. Samtidigt som det är viktigt att en ledare kan motivera 
sina anställda utan fysisk kontakt är det även av stor betydelse att ledaren kan motivera 
sig själv. I en organisation som arbetar mycket via digitala medier kan det vara svårt för 
en ledare att se vad som händer i organisationen, samt om ledarskapet fungerar som det 
ska. Därför är det viktigt att som ledare på distans att motivera sig själv och hålla sig 
engagerad även resultat inte syns med en gång (Nordgren & Olsen, 2006).  
 
På distans blir det extra viktigt att målen som ska uppfyllas av de anställda är tydliga 
men framför allt accepterade av de anställda så att de känner sig delaktiga. Känner de 
anställda sig inte deltaktiga blir det lätt ineffektiva vilket är svårt att åtgärda på distans 
(Nordengren & Olsen, 2006). Begreppen tid och prestation är två begrepp som ständigt 
står i fokus i dagens samhälle. Många vill få gjort så mycket som möjligt under en kort 
tid, både som anställd och ledare vill man vara effektiv. Dagens teknik ses av många 
som en användbar artefakt för tidssparande, emellertid för att arbete på distans skall 
fungera och spara tid är god planering nyckeln. Planering och disciplin blir två viktiga 
komponenter för att skapa effektivitet på distans. Som ledare är det viktigt att man 
avstämmer med sina anställda hur det går och att de klarar sina mål under utsatt tid, 
hålls inte tidsramarna så sinkar man som ledare inte enbart ner sig själv utan även 
resterande delar av organisationen.  När ledare och anställda inte träffar de som de 
jobbar med kan det bli lätt att man slappar med sitt arbete och inte levererar i tid. Detta 
gör att många byggstenar som tidigare setts som självklara på en traditionell arbetsplats 
blir allt mer betydelsefulla. Hög disciplin blir viktigt vid arbete på distans, såväl för de 
anställda som för ledaren (Nordengren & Olsen, 2006).  
 
Pulley & Sessa (2001) fann i sina intervjuer med ledare, 5 stycken paradoxer som 
uppstår i samband med övergången mot allt mer digitaliserade organisationer. 1) Den 
första paradoxen är kvick och uppmärksam, att samtidigt som anställda och ledare ska 
vara snabbtänkta och snabbt ska ta beslut är det viktigt att de är uppmärksamma och 
eftertänksamma. Behovet av fart och effektivitet blir allt mer tydligt i relation till den 
nya tekniken, medan du svarar på e-post och pratar med en medarbetare ringer ett 
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samtal och ytterligare ett samtal börjar, leder detta till att många dåliga beslut tas då 
ingen betänketid finns. 2) Den andra paradoxen är individen och kollektivet, där ett 
dilemma uppstår i hur ledare ger individer självständighet utan att de blir isolerade från 
resen av organisationen då kommunikationen allt mer sker via digitala medier där den 
fysiska kontakten försvinner. 3) Den tredje paradoxen som framgick var top-down och 
gräsrötter. Många organisationer har en hierarkisk uppbyggnad där det finns en ledning 
som styr, kontrollerar och har de rätta svaren. Emellertid så vänder den nya tekniken på 
rollerna och med hjälp av den nya tekniken kan röster från alla nivåer inom en 
organisation bli hörda. Med ett e-post kan en anställd få med sig sina medarbetare och 
påverka ledningens beslut. 4) Den fjärde paradoxen är detaljer och stora bilder. I 
dagens samhälle finns det tillgång till en oändligt stor mängd information och som 
ledare blir det viktigt att kunna sålla bland all den informationen och kunna nå de 
väsentliga detaljerna som ger en betydelse hos informationen. 5) Den sista och femte 
paradoxen är flexibilitet och stabilitet. Flexibilitet har blivit en grundläggande faktor i 
dagens organisationer, anställda ska vara tillgängliga dygnet runt, organisationen står 
ständigt i förändring och tekniken utvecklas i en rask fart. Samtidigt som flexibiliteten 
blir en stor del hos organisationer så finns det behov för stabilitet, det är viktigt att 
ledare har fokus mot en riktning i en ständigt föränderlig värld (Pulley & Sessa, 2001).    
 
Enligt Zigurs (2003) bidrar ledarskap i virtuella miljöer med fler möjligheter än 
begränsningar, speciellt i relation till definitionen av ledarskap. Oavsett vilken 
ledarskapsstil och teori så anser Zigurs (2003) att informationsteknologins framträdande 
i organisationer ger möjligheten till en ny omdefiniering av begreppet ledarskap. 
Ledarskap har traditionellt sett utrustat sin omgivning med feedback, uppmuntran, 
belöningar, samt motivation genom sin fysiska närvaro med hjälp av kommentarer och 
den klassiska ”klapp på axeln”. Nu bidrar de virtuella miljöerna en möjlighet till att 
utveckla dessa aspekter av ledarskap och ägna sig åt de på nya sätt (Zigurs, 2003).    
 
E-leadership 
 I relation till samhällets tekniska utveckling så har det blivit allt vanligare att saker i vår 
omgivning blivit elektroniska, e-post, e-legitimation, e-business osv. Nu har även 
ledarskapet stött på det här fenomenet, allt fler företag följer den tekniska utvecklingen 
och tillämpar den inom företagen. Idag kan ett företag vara spritt över hela världen där 
videokonferenser och virtuella grupper präglar organisationen. I och med detta så 
beräknas ledarskapet att till allt större utsträckning ske via digitala medier som e-post, 
video konferenser, diskussions forum, intranät etc. Forskaren Bruce J. Avolio (2003) 
och professorn Surinder S. Kahai (2003) båda framstående inom ledarskap har i relation 
till den allt mer digitaliserade världen grundat begreppet e-leadership (e-ledarskap). 
 
I relation till teknikens utveckling så har förutsättningarna inom arbetslivet med 
förändrats, människor förändrar hur de engagerar sig med andra samt hur de når och 
sprider information. Dagens anställda har börjat anpassa sig till den nya tekniken och 
hur dess användning kan gynna deras arbetsprocess. Avolio och Kahai (2001) definierar 
begreppet e-ledarskap som en social process av påverkan som förmedlas genom digitala 
medier för att skapa förändring inom attityder, känslor, tänkande, beteende samt 
prestation hos individer, grupper och organisationer. Genom att e-ledarskapets plats 
förändras över tid så kan det associeras med en individ eller delas med ett flertal 
individer, inom alla nivåerna i en organisation samt kan innefatta interaktioner mellan 
två eller flertal individer inom och mellan organisationer.  
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En e-ledare definieras som en ledare vilket hanterar många av processerna inom 
ledarskap till största del via digitala medier (Zaccaro & Bader, 2003).   
 
Dagens avancerade informationsteknologi har förändrat vår uppfattning om ledarskap 
som en social process av påverkan. Det som anställda idag uppfattar som fungerande 
och idealiskt ledarskap måste hållas i åtanke i hur ledare kommer informera och följa 
sina anställda samt ta beslut med hjälp av den nya tekniken. Användandet av den nya 
tekniken kommer även att påverka utvecklingen av tillit till ledaren samt inom grupper, 
speciellt inom virtuella grupper (Avolio & Kahai, 2001).    
   
Enligt Avolio och Kahai (2002) så kan ledarskap via digitala medier i jämförelse med 
traditionellt öga mot öga vara lika inspirerande och ha samma stil och innehåll, detta i 
och med dagens avancerade teknik.  De kritiska skillnader som finns mellan dem är 
känslan av en ledarens närvaro, oföränderligheten samt uppfattningen i ledarens 
kommunikation. Vid användning av digitala medier exempelvis e-post så är det lätt att 
information kan hamna i fel händer. En ledare kan med ett felklick på datorn skicka 
privat information som enbart var avsedd för en person till hela organisationen. En 
ledare i Avoios och Kahalis (2002) undersökning sade: I never send anything 
electronically that I would be embarrassed to read on the front page of the New York 
Times. (Sid. 330) 
 
I många företag så är strukturen uppdelad, en del av de anställda är tillgängliga via 
digitala medier och en del är på samma plats som ledaren. När ledarskap bedrivs via 
digitala medier så är det lätt hänt att kommunikationen sviker. Vid e-post eller andra 
textmeddelanden så försvinner viktiga faktorer som exempelvis röstläge, ansiktsuttryck 
och kroppsspråk osv. för mottagaren, vilket kan bidra med att missförstånd enkelt kan 
ske.  Användandet av dagens informations teknik medför att ledare måste vara mer 
tillgängliga för svar till sina anställda samt ha i åtanke att missförstånd lätt kan ske i 
kommunikationen med anställda som inte är befintliga på arbetsplatsen (Avolio & 
Kahai, 2002).  
 
I och med kraften som tillkommer utav teknikens möjlighet att nå ut till en stor del 
individer under en kort tid i en stor utsträckning uppstår behovet att som ledare vara 
uppmärksam på de nedgångar som kan uppstå i relation till den nya tekniken. Lika 
snabbt som virus kan rykten sprida sig inom en organisation. När människor inte 
behöver prata med varandra och säga vad de tycker öga mot öga, kan en konflikt med 
hjälp av dagens teknik eskalera lika enkelt som en lavin. I och med dagens teknik så har 
företag blivit allt mer platta, anställda kan enkelt få tag på information angående 
organisationen vilket gör det viktigt för dagens ledare att vara alerta och alltid ligga 
steget före. Detta gör att som ledare är det viktigt att ha dessa möjliga nedgångar i 
åtanke och använda den ny tillkomna kraften klokt (Avolio & Kahai, 2002).    
 
I slutändan handlar ledarskap om att engagera och rikta individer mot ett gemensamt 
mål eller resultat, i den här kärnan av ledarskap så står utvecklingen av relationer i 
fokus. För att en ledare skall kunna leda effektivt så behöver han/hon utveckla 
relationer, vare sig det sker öga mot öga eller via digitala medier (Avolio & Kahai, 
2002). Oavsett den nya tekniken så är människorna fortfarande det mest väsentliga för 
ledarskap som det var igår och de kommer fortsätta att vara det imorgon (Avolio & 
Kahai, 2003). I och med att utvecklingen av relationer mellan ledare och anställda är så 
pass fundamentala i ett fungerande ledarskap så tillträder en ytterligare viktigt 
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komponent in, tillit. Utan tillit så fungerar inte relationer, speciellt om en ledare måste 
skapa många relationer under en kort tid via digitala medier (Avolio & Kahai, 2002). 
Idag har ledare möjlighet att ha en tät kontakt med sina anställda med hjälp av tekniken, 
vilket ger möjligheten för ledare att utveckla relationer av hög kvalitet med sina 
anställda snabbare än innan. I förhållande till att relationerna mellan ledare och anställa 
nu kan utvecklas i snabbare takt ses även möjligheten till att utvecklingen av tillit och 
förtroende mellan ledare och anställd kan ske snabbare (Avolio & Kahai, 2001). Hur 
kommer beteenden inom ledarskap i relation till e-ledarskap att behöva förändras för att 
kunna bygga upp starka relationer som optimerar de anställdas tillit, motivation samt 
prestation (Avolio & Kahai, 2002)?  
 
Genom att ledarskap allt mer sker via digitala medier så kommer ledarskapsstilar och 
beteenden att behöva förändras. Avolio, Kahai och Dodge (2001, citerad i Avolio & 
Kahai, 2003) har funnit i sin forskning att ledarskap som förmedlas via digitala medier 
med samma ledarskapsstil som vid öga mot öga kan få olika resultat. Även om många 
av de fundamentala delarna inom ledarskap inte har förändrats så har tillräckligt 
förändrats inom samspelet mellan ledare och anställd för att sätta fokus på ”e” i e-
ledarskap för att få förståelse och kunskap om förändringarna i dynamiken mellan 
ledare och anställd i dagens organisationer (Avolio & Kahai, 2002). 
 

Tidigare forskning 
 

I dag finns det en djungel av litteratur och material inom ledarskap, emellertid är det få 
av dem som fokuserar på ledarskapets nya utmaningar, att leda och motivera individer 
som ledare inte träffar samt att få dessa individer att samverka med varandra utan att de 
själva träffar varandra fysiskt (Nordengren & Olsen, 2006) Utifrån sökning av 
vetenskapliga artiklar kring ämnet ledarskap på distans så påvisade det sig att 
forskningen kring ledarskap på distans sker främst på internationell mark, där fanns 
mest artiklar om e-ledarskap samt virtuellt ledarskap och organisationer. Nedan följer 
korta beskrivningar kring några undersökningar om ledarskap på distans och virtuellt 
ledarskap.  
 
I en studie från 2002 undersökte Penny Horner-Long och Richard Schoenberg ifall e-
business, virtuella organisationer, behöver andra ledarskapsegenskaper än traditionella. 
Undersökningen bestod av både enkätformulär samt intervjuer. I enkätundersökningen 
så deltog 59 ledare där 29 arbetade inom en traditionell organisation och de resterande 
30 arbetade inom en virtuell organisation. I enkätformuläret fick ledarna bedöma vilka 
egenskaper, beteenden samt kompetenser som de ansåg som nödvändiga för en ledare 
inom deras organisation. De fick även rangordna vilka tre ledarskapsegenskaper som de 
ansåg som nödvändiga idag och sedan separat i framtiden. I undersökningens 
intervjudel så intervjuades 40 ledare varav 20 från en traditionell organisation och 20 
från en virtuell organisation. Intervjuerna byggde på frågor om egenskaper, 
kompetenser samt beteenden hos ledare inom deras organisationer (Horner-Long & 
Schoenberg, 2002). Resultatet från undersökningen tyder på att majoriteten av ledarna 
från de skilda typerna av organisationer hade liknande uppfattningar kring ledarskap 
inom deras organisationer. De egenskaper som ansågs betydelsefulla hos båda 
ledargrupperna var anpassbar, energisk, beslutsam samt inspirerande. De beteenden 
som ansågs väsentliga av båda grupperna var förmågan att motivera, inspirera genom 
visioner samt att förutse nya möjligheter. Även om grupperna överlag hade liknande 
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uppfattningar över ledarskap så fanns det egenskaper som stack ut hos ledarna inom de 
virtuella organisationerna. Ledarna inom de virtuella organisationerna ansågs mer 
entreprenöriska, risktagande samt mindre konservativa än ledarna inom de mer 
traditionella organisationerna. Kunskaper inom informations teknologi samt 
projektledning ansågs väsentliga för en ledare inom en virtuell organisation (Horner-
Long & Schoenberg, 2002).  
 
Under 2009 gjordes en undersökning från Universitetet i Palermo i Italien angående 
ledarskap i virtuella team där de jämförde transformativt och transaktionellt ledarskap 
(Ruggieri, 2009).  I undersökningen deltog 60 psykologi studenter där 33 personer var 
kvinnor och 27 män, i åldrarna 20-24 år. Undersökningen genomfördes utifrån ett 
experiment i två faser, där deltagarna delades in i grupper om 6 personer där de fick 
utföra olika uppgifter under en period på fyra veckor med hjälp av ett online forum. En 
person i gruppen utdelades ledarrollen och använde sig av transformativt respektive 
transaktionellt ledarskap beroende på fasen. Efter experimentet fick deltagarna fylla i ett 
frågeformulär kring grupp tillfredställelse. Resultatet från undersökningen tyder på att 
de två olika ledarskapsstilarna till största del uppfattades som positiva. Det 
transformativa ledarskapet ansågs som mer omtänksamt och känsligt än det 
transaktionella. I relation till gruppens tillfredställelse så hade det transformativa 
ledarskapet en starkare positiv påverkan än det transaktionella i virtuella samband 
(Ruggieri, 2009).  
 
I en studie från 2009 (Purvanova & Bono) så undersöktes transformativt ledarskap i 
relation till traditionell kommunikation öga mot öga samt i en virtuell miljö där 
kommunikationen skedde via digitala medier. I undersökningen deltog 279 psykologi 
studenter varav 39 personer utsågs till ledare och de resterande fick agera deltagare i 
arbetsgrupper om tre där 118 personer var i virtuella grupper och 116 i traditionella 
grupper.   Deltagarna fick utföra arbetsuppgifter i sina grupper och sedan fick de fylla i 
MLQ (Multifactor Leadership Questionnarie) som består av påståenden som 
beskattades av deltagarna. Resultatet av undersökningen påvisade att transformativt 
ledarskap hade en stark effekt hos de virtuella grupperna samt att ledare som stärker och 
ökar sina transformativa beteenden ökar prestationen hos sina anställda i de virtuella 
grupperna. De upptäckte även att ledarnas beteende och ledarskap skilde sig åt mellan 
situationerna öga mot öga och virtuell miljö, ledarna anpassade sitt beteende i relation 
till kontexten. Överlag så medförde transformativt ledarskap hög tillfredställelse med 
projektet hos gruppdeltagarna oavsett gruppkontext (Purvanova & Bono, 2009).  
 
Under 2006 (Hambley, O’Neill & Kline, 2007) studerades effekten av transformativt 
och transaktionellt ledarskap och kommunikations medier på team interaktioner samt 
prestation. I studien deltog 228 studenter från ett universitet i Kanada. Deltagarna 
delades upp i grupper och två studenter fick agera ledare, ovetande om undersökningens 
hypotes. Grupperna fick olika kommunikations medel att hantera, chatt, videokonferens 
eller traditionellt ansikte mot ansikte. Undersökningen byggde på att grupperna fick 
utför uppgifter och sedan fylla i olika enkätformulär berörande ledarskap, team, 
kommunikations medel. Resultaten från undersökningen påvisar att både det 
transformativa och transaktionella ledarskapet var lika effektiva via de kommunikations 
medel som användes i relation till utförandet av kortsiktig problemlösning (Hambley, 
O’Neill & Kline, 2007). 
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Avolio och Kahai (2001) har även i sina undersökningar kring e-ledarskap gjort det 
utifrån Bass transformativa ledarskap. Utifrån undersökningar så fick de fram att i 
jämförelse med transaktionellt ledarskap, så associeras transformativt ledarskap främst 
med uppfattningar om hög förmåga samt godhet hos andra medarbetare, vilket i sin tur 
ökar tilliten för varandra inom en virtuell grupp. En transformativ ledare kan med hjälp 
av sitt beteende bibringa starkare självförtroende hos sina anställda, detta genom 
individuell omtänksamhet vilket blir en viktig faktor när ledarskapet sker via digitala 
medier, så att varje anställd känner sig delaktig. Genom inspiration och motivation kan 
en transformativ ledare bidra med positiva känslor och tillstånd hos sina anställda vilket 
i sin tur ger mening för de anställda (Avolio & Kahai, 2001).  
  
Samtliga resultat från de tidigare studierna ovan som undersöker transformativt och 
transaktionellt ledarskap påvisar att de båda ledarskapsstilarna har en positiv effekt vid 
ledarskap via digitala medier. Emellertid uppfattas de transformativa egenskaperna och 
beteendena mer positivt än det transaktionella. Den första undersökningen som inte 
använde sig av Bass ledarskapsteori påvisade att egenskaper som inspirerande, 
beslutsam, motiverande och förmågan att inspirera genom visioner samt förutse nya 
möjligheter ansågs som positiva i relation till ledarskap via digitala medier. Dessa 
egenskaper kan kopplas till både det transformativa ledarskapet samt CPE-modellens 
förändringsorienterade ledarskap. I undersökningen ansågs även de virtuella ledarna 
mer entreprenöriska, risktagande och mindre konservativa, dessa egenskaper passar in 
på det förändringsorienterade ledarskapet. Sammanfattningsvis påvisar resultaten att 
transformativa egenskaper och beteenden fungerar bra i relation till ledarskap i virtuella 
miljöer av olika grader. I relation till CPE – modellen förekom förändringsorienterade 
egenskaper i den första undersökningen, samt att de transformativa egenskaperna kan 
liknas med en blandning av de förändringsorienterade samt personalorienterade 
ledarskapsstilarna.     
 
 
Syftet med den här studien är att undersöka de tre olika ledarskapstilarna personal-, 
produkt- och förändringsinriktad i relation till användning av digitala medier, utifrån de 
anställdas uppfattningar. Frågan är om det finns något samband mellan ledarskapstilarna 
personal-, produkt- och förändringsinriktad, användandet av digitala medier samt de 
anställdas uppfattning kring ledarskapet. Hypotesen är att den förändringsorienterade 
ledarskapsstilen har ett starkare samband mellan användning av digitala medier samt de 
anställdas bild av ledarskap än de två andra ledarskapsstilarna inom CPE-modellen.  
 

 
 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
I undersökningen deltog 25 respondenter från två stycken företag, 7 deltagare från ett 
mindre i södra Sverige (Org 1) samt 18 deltagare från ett större företag vars västra 
region medverkade (Org 2). Båda företagen är privata och respondenterna arbetar till 
största del med kontorsrelaterade arbetsuppgifter. Bakgrundsinformation om deltagarna 
inom respektive organisation (Tabell 1). 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om deltagare 
  Organisation 1 Organisation 2 Övergripande 
Medelålder  38 % 42,7 41,5 
Kön Man - 78 % 66 % 
 Kvinna 100 % 22 % 44 % 
Utbildning Grundutbildning - 16 % 12 % 
 Gymnasieutbildning 15 % 62 % 40 % 
 Högskola/Universitet 85 % 22 % 48 % 
Civilstånd Gift/Sambo 100 % 89 % 92 % 
 Ensamstående - 11 % 8 % 

 
Urvalet av deltagande organisationer samt företag var ett bekvämlighetsurval, 
deltagarna rekryterades från organisationer som främst hade möjlighet och tid för att 
delta. Urvalet begränsades ytterligare då deltagarna var tvungna att ha tillgång till en 
dator och Internetuppkoppling för att genomföra undersökningen.  Utav 15 tillfrågade 
organisationer samt företag så var enbart 2 stycken intresserade att delta fullt ut. Inom 
dessa två företag var det sammanlagt 25 personer som deltog i undersökningen. 

 Etiskt förhållningsätt  
I relation till etiska åtaganden så kommer undersökningen att ta hänsyn till de fyra 
etiska principer och riktlinjer som Vetenskapsrådet (2009) har sammanställt för 
forskning inom human och samhällsvetenskap. Den första principen är 
informationskravet, undersökningen var frivillig och deltagarna hade möjligheten att dra 
sig ur undersökningen vid behov. Den andra är samtyckeskravet, deltagarnas samtycke 
för aktiviteter i en undersökning är viktig. Den tredje är konfidentialitetskravet, 
deltagarnas personliga uppgifter och identitet har rätt att skyddas och hållas anonym. 
Alla deltagarna i undersökningen är anonyma och enbart uppgifter som kön, ålder och 
civilstånd framkommer. I och med att enkäten var i elektroniskt format så är hålls 
deltagarna anonyma och deras identitet är svår att nå. Den fjärde och sista berör 
nyttjandekravet, deltagarnas personliga uppgifter får enbart användas i relation till 
undersökningen och inte i affärsmässiga syften (Vetenskapsrådet, 2009). Dessa fyra 
riktlinjer har hållits i åtanke under undersökningens genomförande. I samband med 
enkätundersökningen så fick deltagarna ett informationsbrev där ovanstående punkter 
framgick.  

Material 
Undersökningen består av tre olika enkäter, en med fokus mot ledarskapstil, den andra 
med fokus mot användandet av digitala medier samt den tredje enkäten som hade fokus 
på de anställdas uppfattningar om ledarskap. Den första enkäten fokuserar på 
ledarskapstilen hos ledaren och här användes Ekvalls och Arvonens instrument för 
CPE-ledarskap, som består av påståenden berörande tre stycken olika stilar - 
personalinriktad, produktionsinriktad och förändringsinriktad. Instrumentet ska hjälpa 
mig att identifiera ledarens ledarskapstil utifrån de anställdas uppfattningar med hjälp av 
påståenden i följande karaktär, ”Min närmaste ledare…” som beskattas utifrån 
Sällan/Aldrig, Ofta, Ibland samt Nästan. Den andra enkäten byggde på frågor om de 
anställdas och organisationens användning av digitala medier, med speciell fokus mot 
användandet i kommunikation med ledaren, hur mycket ledaren inom organisationen 
använder sig av digitala medier. I den tredje enkäten undersöktes de anställdas 
uppfattningar om sina ledare att undersökas, vad de anställda anser som ett bra 
ledarskap. Den här enkäten bygger på påståenden från CPE instrumentet men har 
omformulerats till ”En bra ledare…” och liknande där de anställda beskattar hur väl 
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påståendena stämmer överrens med deras syn på ett bra ledarskap. Detta med syfte att 
undersöka om de anställda såg sin närmaste ledare som bra. Vid konstruktionen av den 
elektroniska versionen av enkäten så ändrades ordningen på enkätdelarna och enkät 1 
placerades i slutet av enkäten och enkät 3 angående de anställdas uppfattning om 
ledarskap hamnade först då enkäten är ganska omfattande valdes delen om 
ledarskapsstilarna att vara sist. Enkäten finns som bilaga samt eftersom enkäterna var 
elektroniska och utformades med hjälp av en google.docs som tillhandahåller 
kostnadsfria verktyg för webbenkäter så finns länken till webbenkäten för vidare 
intresse. 
 
Procedur 
Förfrågan till undersökningen skedde via e-post som skickades till chefer eller andra 
ledande personer inom företag och organisationer. I förfrågan så presenterades studien 
och syftet. Vid vissa tillfällen så användes telefon samtal vid förfrågan till 
undersökningen där samma information som vid e-post var tillgänglig. När en 
organisation visat intresse och godkänt undersökningen inom deras arbetsplats så 
skickades länken med webbenkäten till kontaktpersonen. Distributionen av enkäterna 
till de anställda skedde genom att kontaktpersonen sedan i sin tur vidarebefordrade 
enkäten till anställda inom företaget. Deltagarna fick sedan ca 6 dagar på sig att 
genomföra webbenkäten som uppskattningsvis tog ca 15 minuter att fylla i. På grund av 
att enbart ett fåtal deltagare genomförde enkäten i relation till datumet den senast skulle 
lämnats in så skickades enkätformulären ut ytterligare en gång som påminnelse för de 
som glömt av eller inte fått enkäten av kontaktpersonen. Eftersom enkäten var 
elektronisk och jag inte befann mig på plats så var det viktigt med ett tydligt 
informationsbrev samt tillgång till mina kontaktuppgifter vid frågor eller funderingar 
kring undersökningen. Efter att inga fler svar kom in, så påbörjades analysen av 
materialet. Svaren från enkäten analyserades med hjälp av statistik programmet SPSS, 
där statistiska korrelationer och analyser genomfördes. 
 
  

Resultat 

Först genomfördes reliabilitetstest på de tre enkätformulären som använts i 
undersökningen. Detta resulterade i genomsnittligt ganska höga alfavärden. 1) Enkäten 
för ledarskapsstil, α = 0.72. 2), Enkäten berörande användningen av digitala medier, α 
=0.82. 3) Enkäten om de anställdas uppfattningar om ledarskap, α =0.89.   
            
Båda organisationernas medelvärden för ledarskapsstilar hos sin närmaste ledare 
testades med hjälp av t-test, emellertid påvisades det inga signifikanta skillnader mellan 
dem. Medelvärdena för de båda organisationernas uppfattning om ledarskap testades 
med och påvisade inte heller några signifikanta skillnader. Det påvisades även inga 
skillnader mellan organisationernas medelvärden. Det här kan bero på att skillnaderna 
mellan dem är så pass ringa. Deltagarna från organisation 1 anser att deras närmaste 
ledare har höga värden inom de samtliga ledarskapsstilarna, främst förändringsorienterat 
ledarskap, tätt efter personalorienterat ledarskap och sist produktorienterat ledarskap. I 
relation till deltagarnas uppfattning om ledarskap så uppfattar deltagarna från 
organisation 1 förändringsorienterade ledarskapsegenskaper som mest positiva, tätt efter 
personalorienterade egenskaper och sist produktorienterade. I jämförelse med deras 
uppfattning angående deras närmaste ledares ledarskapsstil och deras uppfattning om 



17 
 

ledarskap så beter sig deras ledare och besitter de egenskaper som deltagarna uppfattar 
som positiva. Deltagarna från organisation 2 anser att deras närmaste ledare också 
överlag har höga värden inom samtliga stilar, främst produktorienterad, tätt efter följer 
personalorienterad och sist förändringsorienterad. Deltagarnas uppfattning om ledarskap 
påvisar att det förändringsorienterade ledarskapet fick högst värden, tätt följt av 
personalorienterat ledarskap och slutligen det produktorienterade ledarskapet. Detta 
visar i sin tur att deltagarnas närmaste ledare främst inte till största del besitter de 
egenskaper samt beteenden som deltagarna uppfattar som positiva (Tabell 2).     
 
Tabell 2. Medelvärde(M), standard avvikelse(SD) samt konfidensintervall (KI) 

 M SD KI High KI Low 
Organisation 1 (N=7)     
Ledarskapsstil hos närmaste ledare     
Förändringsorienterad 28,7 1,97 30,54 26,88 
Personalorienterad 28,1 1,57 29,59 26,68 
Produktorienterad 18,5 4,96 23,16 13,98 
Uppfattning kring ledarskap     
Förändringsorienterad 27 3,16 29,92 24,07 
Personalorienterad 25,57 2,93 28,28 22,85 
Produktorienterad 18,42 5,15 23,20 13,60 
     
Organisation 2 (N=18)     
Ledarskapsstil hos närmaste ledare     
Förändringsorienterad 20,00 6,9 23,44 16,55 
Personalorienterad 21,05 6,9 23,44 16,55 
Produktorienterad 21,44 8,1 25,52 17,36 
Uppfattning kring ledarskap     
Förändringsorienterad 26,38 3,2 27,99 24,99 
Personalorienterad 26,00 2,3 27,14 24,85 
Produktorienterad 23,94 2,9 25,39 22,49 

 
 
Övergripande av alla deltagarnas resultat sammanlagt visar det sig att ledarskapsstilarna 
har fått jämna värden, vilket visar att deltagarnas närmaste ledare besitter en blandning 
av de tre ledarskapsstilarna. Undersökningen om deltagarnas uppfattning om ledarskap 
visade att förändringsorienterade ledarskapet fick högst värde, tätt följt av 
personalinriktade och sist låg den produktorienterade. Detta i sin tur visar att 
deltagarnas ledare överlag beter sig och har de egenskaper som deltagarna uppfattar som 
positiva (Tabell 3).   
 
Tabell 3. En överblick av beskrivande statistik från de båda organisationerna sammanslagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

(N= 25) M SD KI High KI Low 
Ledarskapsstil hos närmaste ledare     
Förändringsorienterad 22,4 7,1 25,3 19,4 
Personalorienterad 23,0 6,7 25,8 20,2 
Produktorienterad 20,6 7,4 23,7 17,5 
Uppfattning kring ledarskap     
Förändringsorienterad 26,7 3,0 27,9 25,4 
Personalorienterad 25,8 2,4 26,8 24,8 
Produktorienterad 22,4 4,3 24,2 20,5 
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Utifrån den andra enkäten angående användning av digitala medier så framgick det hur 
ofta olika digitala medier användes på arbetsplatsen, vilka digitala medier som 
förekommer vid kommunikation med deltagarnas närmaste ledare samt vilken 
kommunikationsform de anställda ansåg som bäst fungerande i relation till ledaren.  
 
De digitala medierna i figurerna har följande beskrivning: 1) E-post. 2) Intranät. 3) 
Chatt. 4) Diskussionsforum. 5) Video konferenser. 6) Telefon. 7) Ansikte mot 
ansikte(Figur 2, 3 och 4). 
  
Användningen av digitala medier skiljer sig inte så markant mellan de två 
organisationerna, enligt deltagarna är e-post den främst använda digitala verktygen för 
kommunikation inom båda arbetsplatserna, tätt följt av telefon kontakt samt traditionell 
fysisk kontakt ansikte mot ansikte. Den skillnad som är tydligast är användningen av 
intranät samt chatt, där organisation 1 använder sig mycket mer av chatt än organisation 
2 som i sin tur använder sig mer av intranät än organisation 1 (Figur 2).    
 

 

Figur 2. Användning av digitala medier 
 
I relation till vilka digitala medier som används främst i kommunikationen med 
deltagarnas närmaste ledare så ligger främst traditionell kommunikation via ansikte mot 
ansikte, följt av e-post och telefoni inom de båda organisationerna (Figur 3). Bland de 
resterande digitala medierna så låg användandet i relation till deltagarnas närmaste 
ledare jämnt mellan organisationerna (Figur 3).  
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Figur 3. Kommunikation med ledare 

Deltagarna fick uppskatta genom vilket kommunikationsmedel som kommunikationen 
med deras närmaste ledare bäst fungerade. Enligt deltagarna så sker kommunikationen 
med den närmaste ledaren bäst via traditionell kontakt ansikte mot ansikte, följt av e-
post och telefoni (Figur 4).   

 

 

Figur 4. Bäst fungerande kommunikation med ledaren 

 
För att finna samband mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de 
anställdas uppfattning om ledarskap så genomfördes Spearman’s korrelationsanalys på 
samtliga variabler. Korrelationsanalysen påvisade inget tydligt samband mellan de tre 
huvudkomponenterna. Deltagarnas bedömning av sin ledare innefattade inte en tydlig 
ledarskapsstil utan en blandad där de tre olika stilarna hade jämförelsevis jämna värden. 
Den förändringsorienterade och personalorienterade ledarskapsstilen var de två som 
sammanlagt fick högst värden samt ett starkt samband i korrelationsanalysen (r=.80, 
p≤.01).  
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I och med att de tre ledarskapsstilarna fick jämna värden utifrån de anställdas 
uppfattning om deras närmaste ledares ledarskap, fick de alla tre samband med 
användandet av digitala medier, främst e-post (Tabell 4). Inget samband mellan 
ledarskapsstilarna samt de anställdas uppfattning om ledarskap påvisades i 
korrelationsanalysen.  
 
 
Tabell 4. Korrelationsvärden över ledarskapsstil och e-post 
 E-post som digitalt media inom 

arbetsplatsen 
Kommunikationen med 
närmaste ledare sker via e-post 

Personalorienterat ledarskap (r=68, p≤.01) (r=.53, p≤.01) 
Produktorienterat ledarskap (r= 52, p≤.01) (r=.51, p≤.01) 
Förändringsorienterat ledarskap (r=.41, p≤.05) (r=59, p≤.01) 

 
Det påvisades även inga signifikanta korrelationer med deltagarnas 
bakgrundsinformation som exempelvis kön, ålder, civilstånd samt utbildning.  
 
Sammanfattningsvis påvisar resultatet att det inte fanns något samband mellan 
undersökningens huvudkomponenter; ledarskapsstil, användning av digitala medier och 
de anställdas uppfattning om ledarskap. Deltagarnas uppfattning om deras närmaste 
ledares ledarskapsstil skilde sig mellan de två organisationerna, där organisation 1 
främst hade förändringsorienterat ledarskap och organisation 2, produktorienterat. 
Överlag så präglade det personalorienterade ledarskapet deltagarnas uppfattning kring 
sin närmaste ledares ledarskapsstil.  Det förändringsorienterade och personalorienterade 
ledarskapsstilarna påvisas som de två ledarskapsstilar som framkommer som mest 
positiva i relation till deltagarnas uppfattning om ledarskap. Detta i sin tur påvisar att 
överlag så besitter deltagarnas ledare de egenskaper och beteenden som de uppfattar 
som positiva. De digitala medier som främst användes av organisationerna överlag samt 
i kommunikation med ledaren var e-post, telefon och traditionell kommunikation, 
ansikte mot ansikte. 
  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka sambandet mellan de tre 
ledarskapsstilarna, användandet av digitala medier samt de anställdas uppfattning om 
ledarskap utifrån de anställdas perspektiv. Varför är det nödvändigt att undersöka 
sambandet mellan dessa tre komponenter? Genom att undersöka sambandet mellan dem 
så kan resultatet påvisa vilken ledarskapstil av personal-, produkt- och 
förändringsorienterat som de anställda uppfattar som positiv i relation till ledarskap som 
förmedlas via digitala medier. Undersökningens huvudresultat påvisade att de inte fanns 
något samband mellan de tre komponenterna. Ingen av de tre ledarskapsstilarna hade 
starkare samband med de två resterande komponenter. Alla tre ledarskapsstilarna hade 
liknande värden i både de anställdas uppfattning om deras närmaste ledares ledarskap 
samt i deras uppfattning om ledarskap. Det här påvisar att ingen av de tre 
ledarskapsstilarna var mer framträdande än de andra och hypotesen om att det 
förändringsorienterade ledarskapet skulle ha starkare samband med användning av 
digitala medier samt de anställdas uppfattning kring ledarskap, ogiltigförklaras.  Viktigt 
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att ha i åtanke är att resultatet enbart är begränsat till de två medverkande 
organisationerna. 
 
I relation till att dagens samhälle utvecklats och ständigt förändras så sker förändringar 
inom arbetslivet och organisationer vilket gör att gårdagens ledarskap med influenser 
från industrialismens stabila dagar nu behöver ledare som kan hantera och anpassa 
dagens organisationer efter de förändringar som sker (Arvonen, 2002).  Ledarskap är 
något som ett företag eller organisation inte kan blunda för utan i och med övergången 
mot nya sätt att förmedla ledarskap borde organisationer och företag se alla dessa nya 
krav som ställs på ledarskapet som utmaningar och möjlighet till utveckling istället för 
något okänt och främmande. För att detta ska ske är det viktigt med en utveckling av 
dagens ledarskap för att morgondagens ledare skall kunna tackla och anpassa sig till 
framtiden. Utifrån CPE-modellen (Ekvall & Arvonen, 1994) samt tidigare studier 
(Horner-Long & Schoenberg, 2002; Purvanova & Bono, 2009; Ruggieri, 2009; 
Hambley, O’Neill & Kline, 2007) grundades hypotesen att den förändringsorienterade 
ledarskapsstilen skulle framträda som ledande utifrån de anställdas bild av ledarskap 
som förmedlas via digitala medier avvisades till största del. Är förändringsorienterade 
egenskaper svaret? I relation till resultatet så till en viss del, och till andra delen hör 
personal- och produktorienterat ledarskap.  
 
I resultatet av undersökningen så hade de tre ledarskapsstilarna överlag jämförelsevis 
jämna värden, men de två ledande var personal- och förändringsorienterat ledarskap 
både i relation till både uppfattningen av ledarskapsstil utifrån de anställdas ögon samt 
hur de anställda uppfattar positivt ledarskap. Även om det inte är markanta skillnader 
mellan de två så påvisar resultatet att de förändringsorienterade egenskaperna ses som 
betydelsefulla i hur en bra ledare är utifrån de anställdas perspektiv i jämförelse med de 
resterande två ledarskapsstilarna. Det här är emellertid inget misslyckande, även om 
Ekvall och Arvonen (1991;1994) betonar betydelsen av förändringsorienterade 
egenskaper och beteenden inom ledarskap i dagens och framtidens ledarskap så menar 
Arvonen (2002) att en bra ledare är en kombination av de tre ledarskapsstilarna, 
emellertid hur kombinationen utgör sig beror på situationen.  
 
De egenskaper och beteenden som ansågs väsentliga hos majoriteten av tidigare studier 
(Horner-Long & Schoenberg, 2002; Purvanova & Bono, 2009; Ruggieri, 2009; 
Hambley, O’Neill & Kline, 2007) var anpassbar, energisk, beslutsam samt förmågan att 
motivera, inspirera genom visioner samt att förutse nya möjligheter. Bland dessa 
egenskaper och beteenden är majoriteten av dem personal- samt förändringsorienterade. 
I litteraturen om ledarskap på distans (Nordgren & Olsen, 2006) så nämndes samtliga 
egenskaper och beteenden som resulterade i de tidigare studierna men även 
produktionsorienterade egenskaper och beteenden som disciplinerad och förmåga att 
planera framgick som väsentliga. Det här påvisar att vissa ledarskapsegenskaper, 
beteenden och förmågor i relation till användning av digitala medier troligen kommer få 
allt mer betydande roller inom framtidens ledarskap, emellertid kommer det inte bli från 
enbart en ledarskapsstil, utan kombinationen av personal-, produkt- och 
förändringsorienterat ledarskap står stark. Utifrån de tidigare studierna (Purvanova & 
Bono, 2009; Ruggieri, 2009; Hambley, O’Neill & Kline, 2007) som använde sig av 
Bass ledarskapsteori så framträdde det att både det transformativa och transaktionella 
ledarskapet hade påverkan på de anställda i virtuella miljöer. Det är viktigt att ha i 
åtanke att framtidens ledare inte är en superindivid som besitter alla dessa egenskaper 
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samtidigt, utan den hemliga ingrediensen är att kombinera stilarnas egenskaper och 
beteenden utefter situation och omgivningen.     
 
Deltagarna i undersökningen använde sig mest av kommunikationsformen ansikte mot 
ansikte tät följt av e-post och telefoni inom organisationerna samt i relation till 
kommunikationen med deras närmaste ledare. En möjlig anledning till varför resultatet 
över vilken av kommunikationsformerna som fungerade bäst i relation till 
kommunikationen med deras närmaste ledare så uppfattades ansikte mot ansikte, 
telefoni och e-post som bäst fungerande (Figur 4). I relation till Media richness theory 
(Daft & Lengel, 1986 citerad i Hambley, O’Neill & Kline, 2007) samt Jacobsen och 
Thorsvik (2008) ses den traditionella kommunikationsformen ansikte mot ansikte som 
den mest innehållsrika följt av videokonferenser och telefoni. Det här påvisar att 
videokonferens, chatt och diskussionsforum inte resulterar som sämre fungerande 
digitala medier i relation till kommunikation med ledare för att deltagarna inte 
uppfattade dem som det(Figur 4). Av de digitala medierna videokonferens, chatt, 
diskussionsforum och intranät som fick låga värden i hur väl de fungerar i 
kommunikationen med ledaren fick även låga värden i hur ofta de används på 
organisationen samt i relation med deras närmaste ledare.  
 
Brister 
Med hjälp utav korrelations analyser så framträdde inget tydligt samband mellan 
studiens tre huvudkomponenter. Det som framträdde utifrån resultatet var att 
deltagarnas uppfattning av deras närmaste ledares ledarskapsstil var en blandning av de 
tre stilarna förändrings-, personal- och produktorienterat. Dessa tre ledarskapsstilar hade 
i sin tur samband med användningen av e-post som var den digitala artefakt som 
användes mest inom organisationerna samt låg på andra plats i kommunikationen med 
ledaren som också hade samband med de tre ledarskapsstilarna. Varför resultatet blev så 
pass tafatt och tunt beror nog till största sannolikhet på det låga antalet deltagare samt 
organisationer. När man som forskare väljer att utföra enkätundersökning så är det 
viktigt att ha i åtanke att det är frivilligt för företagen att delta och de kan inte tvingas 
till att genomföra undersökningen. Det är viktigt att som forskare ha förståelse för att en 
enkät blir ett intrång i en individs tillvaro och tar tid att fylla i samt kan i vissa fall 
kännas stötande (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Självklart kan man som forskare 
uppmuntra och försöka få dem att se fördelarna med undersökningen, men i slutändan är 
de deras beslut. Hultåker (2002) påpekar att svarsfrekvensen har en tendens att bli lägre 
med webbenkäter i jämförelse med enkäter i pappersform då det är lättare att deltagare 
glömmer av en enkät på sin e-post än en som ligger bredvid på skrivbordet. Men även 
på grund av att enkäten är elektronisk blir det ett krav för deltagarna att ha tillgång till 
en dator med Internetuppkoppling, vilket begränsar urvalet för deltagare ytterligare. 
 
Vid ett större antal deltagare samt större antal organisationer så hade resultatet med 
sannolikhet fått en större bredd, tydligare ledarskapsstilar samt en jämförelse mellan 
organisationer hade kunnat genomföras. En annan orsak till resultatet kan vara 
organisationernas användning av digitala medier. I figur 1 och 2 i resultat delen så 
framträder vilka digitala medier som är befintliga på deltagarnas arbetsplatser, hur ofta 
de används och vilka som används mest i relation till kommunikationen med sin 
närmaste ledare. Figurerna påvisar att e-post, telefoni samt traditionellt ansikte mot 
ansikte var de tre mest använda kommunikationssätt hos deltagarna. Dessa resultat är 
inte så chockande då enligt Pulley och Sessa (2001) är e-post det mest använda 
kommunikationsmedlet idag och står över telefoni med 98 %. Det här påvisar att 
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deltagarnas arbetsplatser ses som vanliga och använder sig inte av särskilt mycket av 
mer avancerade informationsteknologi som exempelvis videokonferenser och virtuella 
sammanträffanden. Undersökningens resultat hade med sannolikhet blivit mer givande 
och intressantare i relation till ledarskap på distans om de organisationer som deltagit 
använt sig av mer avancerad informationsteknologi samt haft ett tydligare ledarskap på 
distans. Andra brister som är befintliga inom undersökningen beskrivs nedan i relation 
till undersökningens validitet samt reliabilitet.        
 
Validitet och reliabilitet 
Undersökningens validitet diskuteras utifrån om de begrepp som i relation till syftet var 
menade att undersökas har studerats. De tre huvudkomponenterna, ledarskapsstil, 
digitala medier samt de anställdas uppfattning som syftet grundar sig på är befintliga 
genom hela undersökningen. Teorierna samt artiklarna som valts att förekomma i 
undersökningen ses som relevanta till undersökningens genomförande samt syfte, då de 
alla kan knytas till någon av de tre komponenterna som präglar undersökningen. Den 
konstruktiva validiteten inom undersökningen är däremot lägre, i och med att enbart ett 
av momenten i enkätformuläret är ett validerat och giltigt instrument (CPE-modellens 
instrument, den tredje delen i enkätformuläret) och de två resterande momenten är 
egenkomponerade och inte validerade. I resultatdelen så genomfördes reliabilitetstest på 
enkäterna och de egenkomponerade enkäterna fick höga alfavärden vilket stärker deras 
reliabilitet, emellertid gör det dem inte validerade.     
Den externa validiteten påverkades av att urvalet av deltagare inom organisationerna 
skedde utom forskarens kontroll samt att deltagarnas svar inte färgades av en befintlig 
relation till forskaren.  
 
Undersökningens reliabilitet undersöks utifrån hur väl framtida genomföranden av 
undersökningen kommer få liknande resultat. I relation till undersökningens syfte 
ansågs den bäst lämpade insamlingsmetoden för att nå perspektivet från ett större antal 
anställda, enkätundersökning. Genom enkätundersökning skulle jag kunna nå ett större 
antal deltagare på ett snabbt och effektivt sätt. Enkätformuläret består av kvantitativa 
uppgifter vilket ger möjlighet till att få fram tydlig statistik som i sin tur underlättar för 
att finna tydliga samband mellan ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de 
anställdas uppfattning om ledarskap. De fördelar som finns med webbenkät som 
insamlingsmetod är att det är kostnadseffektivt då det finns tillgänglighet till program 
som erbjuder gratis verktyg. Det är även tidseffektivt med webbenkäter, då man som 
forskare slipper skriva ut och skicka iväg enkätformulär med posten. Det är även 
tidseffektivt i relation till sammanställningen av data, som forskare slipper man att 
manuellt gå igenom enkäterna och sammanställa data utan deltagarnas svar registreras 
automatiskt i ett dokument oavsett tid på dygnet (Hultåker, 2002). Undersökningens 
reliabilitet blir ganska svag i och med det låga antalet deltagare. Det blir svårt att medge 
att en upprepad undersökning skulle få likande resultat då antalet är så pass lågt, men 
även att deltagande organisationers arbetssätt spelar en stor roll, skiljer sig användandet 
av digitala medier mycket blir det med sannolikhet skilda resultat. Ytterligare faktorer 
som kan påverka en upprepad undersökning är de egenkomponerade delarna i 
enkätformuläret, forskarens förförståelse och tolkning av teorierna samt texterna har 
påverkan på utformningen av enkätformuläret vilket kan skilja sig åt från andra 
forskare. Även forskarens tolkning av den engelskspråkiga litteraturen kan ha påverkan 
på hur översättningen skett, begreppen kan ha skilda betydelser för framtida forskare 
eller deltagare.  
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Något som kan ses som ytterligare en brist inom undersökningen är att hela 
undersökningen grundande sig på enbart de anställdas uppfattningar, det är utifrån dem 
som ledarskapsstilen hos deras ledare har beskattats samt vilka digitala medier och hur 
ofta de används på arbetsplatsen. I och med att det enbart är utifrån de anställdas 
uppfattningar så kan det ses som bristfälligt då de var få deltagare samt att det enbart 
blir ett perspektiv. Att ha med ledarens uppfattning om de olika komponenterna kan ge 
styrka till resultatet och ett nytt perspektiv och kan ses som förslag till fortsatt 
forskning.    
 
Samman fattning & framtida forskning 
Sammanfattningsvis så påvisades inget samband mellan de tre komponenterna: 
ledarskapsstil, användning av digitala medier samt de anställdas uppfattning om 
ledarskap. De tre ledarskapsstilarna förändrings -, personal- och produktorienterat 
ledarskap fick likvärdiga värden i deltagarnas uppfattning om ledarskap samt deras 
närmaste ledares ledarskapsstil. Det här gjorde att den förändringsorienterande 
ledarskapsstilen inte hade ett starkare samband mellan de två andra komponenterna i 
relation till de två övriga ledarskapsstilarna. De digitala medier som användes mest av 
deltagarna var traditionellt ansikte mot ansikte, telefoni samt e-post. De här tre digitala 
medierna var även de som uppfattades som bäst fungerande i kommunikationen med 
deltagarnas närmaste ledare. Undersökningens största brist var det låga antalet 
deltagare, vid fortsatta studier kring undersökningen borde fler deltagare och 
organisationers användning av digitala medier finnas i åtanke.  
 
Förslag till framtida forskning inom området är att genomföra undersökningar på 
arbetsplatser. I många av de tidigare studierna så har undersökningar utförts med hjälp 
av studenter som har fått agera i en situation där de har en ledare via digitala medier. 
Detta anser jag inte besitta samma värde som att undersöka anställdas upplevelser av 
ledarskap som förmedlas via digitala medier. Därför kommer forskning på verkliga 
arbetsplatser vara till stor förtjänst, då de har möjligheten att visa ett nytt perspektiv, vad 
som händer i verkliga situationer.  
 
Ytterligare förslag kring framtida forskning berör ledarskap och tillämpning samt 
anpassning av digitala medier inom en organisation. Det förändringsstadium när ny 
teknologi införs, hur ska ledaren på bästa sätt anpassa sina anställda mot det nya och hur 
reagerar de anställda? Behövs speciella ledarskaps egenskaper vid sådana tillfällen 
exempelvis förändringsorienterade beteenden?     
 
Kommer de digitala medierna i framtidens organisationer att bli likvärdiga med 
verkligheten? Eller är det något med den fysiska närvaron av andra individer som gör 
det så pass mer betydelsefullt i jämförelse med ett hologram?  
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Bilaga 1 – Enkätformulär 

Enkätformulär nr 1 – Dina uppfattningar om ledarskap 

Kön: Kvinna □ Man □       Ålder:____ 
 
Civilstånd: Gift/sambo □ Ensamstående □ 
 
Vilken är din högst avslutande utbildning: Grundutbildning eller motsvarande □ 
Gymnasieutbildning eller motsvarande □ Högskola/Universitet □  
 
 
 

 Stämmer inte  
0 

 
1 

 
2 

Stämmer 
3 

1 Det är viktigt att en ledare är vänlig     
2 En ledare ska skapa arbetsordning bland sina 

anställda 
    

3 Som ledare ska man ha tillit till sina anställda     
4 En ledare som har en öppen och ärlig karaktär passar 

mig bäst 
    

5 En ledare ska kunna ta riskfyllda beslut     
6 Viktigt att en ledare har en tydlig och klar 

ansvarsfördelning bland sina anställda 
    

7 Ledare som uppmuntrar nytänkande och innovativa 
idéer passar mig 

    

8 Det är viktigt att en ledare kan diskutera nya idéer     
9 Som ledare är det viktigt att man följer regler och 

principer 
    

10 Viktigt att man som ledare har förtroende för sina 
anställda 

    

11 En ledare ska inspirera till framtida tankar och planer       
12 Det är viktigt att ledare uppmuntrar utveckling hos 

sina anställda 
    

13 Ledare som sätter tydliga och klara mål passar mig     
14 Som ledare ska man vara hänsynsfull och ödmjuk     
15 Viktigt att man som ledare inte är rädd för att sätta 

igång nya projekt 
    

16 Det är viktigt att en ledare ställer upp för mig som 
anställd 

    

17 En ledare ska inte vara rädd för att experimentera 
med nya arbetsätt 

    

18 En ledare som är kontrollerande passar mig     
19 Som ledare ska man bringa en konfliktfri miljö     
20 Det är viktigt att man som ledare ser möjligheter före 

problem 
    

21 En ledare måste vara tydlig med vad som förväntas 
av mig som anställd 

    

22 Viktigt att ledare är rättvisa mot oss anställda     
23 Som ledare ska man kunna ta snabba beslut om så 

behövs 
    

24 En ledare som planerar noga passar mig     
25 Det är viktigt att ledaren låter mig som anställd få ta 

beslut och känner mig delaktig 
    

26 Som ledare ska man ge klara instruktioner     
27 Det är viktigt att ledare ser oss anställda som 

individer 
    

28 Ledare som frambringar innovativa och annorlunda 
arbetsätt passar mig  
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29 Det är viktigt att ledare är noga med att vi anställda 
följer planer och projekt 

    

30 Som ledare ska man noga tänka efter innan man tar 
ett beslut 

    

 
 

 
 

Enkätformulär nr. 2 - Användning av digitala medier 
 

1 På min arbetsplats så använder vi oss av 
… 

Sällan/aldrig Ibland Ofta  Alltid 

 E-post     
 Intranät     
 Chatt     
 Diskussionsforum     
 Videokonferenser      
 Telefon     
 Ansikte mot ansikte      

 
 

2 Kommunikationen med min närmaste 
ledare sker genom … 

Sällan/aldrig Ibland Ofta Alltid 

 E-post     
 Intranät     
 Chatt     
 Diskussionsforum     
 Videokonferenser     
 Telefon     
 Ansikte mot ansikte     
 

3 Jag anser att kommunikationen med min 
ledare fungerar bäst genom… 

Sällan/aldrig Ibland Ofta Alltid 

 E-post     
 Intranät     
 Chatt     
 Diskussionsforum     
 Videokonferenser     
 Telefon      
 Ansikte mot ansikte      
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Enkätformulär nr 3 – Dina uppfattningar om ledarskap 
 

21. Min närmaste chef ser hellre möjligheter 
än problem 

    

22. Min närmaste chef förklarar för sina 
anställda vad arbetet kräver av dem 

    

23. Min närmaste chef behandlar sina anställda 
rättvist 

    

24. Min närmaste chef tar snabba beslut om 
det behövs 

    

25. Min närmaste chef planerar noga 
 

    

26. Min närmaste chef låter sina anställda ta 
beslut 
 

    

27. Min närmaste chef ger klara instruktioner 
 

    

 Påståenden Sällan/aldrig 0 Ibland 
1 

Ofta 
2 

Nästan 3 

1. Min närmaste chef är vänlig 
 

    

2. Min närmaste chef skapar arbetsordning 
 

    

3. Min närmaste chef litar på sina anställda     
4. Min närmaste chef är villig att ta riskfyllda 

beslut 
    

5. Min närmaste chef är mycket klar över 
vem som ansvarar för vad 

    

6. Min närmaste chef har en öppen och ärlig 
stil 

    

7. Min närmaste chef uppmuntrar tänkande i 
nya banor 

    

8. Min närmaste chef tycker om att diskutera 
nya idéer 

    

9. Min närmaste chef är noga med att följa 
regler och principer  

    

10. Min närmaste chef skapar förtroende för 
andra 

    

11. Min närmaste chef inger tankar och planer 
inför framtiden 

    

12. Min närmaste chef uppmuntrar utveckling     
13. Min närmaste chef sätter upp klara mål 

 
    

14. Min närmaste chef är hänsynsfull 
 

    

15. Min närmaste chef sätter igång nya projekt     
16. Min närmaste chef kräver att planer följs     
17. Min närmaste chef ställer upp för sina 

anställda 
    

18. Min närmaste chef experimenterar med 
nya sätt att utföra saker 

    

19. Min närmaste chef leder arbetet på ett 
kontrollerande sätt 

    

20. Min närmaste chef skapar en konfliktfri 
miljö 
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28. Min närmaste chef ser sina anställda som 
individer 

    

29. Min närmaste chef presenterar idéer om 
nya och annorlunda sätt 
att göra saker på 

    

30. Min närmaste chef tänker och analyserar 
noga innan han/hon 
bestämmer sig 

    

 

Tack för din medverkan! 

 

Länk till den elektroniska versionen av enkäten: 
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&pli=1&formkey=dEh6Q2VXbnVfMn
k0WXh3QXFVTGlLTXc6M  
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