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Abstrakt  
Studien är inriktad på en global ledningsgrupps uppfattning av kommunikation i en 
interkulturell kontext och hur de leder sina medarbetare i den relationen. Tidigare forskning 
visar att det försvinner en stor del information i kommunikationen när den sker via telefon 
och epost. Missuppfattningar och svårförstådd kommunikation blir ledarens utmaning när 
personer utspridda geografiskt, med olika kulturella bakgrunder, ska arbeta tillsammans. 
Genom intervjuer har åtta chefers uppfattning inhämtats, deras bild av en global 
interkulturell relation har växt fram och resultatet visar att relationen sätts i centrum för 
samarbetets existens. Det primära för cheferna är att träffa sina medarbetare fysiskt och ta 
del av deras kultur för att förstå och bidra till att bygga en relation. När relationen är 
etablerad fungerar kommunikationen bättre och medarbetarna kan bli mer autonoma. 
 
Nyckelord: distans, interkulturell, kommunikation, ledarskap.  
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Introduktion  

Inledning  
De senaste 50 årens globala expansion och utveckling av organisationer har genom 
avancerad teknik och mjukvaruutveckling lett till allt mer förekommande geografiskt 
spridda arbetsplatser (Cummings, 2008). Företagens möjligheter att interagera och 
konkurrera på en allt större marknad förändrar historiska spelregler och tidigare 
utvecklingsländer blir konkurrenskraftiga. För Sveriges del har det inneburit att produktion 
av varor och tjänster flyttats till låglöneländer (Sandberg & Targama, 2013). Genom 
offshoring och outsorcing sparar företag pengar och genom virtuella möten sparas även tid 
och påverkan på miljön när resor kan minskas. 

I en global miljö där ledarna verkar över praktiska och geografiska gränser, är utbyte av 
information av största vikt. Samtidigt medför lokala arbetsplatsers varierande sätt att arbeta 
en potential till utveckling genom att utbyta erfarenheter med varandra. Det här ställer krav 
på dagens ledare, krav på att leda lärande, både för sig själva, sina medarbetare, såväl som 
för organisationen. Kontinuerligt lärande som ett sätt att säkerställa utveckling på en 
konkurrensutsatt marknad blir av högsta prioritet på en global marknad, samtidigt som det 
oftast saknas strategier för att hantera ett sådant lärande (Wenger, McDermott & Snyder, 
2002). Det ligger inom pedagogiken att belysa de sociala påverkansprocesser som möjliggör 
ett kontinuerligt lärande. Ett lärande som leder till ett utbyte av erfarenheter, värderingar 
och kunskaper. Färdigheter uppstår genom påverkansprocesser i mötet mellan individer, 
grupper och organisationer. Människan som deltar i en arbetsgemenskap ska ses som en del 
i världen (Lave & Wenger, 2011). 

Bligh och Riggio (2013) menar att ledarskapsteorier måste omvärderas efter 
globaliseringens och teknikutvecklingens konsekvenser. Tidigare ledarskapsteorier såg inte 
distansskillnader mellan ledare och medarbetare, eller på vilket sätt ledare och medarbetare 
interagerar, som en betydelsefull faktor (Bligh & Riggio, 2013). Traditionella arbetslag eller 
team skiljer sig gentemot utsända i flera dimensioner och vanligt förekommande är dessa 
virtuella arbetsplatser som möjliggör gränsöverskridande arbeten (Weisband, 2008). Tidigare 
hierarkiskt styrda ledarskapsstrukturer med tydlig arbetsuppdelning får idag stå tillbaka för 
flexiblare arbetssätt, vilket ställer andra krav på ledaren (Nordgren & Olsen, 2006). Det är 
idag inte hållbart att förlita sig på en stark individ som pekar ut den rätta vägen i en allt 
snabbare förändring och mer komplex omvärld (Bushe & Marshak, 2016). 

Bikson, Treverton, Moini och Lindstrom (2008) har i en sammanställning rangordnat 19 
kompetenser som globala ledare anses behöva för att leda i en komplex tillvaro. De 
konstaterar att bland 75 globala företag anses chefer främst behöva ha kognitiv förmåga som 
gör att ledaren kan lära i nuet, ett kontinuerligt lärande. På andra plats kommer förmågan att 
hantera mellanmänskliga relationer - att medla i interkulturella dilemman och potentiella 
skiljaktigheter. Språkkunskaper anses vara viktiga men då främst för att kunna etablera 
relation, det är inte nödvändigtvis akademisk vältalighet som efterfrågas (Bikson et al., 2008). 
 Schyns (2013) anser det svårare att etablera och bibehålla en kvalitativ relation mellan ledare 
och medarbetare på grund av den låga graden av kontroll och inflytande som ledaren har i 
en distansrelation. Frågan är vad ledaren gör för att påverka utbytet i relationen med 
medarbetare på distans?  

Globala arbetssätt tilltar i större utsträckning och visar inga tecken på att stanna av. Att 
undersöka chefers nya utmaningar med att leda medarbetare i andra tidszoner och med en 
annan kultur blir därför av stor vikt. Undersökningskontexten är ett svenskt företag som 
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genomfört en organisationsförändring för att få de geografiskt spridda verksamheterna som 
arbetat enskilt på lokala marknader till att arbeta som ett globalt team. 

Problemställning 
På en global arbetsplats etableras relationer och möten med personer i främmande miljöer 
som kan ha andra värderingar än ens egna. Att förhålla sig till dessa olikheter ställer andra 
kompetenskrav än enbart tvåspråkighet. Förmågan att kunna anpassa sig och vilja ta del av 
främmande kulturer blir en viktig del av ledarrollen i ett globalt ledarskap (Bikson et al., 
2008). Att känna till kulturen i det land man verkar kan minska risken för kulturkrockar och 
istället stärka relationerna samt leda till framgångsrika förhandlingssituationer. Dessa 
kulturella skillnader i ett globalt arbetslag blir en utmaning när organisationen ska ledas och 
samtidigt ta lärdom av och förstå varandras styrkor (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011).  

Att vara chef innebär ett formellt ansvar för resultatet och ledarskapet handlar om 
förmågan att påverka och motivera sin personal att uppnå detta resultat (Söderfjell, 2007). 
Motivationen blir en viktig faktor för ett företags framgång då engagerad personal presterar 
bättre (Reichard, Serrano & Wefald, 2013; Ryan & Deci, 2000).  

Att leda medarbetare i en platsbunden relation har sina utmaningar, när en fysisk distans 
adderas ökar svårigheterna (Bligh & Riggio, 2013). Kommunikationen försvåras av 
tidsskillnader vilket begränsar möjligheterna till spontan kontakt och dialogen som behövs 
för att skapa relation uteblir till förmån för en mer uppgiftsorienterad kommunikation. 
Tekniken möjliggör distansrelationer men har samtidigt begränsningar; länkar eller system 
riskerar att haka upp sig och utgör därmed en källa till frustration och en irritation. Telefoni 
utelämnar den icke verbala kommunikationen och kan därmed utgöra en källa till 
missförstånd (Klitmöller & Lauring, 2013). 

Studien utgår från intervjuer med åtta chefer på ett svenskt globalt företag där 
interkulturella möten sker. Med studien avses undersöka hur globala chefer upplever 
kommunikationen, interkulturella skillnader och hur de tillämpar ledarskapet. 

Definitioner 

Chef 
En formell titel som innebär ansvar för verksamheten och medarbetare. Arbetsmiljölagen 
anger regler och skyldigheter gentemot arbetstagarna. En chef företräder arbetsgivaren 
gentemot arbetstagare men är samtidigt själv arbetstagare gentemot högre chef (SFS 
1977:1160). Enligt Lindell och Arvonen (1996), har en chef tre områden att täcka in: 
uppgiftsorientering, relationsorientering och förändringsorientering. 

Medarbetare 
Vanligt förekommande i teoretiska sammanhang är att benämna medarbetare som följare i 
relation till en formell ledare. Medarbetare benämns i arbetsmiljölagen som arbetstagare (SFS 
1977:1160). När medarbetare nämns i studien åsyftas en person praktiskt underställd en chef.  

Ledarskap 
Studien inriktas främst mot det ledarskap som handlar om relationen och utbytet mellan 
ledare och medarbetare (Bass & Riggio, 2006; Bass & Avolio, 1994; Erskine, 2012; Graen & 
Uhl-Bien, 1995; Söderfjell, 2007). Det finns mängder av definitioner på ledarskap och de 
beror bland annat på vilket perspektiv man väljer att utgå från samt på vilka värderingar 
man har av vad som är bra respektive mindre bra ledarskap (Hofstede et al., 2011; Lindell & 
Arvonen, 1996). Trots befintlig forskning saknas än idag en gemensam syn på ledarskap. 
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Studien utgår från ledarskap som “en social påverkansprocess med ändamålet att påverka 
människors tankar, känslor och handlingar i en, för verksamheten, gruppen, och individerna 
positiv riktning” (Söderfjell, 2007, s. 6). 

Power distance (PDI) 
Maktdistans definierar Hofstede et al. (2011) som “den utsträckning i vilken de mindre 
inflytelserika medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och 
accepterar att makten är ojämnt fördelad” (s. 84). Maktdistans visar hur individer uppfattar 
skillnader i makt. I kulturer med liten maktdistans, lågt PDI, förväntas statusrelationer vara 
mer demokratiska i kommunikationen, det vill säga chefen konsulterar medarbetarna inför 
beslut.  I kulturer med hög maktdistans, högt PDI, accepterar mindre inflytelserika individer 
maktrelationer som är mer auktoritära och paternala, vilket innebär att chefen fattar beslut 
enväldigt (Hofstede et al., 2011).  

Empowerment 
Egenskap i ett transformerande ledarskap som stärker medarbetarnas: a) intryck av att 
arbetet har betydelse för helheten, b) upplevelse av att känna sig kompetenta, c) känsla av 
mening med det den gör, d) upplevelser av valfrihet och autonomi (Wang & Howell, 2012).    

Disposition   
Studien är indelad i fyra delar: introduktion, metod, resultat och diskussion. Första delen 
syftar till att skapa ökad förståelse för chefers påverkansprocess i en global kontext. Här 
presenteras även aktuell forskning under rubriken bakgrund. Den andra delen avser att 
redogöra för studiens val av vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter, tillika 
en redogörelse för studiens genomförandeprocess samt en metoddiskussion kring de val 
som gjorts. Därefter redovisas resultat av insamlad empiri. Avslutningsvis följer en 
diskussion där återkoppling sker mot tidigare forskning. Studien avslutas med förslag på 
framtida studier. 

Bakgrund 

Fysisk distans 
Distansbegreppet och dess betydelse för att förstå inverkan på relationen mellan ledare och 
medarbetare, mellan grupper och mellan organisationer har teoretiserats i olika modeller (se 
ex. Antonakis & Atwater, 2002; Erskine, 2012; Napier & Ferris, 1993).  

Napier och Ferris (1993) lyfter fram distansens inverkan på organisatoriska resultat och 
betydelsen av hur människor tolkar den aktuella verkligheten och diskrepansen däremellan 
som en avgörande faktor för ledarskapet. Distans handlar inte enbart om fysiska avstånd, 
vilket kan vara det första man tänker på. Begreppet är flerdimensionellt (Nordengren & 
Olsen, 2006) och inbegriper relationer (Karakayali, 2009), kulturella aspekter (Klitmöller & 
Lauring, 2013) men även hur och när information förmedlas (Fairhurst & Connaughton, 
2014). Den fysiska distansen är faktisk, men relationen i en dyad eller större grupp kan 
stärkas när hänsyn och medvetenhet tas till andra distansdimensioner (Erskine, 2012). 

Erskine (2012) bygger vidare på Napier och Ferris (1993) och Antonakis och Atwaters 
(2002) tidigare studier kring begreppet distans i en organisationskontext och kombinerar 
dem till en modell med tre dimensioner: strukturell, status och psykologisk distans, se Figur 
1. Automatiska tankeprocesser hos ledaren gör att denne riskerar att fatta felaktiga beslut 
grundat enbart på det fysiska avståndet i en av de tre dimensionerna. Det blir då lätt att dra 
missvisande slutsatser istället för att ledaren tar med alla tre dimensionerna i beräkning 
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samtidigt. Automatiska och ofta implicita 
tankar gör dessa upplevelser av distans i 
relationen mellan ledare och medarbetare 
komplexa och multidimensionella 
(Antonakis & Atwater, 2002; Erskine, 
2012; Napier & Ferris, 1993).       

Strukturell distans skiljer sig gentemot 
statusdistans och kan felaktigt sägas vara 
samma sak. En ledare som fysiskt sitter i 
samma rum kan många gånger upplevas 
vara långt bort, jämfört med en ledare 
som sitter på andra sidan jordklotet och 
samtidigt upplevs stå medarbetaren nära                    
(Antonakis & Atwater 2002).                      

Det fysiska avståndet inverkar negativt 
på påverkansmöjligheter och hämmar 
socialt inflytande. Möten ansikte mot 
ansikte är många gånger nödvändigt för att               Figur 1. Distansdimensioner (Erskine, 2012). 
upprätthålla en effektiv kommunikation och 
kan ej förbises trots ökad kontakt över epost och telefon (Erskine, 2012). Ökad 
kontaktfrekvens möjliggör interpersonella relationer men utesluter inte behovet av fysiska 
möten. Tydligt är att samtliga typer av distans hänger samman och är svåra att isolera från 
varandra. Strukturell distans är en dimension och består av tre relaterade kategorier: fysisk 
distans, kommunikationskanaler, och kontaktfrekvens (Erskine, 2012).  

Statusdistans enligt Erskine (2012), handlar om sociodemografiska faktorer: makt, prestige 
och relationell ojämlikhet. Upplevelser av demografiska skillnader i interkulturella 
sammanhang har uppvisat negativa konsekvenser för arbetsprestation och därmed 
ekonomiska resultat. Till skillnad från mer konkreta ojämlikheter är nationellt tillhörande 
såväl som organisatoriskt kopplade värderingar en skillnad i status som inverkar positivt 
eller negativt beroende på tillhörighet eller upplevt utanförskap, en faktor viktig för ledare 
och medarbetare att vara medvetna om (Erskine, 2012; Hofstede et al., 2011). 
Psykologisk distans refererar till interna och emellanåt omedvetna faktorer som avgörande 
för relationers kvalitet. Graen och Uhl-Bien (1995) beskriver ledarskapet som ett utbyte 
mellan ledaren och medarbetaren, en dyadisk relation som handlar om kvaliteten i 
relationen, Leader-Member Exchange (LMX). Ju högre kvalitativ LMX, desto mer positiv 
arbetsprestation. Dyaden gäller således varje medlem av gruppen och därmed också 
gruppen som helhet utifrån relationen ledare-medarbetar, respektive medarbetare-
medarbetare. Hög respektive låg kvalitet hänger ihop med upplevd tillit till ledaren, vilket 
kan skilja medarbetarna åt gentemot en och samma ledare (Graen & Uhl-Bien, 1995). Detta 
indikerar att ledare behandlar sina medarbetare olika vilket har stor inverkan på 
medarbetares psykologiska behov för att må bra och verka effektivt (Erskine, 2012; Ryan & 
Deci, 2000).  

Erskine (2012) tillika Bass och Avolio (1994) beskriver hur medarbetare levererar bättre 
under empowerment och autonomi. Kontroll över egen tid och eget beslutsfattande har en 
positiv inverkan på medarbetarnas prestation (Ryan & Deci, 2000). Samtidigt beskrivs 
ledares ambivalens i att lämna ifrån sig kontroll och mandat då det handlar om slutligt 
ansvar i rollen som chef. Frihet och autonomi har visat sig främst delas ut till dem som 
innehar en positiv relation till ledaren samt bevisad framgång i arbetet.  Relationen gäller 
även omvänt, om ledaren ger självständighet åt medarbetare genererar detta positiva 
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arbetsprestationer och positiva relationer gentemot ledaren (Erskine, 2012). Psykologisk 
distans handlar om sämre kvalitet i relationer och begränsningar i beslutsfattande. 

Kommunikation 
Kommunikation kan ses ur flera olika perspektiv; information som ren överföring (Shannon 
& Weaver, 1998), information som meningsskapande (Fairhurst & Connaughton, 2014), eller 
information som relationsskapande (Bushe, 2009). I Shannon och Weavers (1998) 
kommunikationsmodell väljer informationskällan ut information och sänder den vidare, via 
en mottagare till avsedd destination. I överföringen av information kan andra faktorer 
adderas vilket blir ett brus som kan påverka hur den ursprungliga informationen tas emot 
(Shannon & Weaver, 1998). Att se på kommunikation genom en överföringsmodell blir 
statiskt, men i en distansrelation av global karaktär med delvis kommunikation oberoende 
av tid och verbal kommunikation på ett annat språk, blir bruset flerdimensionellt. Fairhurst 
och Connaughton (2014) menar att det lämpar sig bra att se kommunikation som en 
överföring av information när det handlar om att förstå kommunikationen som sker mitt i 
andra relationer. För att förstå meningsskapandet, måste kommunikationen ses som en 
samexisterande del i relationen där faktorer inte ses som delar, utan allt ses som en helhet 
(Klüver, 2011).  

Kommunikation som sker ansikte mot ansikte anses vara det mest nyansrika mediet 
eftersom information kan förmedlas genom verbal och icke verbal kommunikation (Bull 
Schaefer & Erskine, 2012; Klitmöller & Lauring, 2013). Signaler ges medvetet eller omedvetet 
genom kroppsspråk och beroende på situation kan det föra kommunikationen framåt 
(Bushe, 2009) eller skapa motsättningar i relationer genom felaktiga tolkningar (Kudesia & 
Elfenbein, 2013). Vid större komplexa frågor bör kommunikationen eftersträva att föras 
ansikte mot ansikte för att minimera missförstånd (Erskine, 2012; Klitmöller & Lauring, 
2013), vid mindre komplexa frågor kan visuella hjälpmedel användas som exempelvis 
skärmdelning, som komplement till telefon. För rutinfrågor eller frågor som kräver 
betänketid hos mottagaren kan en textbaserad kommunikation i form av epost användas 
utan problem (Bull Schaefer & Erskine, 2012). För att underlätta förståelsen för varandra vid 
textbaserad kommunikation kan versaler, kursiveringar, humörsymboler och beskrivningar 
av humör med hjälp av akronymer bli en form av icke verbal kommunikation som kan 
underlätta förståelsen för varandra (Kudesia & Elfenbein, 2013). 

Interkulturell kommunikation 
Konsekvensen av kommunikativa processer i en organisatorisk kontext kan vara svåra att 
förutse beroende på kulturella bakgrunder och skillnader (Laurin, 2011). Hänsyn måste tas 
till medarbetarnas tidigare erfarenheter av tekniska hjälpmedel och syftet med 
kommunikationen (Bull Schaefer & Erskine, 2012). Kommunikation kan upplevas korta ner 
den fysiska distansen och föra medarbetare närmare varandra (Kahai, 2013) och tekniska 
kommunikativa hjälpmedel kan ses som en möjlighet i den processen (Antonakis & Atwater, 
2002) men måste ses i sin kontext. Skiljaktigheter i upplevelser inbegriper inte enbart 
kommunikationen i sig själv, utan själva upplevelsen av situationen som skiljer individerna 
åt är också en faktor (Laurin, 2011). Videosamtal ger information liknande den ansikte mot 
ansikte och är av den anledningen fördelaktig när snabb återkoppling behövs (Bull Schaefer 
& Erskine, 2012), men när ett kroppsspråk betyder en sak för sändaren och en helt motsatt 
sak hos mottagaren kan det förvirra deltagarna i en videokommunikation (Klitmöller & 
Lauring, 2013). Brister i interkulturell kommunikation är inte enbart en kulturell företeelse 
utan de enskilda individerna och distansen måste även tas i beaktan (Lauring, 2011). 
Budskap och information som delges en samarbetspartner som är fysiskt avlägsen tenderar 
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att innehålla mer abstraktion än kommunikation med fysiskt närmare medarbetare (Joshi, 
Wakslak, Raj & Trope, 2016). 

Effektiv kommunikation beror inte enbart på organisationens förmåga utan den är även 
beroende av gruppdynamiken, därmed vikten av att förstå interkulturell kommunikation. 
Genom kommunikation skapas, upprätthålls och modifieras grupper (Laurin, 2011). För 
hållbara relationer är det viktigt att teamen och personerna i teamen blir involverade i 
aktiviteter som möjliggör förståelse för, och skillnader i, andra kulturer som finns 
representerade i olika samarbeten (Dekker, Rutte & Van den Berg, 2008). Samarbeten kan 
försvåras när synen på hur kommunikation ska genomföras skiljer sig markant åt, 
organisationens framtid kan i sådana fall äventyras (Klitmöller & Lauring, 2013).  

Organisationen har sin kommunikation och kan inte ses oberoende av sin kommunikation 
då det är i kommunikationen som organisationen utvecklas (Laurin, 2011). När 
kommunikation blir ett hinder och olika kulturer tolkar samma ord olika (Dekker et al., 
2008), eller har svårt att förstå andras dialekter eller brytningar (Klitmöller & Lauring, 2013) 
måste organisatoriska åtgärder tas för att inte riskera relationen och att det skapas slutna 
grupper. Personer från samma kultur har liknande sätt att kommunicera (Antonakis & 
Atwaters, 2002), etnocentriskt innebär det att personer bedömer situationer utifrån sin 
kulturs synsätt och kan tro att det är det rätta sättet att uppleva saker (Lauring, 2011). När 
tydlig kommunikation är av största intresse kan den fysiska distansen upplevas mindre om 
en person från samma kultur finns på plats i andra änden av telefonen och kan möta den 
kulturella skillnaden i en fysisk relation i stället för över telefon. (Klitmöller & Lauring, 
2013).  

Ledarskap 
Enligt Bushe och Marshak (2016) är det traditionellt chefen som pekar ut riktningen, 
uttrycker vision och sätter mål som följarna ska uppnå, vilket de kallar för Performance 
mindset. Bass och Riggio (2006) kallar motsvarande perspektiv för transaktionellt ledarskap, 
där ledaren är den som sköter kontrollen över följarna och utdelar belöning, respektive 
bestraffning när så krävs. Med dagens komplexa, multikulturella och ständigt föränderliga 
omvärld räcker inte ett traditionellt transaktionellt ledarskap till. De organisationer vars 
ledare etablerar ett kontinuerligt lärande, en transformerande förändring, benämner Bushe 
och Marshak (2016) för Dialogic mindset. Vilket innebär att ledare och medarbetare påverkar 
innehållet och riktningen tillsammans där ledaren vågar leva med oron för hur det skall gå 
och bjuder in medarbetarna att själva ta initiativ till förändring. På så sätts leds 
organisationen inifrån och ut. Denna hänsyn till ständigt transformerande processer står i 
stark kontrast till performance mindset som sällan leder till innovation och kreativa 
processer som efterfrågas. Verkligheten ligger i balansen mellan prestation och en kreativ 
lärprocess (Bushe & Marshak, 2016).  

Transformerande ledarskap ursprungen från Full Range Leadership model (FRL), (Bass & 
Riggio, 2006), som genom ledarens egenskaper attraherar medarbetaren att följa ledaren 
genom dennes sätt att kommunicera, förmedla grundläggande värderingar och stimulera till 
egen handlingskraft. Den transformerande ledarens förmåga att påverka sina medarbetare 
på ett djupare plan än enbart ekonomiska incitament och ytligt kortsiktiga mål utgörs av ett 
ledarskap som leder till effekt i organisationer. Medarbetarna presterar långt mer än de 
tilltänka målen, de mår bättre och de skapar hållbara och kvalitativa relationer över tid. 
Karismatiskt inflytande genom medarbetares upplevelse av ledaren har kritiserats då 
karisma även kan gälla negativa ledare. Men beroende på vad som definieras som gott 
ledarskap, inryms inte onda ledare, även om de har en utstrålning eller karisma som i mångt 
och mycket beskrivs som ett transformerande ledarskap, brister de i autentiskt 
ledarutövande eller djupare mänskliga värderingar (Bass & Riggio, 2006). 
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Bass och Riggio (2006) delar in det transformerande ledarskapet i fyra kategorier: 
Idealiserad påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell 
omtanke.  FRL innefattar förutom det transformerande ledarskap även det transaktionella 
ledarskapet vilket innebär att ledaren belönar respektive disciplinerar sina medarbetares 
prestationer beroende av situationer som uppstår. Avsaknaden av ledarskap, det så kallade 
låt-gå-ledarskapet ingår också som en dimension i FRL. En bra ledare utför en blandning av 
transformerande och de positivare delarna i ett transaktionellt ledarskap nödvändigt för en 
positiv arbetsprestation. Transformerande ledarskap har bevisad positiv effekt på 
organisationers utveckling då de påverkar organisationen i alla led även indirekt (Bass & 
Avolio, 1994). Ledningen kommunicerar antingen via media eller genom andra direkt- 
rapporterande vidare ut i organisationen, vilket blir en indirekt påverkan tillika indirekt 
ledarskap. Det indirekta ledarskapet är i högre grad beroende av att ledaren delar med sig av 
makten, delegerar beslut och på sätt stimulerar till empowerment (Bass & Avolio, 1994; 
Bushe & Marshak, 2016; Wang & Howell, 2012). 

Ryan och Deci (2000) redogör för vad som skapar motivation respektive demotivation hos 
människor i Self-Determination Theory (SDT), och beskrev vad som gör att människor arbetar 
positivt, trivs och mår bra. SDT förutsätter att människan har grundläggande psykologiska 
behov är att känna sig samhöriga, kompetenta och autonoma. En människa som upplever att 
dessa tre behov är tillgodosedda, har lättare till inre motivation, självreglering och mår bra. 
De utför arbetet av egen kraft. Det omvända förhållandet, demotivation, ger motsatt effekt. 
Emellanåt behöver människan utföra uppgifter som inte väcker intresse eller genomförs av 
den fria viljan, men genom självreglering kan människan internalisera värderingarna och 
nyttan med varför uppgiften skall utföras. I den processen där uppgiften görs till sin egen, 
ökar sannolikheten för att etablera inre motivation (Ryan & Deci, 2000).  

Transformerande ledarskap är effektfullt då det vänder sig till medarbetaren och vädjar till 
dennes grundläggande värderingar och fria vilja (Bass & Riggio, 2006; Bushe & Marshall, 
2016) vilket stimulerar upplevelser av samhörighet, kompetens och autonomi (Ryan & Deci, 
2000). Ett transaktionellt ledarbeteende genom kontroll, belöning och bestraffning (Bass & 
Riggio, 2006) kan åstadkomma motsatt effekt, demotivation (Ryan & Deci, 2000).  

Ledaren och medarbetaren 
Genom uppväxten formas individen genom sin omgivning och assimilerar ett antal 
värderingar och normer (Hofstede et al., 2011). Människan har etablerat ett antal, ofta 
implicita, egenskaper över vad de definierar som en god ledare (Söderfjell, 2007). Dessa 
relationer i uppväxtmiljön har betydelse för vidare relationer i arbetslivet, upplevelsen av, 
och relationen mellan ledare och medarbetare utgör en sådan (Antonakis & Atwater, 2012; 
Schyns, 2013). Kvalitén i relationen mellan ledare och medarbetare är avgörande för 
arbetsprestationen (Graen & Uhl-Bien, 1995; Ryan & Deci, 2000). Shamir (2013), uppger att en 
ledare på distans bedöms utifrån en blandning av personlighet, förmåga till självreglering 
och anknytning. Ledare behöver öka förmågan till självdifferentiering i mötet med 
medarbetare och deras oro och inte låta den styra situationen och beslutet hos ledaren (Bushe 
& Marshak, 2016). 

Ryan & Deci (2000), uppger att i den mån ledaren kan etablera positiva relationer till sina 
medarbetare ökar ledaren sannolikheten att medarbetarna tar till sig för arbetet goda 
beteenden som leder till positiva arbetsprestationer. En trygg anknytning hos ledaren 
respektive medarbetaren enligt Bowlbys (1982) anknytningsteori, utgör god grund för en 
hög kvalitativ LMX (Schyns, 2013) och ger ökade förutsättningar för inre motivation (Ryan & 
Deci, 2000). Davidovitz, Mikulincer, Shaver, Izsak, & Popper (2007) beskriver vad som 
kännetecknar en trygg tillika effektiv ledare i enlighet med transformerande ledarskap. De 
menar att effektiva ledare har förmågan att ge stöd till medarbetare i emotionellt krävande 
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situationer, ledarna är lyhörda för medarbetarnas behov, stöttar medarbetarnas egen 
självreglering och stödjer i större utsträckning medarbetarnas utveckling av kreativa 
processer. Trygg anknytning (Bowlby, 1982) hos ledare möjliggör effektivt ledarskap genom 
att uppvisa större förmåga att låta medarbetare växa och skapa handlingskraft (Davidovitz 
et al., 2007), även kallat för empowerment (Bass & Avolio, 1994). Utmaningen tilltar för 
globala ledare att befästa goda relationer i interkulturella sammanhang där uppfattningar av 
vad som utgör en god ledare många gånger skiljer sig åt (Bushe & Marshak, 2016). Enligt 
Schyns (2013), bör ledaren rekryteras med inter- och intrapersonell kompetens med i 
beräkningen, då rollen som ledare på distans ställer helt andra krav på självmedvetenhet och 
förmåga till självreglering.  

Kvalitén i kommunikationen blir många gånger sämre i interaktionen på distans vilket 
utgör en utmaning i ett framgångsrikt ledarskap. Neufeld, Wan och Fang (2010) anser att 
fysisk distans i sig inte haft någon inverkan på vare sig effektiv kommunikation eller 
upplevelser av ledarens prestationer utan avgörande är ledarens egenskaper och beteenden 
för medarbetares prestation och organisatoriska resultat. Transformerande ledarbeteenden 
där avstånd är stort och utmaningarna som färre fysiska möten ger, går att överbrygga 
genom en tätare kontakt (Antonakis & Atwater, 2002; Erskine, 2012).  

 Cummings (2008) anser att det ligger på ledarens ansvar att upprätthålla tät 
kommunikation med utspridda medarbetare. Redan i uppstart av nya team ska ledaren tillse 
att normerna för täta dialoger uppstår. Det skall vara en självklar kommunikation mellan 
både ledare och medarbetare men även medarbetarna emellan. Detta kräver av ledaren att 
ha självförtroende och initiativförmåga att ta kontakt med medarbetarna som sitter 
geografiskt utspridda. Att investera i tid med sina medarbetare leder till kvalitativa 
relationer (Schyns, 2013). 

Birnholtz och Finholt (2008) understryker ledarens förmåga att hantera relationerna, 
genom bland annat “management by coffe” etablerar ledaren tillit i båda lägren i en 
interkulturell konflikt. Med hjälp av Power distance (PDI), kan ledaren bidra till en förståelse 
för de inblandade (Birnholtz & Finholt, 2008). Att den interkulturella förståelsen förmedlas 
av ledaren kan vara avgörande för att rädda arbetsrelationerna men även att ledaren aktivt 
tar ansvar för kommunikationen och videokonferenserna och tillser att alla deltar och bidrar 
efter egen förmåga (Birnholtz & Finholt, 2008). Bass & Avolio (1994) illustrerar motsvarande 
handgriplighet från den transformerande ledaren genom “management by walking around” 
vilket betyder att ledaren gör sig tillgänglig för medarbetarna, har dörren öppen.  

Laurin (2011) manar till medvetenhet kring konsekvenser i interkulturella sammanhang då 
det kan uppstå implicita power relations, informella sociala organisationer, som utgör makt. 
Faran med att inte kunna förutspå konsekvenserna av dessa maktkonstellationer gör att 
globala organisationer behöver ta ansvar för en mix av chefer inom internationella 
ledningsgrupper, medvetna om interkulturella påverkansfaktorer i kommunikation. Det 
ligger i chefens ansvar att facilitera kommunikationsprocesser när mångfald innebär en 
utmaning med risk för upplevt utanförskap (Laurin, 2011) och negativ inverkan på 
motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Stress inverkar negativt på kommunikationsprocessen generellt, men särskilt i mötet 
mellan olika nationaliteter. Chefernas upplevelser och tolkningar av situationen ger 
konsekvenser på kommunikationen som riskerar dra snabba negativa slutsatser på felaktig 
grund kopplat till etnocentrisk inställning (Laurin, 2011) vilket blir av vikt för att förstå vad 
olika nationella kulturer är vana vid och i viss mån har med sig för förväntningar in i mötet 
med sina ledare (Antonakis & Atwater, 2002). Skillnader i chefskap beror på kulturen man 
kommer ifrån, något som bättre kan förstås genom PDI, maktdistans (Hofstede et al., 2011). 
Nordiska chefer uppvisar till exempel generellt stark relationsorientering och har stor tillit 
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till medarbetarna, dem uppvisar vänlighet, uppmärksammar individen och noggrannhet i 
planering (Lindell & Arvonen, 1996). 

Bikson et al. (2008) anser att ledarens förförståelse för interkulturalitet och erfarenhet av 
sådana utmaningar som multikulturella sammanhang kan innebära chefskompetenser i form 
av teamwork och interpersonell skicklighet. De menade att multikulturella sammanhang ej 
kan läras enbart genom att förlita sig på akademiska studier i ämnet utan behöver i första 
hand upplevas. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och förklara chefers uppfattning av kommunikativa 
utmaningar i en global organisation. 

Forskningsfrågor 
1. Hur uppfattar chefer i en global organisation kommunikationen med sina 

medarbetare? 
2. Vad är chefers uppfattning av interkulturell kommunikation? 
3. Vad är chefers uppfattning av ledarskap i en global kontext? 
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Metod  

Ansats 
Studien var inspirerad av vad Merriam (2009) kallar för en basic qualitative study, intresset 
var att beskriva hur individerna tolkade sina upplevelser, konstruerade sin livsvärld och 
vilken mening de tillskrev dessa upplevelser. Studien var naturalistisk, det var hur 
fenomenet utspelar sig för individerna i deras naturliga miljö som var av intresse (Merriam, 
2009; Patton, 2002). I studien söktes det inte efter någon kvantifierbar information utan 
studiens fokus var att ta del av individers konstruktioner av ett fenomen (Bryman, 2011; 
Merriam, 2009). Studien utgår från vad Bryman (2011) benämner som en induktiv 
utgångspunkt. Tidigare forskning och teorier inom området sågs inte som tvingande mot en 
deduktiv metod, i stället sågs tidigare forskningen som ett hjälpmedel när empirin i 
analysfasen sorterades, kodades, kategoriserades och förklarades (Merriam, 2009).  

Urval 
Ett kriterieinriktat urval användes för att nå personer som var förenliga med studiens 
forskningsfrågor (Patton, 2002). Urvalet var således ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 
Intervjupersonerna söktes upp målinriktat inom en organisation med kriteriet; att leda 
medarbetare på distans. En person på personalavdelningen i ett stort svenskt företag inom 
hårdvarutillverkningsindustrin söktes genom tidigare kontakter upp med avsikt att finna 
personer som passade in i kriteriet. Kontakten ledde vidare till en global designchef inom 
tillverkningsindustrin med ca 150 anställda. Genom epost förmedlades studiens avsikt till 
chefen som kort därefter följdes upp med telefonkontakt. En ledningsgrupp i en global 
kontext där 9 personer ingick blev fokus för studien, endast 8 av dem intervjuades då den 
nionde inte täcktes in i kravprofilen. Genom epost kontaktades därefter samtliga i 
ledningsgruppen och ett missiv (bilaga 1) som förklarade studien och de inblandades 
rättigheter skickades med. Därefter kontaktades personerna med epost inom tre dagar från 
att brevet skickats ut för att undersöka om de var intresserade att deltaga i studien. Epost 
användes initialt i kommunikation då deltagarna befann sig i en global kontext med olika 
tidszoner.  

Ledningsgruppen var multinationell och opererade från Sverige, Indien, Kina, Tyskland, 
Frankrike, England och USA. Tillsammans täckte de in Asien, Amerika och Europa. 
Personerna kommer från olika kulturer och skiljde sig även åt erfarenhetsmässigt. Gruppen 
var en ny konstruktion, ur det perspektivet besatt alla samma erfarenhet, men vissa personer 
hade haft liknande befattning tidigare och vissa var nya på en sådan befattning. Nedan följer 
en kort beskrivning av intervjupersonerna. Det nummer som tilldelats var i vilken ordning 
de blev intervjuade, numret finns även i resultatdelen för att visa vems citat som använts. 

1. Global designchef. Baserad i Sverige. Hade 8 personer på sin avdelning varav 7 
uppfyllde kriterieurvalet och var baserade enligt nedan.  

2. Konstruktionschef. Baserad i Sverige. Hade 20 medarbetare på sin avdelning som var 
baserade i Sverige, Tyskland, Japan, Kina och USA. 

3. Designchef centrala Europa. Baserad i Tyskland. Hade 35 medarbetare på sin 
avdelning som var baserade i Österrike och i två olika kommuner i Tyskland. 

4. Designchef norra Europa. Baserad i United Kingdom. Hade 14 medarbetare på sin 
avdelning som var baserade i UK, Sverige och Ryssland. 

5. Designchef norra Asien. Baserad i Kina. Hade 13 medarbetare på sin avdelning som 
var baserade i två städer i Kina. 
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6. Designchef sydöstra Asien. Baserad i Indien. Hade 24 medarbetare på sin avdelning 
som var baserade i Indien och Japan. 

7. Designchef södra Europa. Baserad i Frankrike. Hade 35 medarbetare på sin avdelning 
som var baserade i Italien och i två franska kommuner.  

8. Designchef Amerika. Svensk och baserad i USA. Hade 14 medarbetare på sin 
avdelning som var baserade i USA, Kanada, Mexiko och Brasilien. 

För att kunna boka in tider för intervjuer som passade båda parter med tanke på 
tidsskillnaderna användes en länk på Doodle1, en gratis mötesplaneringstjänst där tider görs 
om till lokala tider, deltagarna erbjöds boka in sig på intervjuer mellan 05:00 - 21:00 CETS. 

Datainsamlingsmetod 
Intervjuer i kvalitativa studier används i syfte att undersöka personers uppfattning. 
Intervjuerna var flexibla och öppna så att intervjuaren kunde följa svaren och ställa 
uppföljningsfrågor under intervjuns gång (Bryman, 2011). Möjligheten fanns att den 
inledande intervjun skulle ge viktig bakgrundsinformation och en möjlig förförståelse inför 
fortsatta intervjuer varpå den tilläts vara längre. Fördelen med kvalitativa intervjuer var 
möjligheten till att vara flexibel i relation till intervjuguiden och att intervjupersonen kunde 
påverka vad den ansåg vara relevant (Bryman, 2011). Tanken med den inledande intervjun 
var att skapa en grund för övriga intervjuer.  

Halvstrukturerade intervjuer användes för att minimera risken att intervjuerna skulle 
sväva iväg och missa syftet som en ostrukturerad intervju kan göra (Hartman, 2004). För att 
kunna säkerställa jämförbarhet mellan intervjuerna när två olika personer intervjuade var 
halvstrukturerade intervjuer att föredra (Bryman, 2011). En intervjuguide (bilaga 2) med 
öppna frågor användes för att dels ge intervjudeltagarna möjligheten att formulera sig fritt 
(Harman, 2004), dels för att säkerställa att alla deltagarna fick samma frågor (Patton, 2002). 
Maximal tid för varje intervju sattes till 45 minuter. Intervjuerna genomfördes på telefon som 
ett konferenssamtal där intervjupersonen och två intervjuare deltog. En person höll intervjun 
och den andre förde anteckningar i en delad intervjumall. På det sättet kunde intervjuaren 
uppmärksammas om någon fråga behövde återkopplas eller förtydligas. Samtliga intervjuer 
genomfördes per telefon, vilket var en grundförutsättning för att få med globalt arbetande 
chefer. Fördelen med telefonintervjuer var att personerna inte behövde anpassa sig efter 
studieledarnas schema eller placering, empiriinsamlingen kunde på så sätt ske med en 
mindre grad av påverkad på intervjupersonen och genomförandet kunde ske i en för 
intervjupersonerna naturlig miljö (Patton, 2002).  

Intervjuerna spelades efter medgivande av deltagarna in för att kunna rikta fokus mot 
personen som intervjuades istället för att försöka anteckna allt under intervjuns gång (Bell, 
2006). Inspelningen genomfördes med TapeACal Pro (Epic Enterprises LLC, 2016) en 
applikation nedladdad till telefonen. Ljudfilen med intervjun laddades därefter upp till 
datorn för vidare bearbetning. Genom applikationen sparades ljudfilerna initialt på extern 
plats, en risk fanns således att materialet kunde nå obehöriga personer. Med den vetskapen 
påbörjades inspelningen efter att identifierande uppgifter insamlats. 

Instrument 
En intervjuguide (bilaga 2) användes i datainsamlingen för att möjliggöra att lika 
information efterfrågades i alla intervjuer (Patton, 2002) samt att inte riskera att lämna 
                                                        
1 http://doodle.com/sv/ 
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intervjun utan brukbar data (Hartman, 2004). Intervjuguiden influerades av Erskines (2012) 
intervjuguide och var inriktad mot den kommunikativa aspekten av ledarskapet och 
relationsskapandet i en distansorganisation. Studiens forskningsfrågor utgjorde ett ramverk 
när intervjuguiden skapades och frågorna konstruerades för att styra datainsamlingen mot 
dem (Bryman, 2011).  

Åtta öppna frågor med underfrågor bedömdes som lämpligt med studiens ansats, 
forskningsfrågor och enskild intervjus tidsaspekt i åtanke. Underfrågorna var av sådan art 
att de kunde undvikas om informationen naturligt framkom i andra frågor under intervjuns 
gång. Inga demografiska frågor skapades, de faktorer som ansågs relevanta bedömdes 
kunna framkomma under intervjuguidens andra frågor. 

Analysmetod 
Transkribering påbörjades inom närtid från det att intervjuerna genomförts, vilket minskade 
risken att bli överväldigad av mängden data (Bryman, 2011).  Avsikten var att genomföra 
verbatim transkription för att analysera ett ej på förhand tolkat material (Patton, 2002), men 
vissa tekniska och språkliga svårigheter möjliggjorde inte det. Två av åtta intervjuer valdes 
därför att parafrastranskriberas. 

En tematisk analys (Bryman, 2011) genomfördes i 4 steg. Först lästes intervjuerna igenom 
ett par gånger för att få en förståelse för helheten och för att få förståelsen för svaren utifrån 
sitt sammanhang. I nästa steg kodades det transkriberade materialet, först noterades enstaka 
ord eller satser som verkade intressanta. Färgkoder och stödord i marginalen användes för 
att göra det överskådligt. I det tredje steget skapades en matris dit begrepp överfördes, 
diskuterades och ordnades under tre framväxta teman, kommunikation, interkulturell 
kommunikation och ledarskap. Subteman skapades genom att väga information och 
gemensamt tolka in dem på adekvat plats. Vissa subteman som exempelvis 
kommunikationskanaler växte fram genom vilka frågor som ställts i intervjun, men andra 
subteman som relation, växte fram under alla teman och blev ett återkommande mönster. I 
det fjärde steget byggdes en ny matris där intervjupersoner ordnade lodrätt och teman och 
subteman ordnade vågrätt. Intervjucitat lades sedan in i matrisen under intervjuperson och 
subtema. Vissa citat kunde beröra flera teman och efterföljande diskussion flyttade vissa citat 
till andra teman tills båda studieledarna var överens. Genom denna process möjliggjordes 
nya samband som annars riskerade att inte framkomma (Merriam, 2009). Skillnader och 
likheter i svaren jämfördes, vilket underlättade struktureringen och bantade ner den annars 
omfattande empirin (Fejes & Thornberg, 2009). 

Etiskt ställningstagande 
Studien ska på något sätt generera kunskap inom sitt ämne och samtidigt ta hänsyn till 
individen i studien och dennes integritet. Ny kunskap balanserades mot etiskt 
ställningstagande för att skydda individen (Vetenskapsrådet, 2011). Den här studien 
behandlade inte personuppgifter av känslig karaktär eller fysiska ingrepp och reglerades 
därför inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 
Informationskravet till deltagaren (16 §) och samtyckeskravet (17 §) i ovan nämnda lag har 
ändå tagits i beaktan.  

Informationskravet täcktes genom missivet (bilaga 1) som gått ut till alla inblandade där 
det redogjorts för studiens syfte, insamlingsmetod, vem som var huvudman och att 
deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när deltagaren ville. Denna information 
repeterades även muntligt inför enskild intervju och samtycke inhämtades 
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samtidigt.  Material som samlats in i form av empiri kommer endast användas till studien 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

När studien baseras på personliga intervjuer blir anonymitet omöjlig att garantera. För att 
konfidentialitet skulle kunna utlovas har varje handling med uppgifter som kan spåras 
tillbaka till individen hanterats varsamt för att skydda de inblandade (Vetenskapsrådet, 
2011). En kodnyckel där deltagarna fick ett nummer i stället för namn skapades så att varje 
intervju kunde hänföras till enskild person utan risk för insyn från obehörig.     

Metoddiskussion 
Studiens syfte och forskningsfrågor visar en ansats till att undersöka utmaningar i en 
distansrelation. Det som eftersöktes var individers upplevda verklighet som konstruerats 
tillsammans med sin omgivning. Kunskapen som söktes fanns i chefernas medvetande, det 
var genom att ta del av den som fenomenet kan förklaras. Därav valdes ansatsen basic 
qualitative study, viken enligt Merriam (2009) fokuserar på hur de individer som intervjuats 
tolkar, konstruerar och skapar mening till ett fenomen.  

Reliabilitet i avseende om studien kan replikeras, kan i en kvalitativ studie inriktad på 
människors uppfattningar blir problematisk, människor är inte statiska varelser och 
situationer kan inte frysas för att senare undersökas igen (Bryman, 2011; Merriam, 2009). 
Bryman (2011) menar att det är studiens pålitlighet, vilken uppnås genom att noga beskriva 
hela processen och motivera varje val, som är av intresse. I metodkapitlet redovisas alla val 
och tillvägagångssätt och i bilaga 2 finns intervjuguiden med som stöd för liknande studier. 

Urvalet skedde genom en medveten strategi och riktades mot en grupp som har en 
distansrelation av global karaktär. Tanken att även intervjua en annan ledningsgrupp i 
samma företag eller en ledningsgrupp i ett annat företag fanns initialt, men fler personer 
söktes inte upp då tidsaspekten i mindre studier begränsar omfattande underlag (Bell, 2006). 
Att göra ett oberoende slumpmässigt urval som i en kvantitativ studie var inte av intresse då 
det inte fanns en ansats att kunna generalisera resultatet till en population, extern validitet 
var av den anledningen inte aktuell (Bryman, 2011).  

Studiens överförbarhet till andra områden eller grupper byggde på att fenomenet, 
deltagarna och kontexten de befann sig i har försökts beskrivas med tydligt i metod och 
resultatkapitlet (Bryman, 2011). Studien var inriktad på en ledningsgrupp i stället för på 8 
randomiserade chefer, vilket kan möjliggöra en överförbarhet till liknande grupper och 
kontexter (Merriam, 2009), dock ingen självklarhet.  

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod med tanke på att tankar, känslor och 
uppfattningar inte kan observeras (Patton, 2002). Det hade varit önskvärt att genomföra 
intervjuerna ansikte mot ansikte för att på så sätt skapa en bättre relation till de inblandade. 
Den fysiska distansen till personerna som skulle intervjuas var dock en faktor som ledde till 
telefonintervjuer. Med vald ansats i åtanke uteslöts enkät och observation, då den formen 
inte hade kunnat tränga ner på djupet och fånga upp personers uppfattningar (Bryman, 
2011). Intervjuerna genomfördes med två intervjuare som kunde kommunicera i en delad 
intervjuguide För att inte skapa en två-mot-en känsla hos den som blev intervjuad talade 
bara den ena och den andre deltog på medhörning. Inga indikatorer uppmärksammades på 
att den som intervjuades blev begränsad eller störd av det upplägget.  

Halvstrukturerade intervjuerna genomfördes för att styra intervjuerna till studiens syfte, 
ostrukturerade intervjuer var ett alternativ, men när intervjuerna leddes av två olika 
personer kunde en viss skevhet ha uppkommit, vilket minskades med en viss nivå av 
strukturering av intervjuerna (Bell, 2006). För att öka trovärdigheten av studien spelades alla 
intervjuer in för att senare kunna bearbetas genom återlyssning och transkribering (Patton, 
2002). Transkriberingar ökade studiens pålitlighet (Bryman, 2011) genom att materialet 
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kunde bearbetas djupare jämfört med bara intervjuanteckningar. När två transkriberingar 
inte kunde genomföras verbatimt kunde det ge en viss skevhet till studien. Med det i åtanke 
lyssnades de intervjuerna igenom fler gånger än de andra och bara data som kunde 
verifieras av båda studieledarna togs med i analysen. Intervjuerna valdes att inte 
transkriberas true verbatim då fokus låg på vad som sades och inte på en tolkning av hur det 
sades. En transkribering true verbatim hade kunnat ge en djupare förståelse vid 
genomläsning, men med bara åtta intervjuer kunde relevant del av intervjuerna spelas upp 
vid funderingar. 

Den interna validiteten i en kvalitativ studie handlar delvis om undersökarens kompetens 
att genomföra alla delar i studien (Patton, 2002), då det var studieledarnas första större 
studie kunde den interna validiteten ifrågasättas. Bryman (2011) menar att intern validitet i 
kvalitativa studier också handlar om studiens trovärdighet. Det fanns tankar på 
respondentvalidering genom att skicka en sammanfattning av intervjuerna tillbaka till 
intervjupersonerna, vilket hade kunnat öka trovärdigheten (Bryman, 2011). Under 
intervjuerna speglades intervjupersonernas uttalanden för att säkerställa att korrekt 
information uppfattats och därefter har båda studieledarna lyssnat på inspelningarna och 
läst transkriberingarna samtidigt, vilket bedömdes som tillräckligt för denna studie.  

Gränsen mellan insamling och analys är inte definitiv i kvalitativa studier (Patton, 2002). 
Analysen påbörjas därför innan alla intervjuer var gjorda då Merriam (2009) menar att 
möjligheten att följa upp information som framkommer under tidigare intervjuer är en viktig 
faktor. Genom en tidig analys framträdde vissa mönster och teman till viss del under 
insamlingsskeendet.  

Varje intervju kodades separat av båda studieledarna och resultatet av kodningen 
bearbetades och diskuterades gemensamt, vilket enligt Hartman (2004) minskar selektiv 
uppmärksamhet. Bryman (2011) anser att kategoriseringen är en del i att kunna relatera till 
en teori vilket möjliggör vidare reflektioner. Det är inte förrän reflektionen skett som 
resultatet får betydelse. Det fanns en risk att tolka in något i analysen som inte finns (Patton, 
2002), med den vetskapen togs inget med i resultatdelen som inte de båda studieledarna var 
överens om. För att kontrollera att överensstämmelse rådde mellan teman, subteman och 
citat hade en extern person kunnat användas för att öka trovärdigheten (Patton, 2002). I den 
här studien användes inte den möjligheten och vetskapen om att båda studieledarna kunde 
ha gjort samma tolkningsfel fanns därför. 
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Resultat  
Nedan presenteras resultatet av analysens tre teman, kommunikation, interkulturell 
kommunikation och ledarskap. Dessa tre teman beskriver globala chefers uppfattning av 
kommunikativa utmaningar och hur de uppfattade ledarskapet i den globala kontext de 
befann sig i.  

Citaten har presenterats så nära originaluttalandet som möjligt, upprepningar och 
utfyllnadsord har tagits bort till förmån för enklare läsning och tydligare förståelse av vad 
som sägs. De engelska citaten har behållits på intervjuspråket för att försöka förmedla en 
genuin känsla av personerna bakom citaten. Genomgående i resultatdelen hänvisas citat till 
ett nummer, personen bakom numret finns beskriven under urval.  

Kommunikation i en global organisation 
Kommunikationen i organisationen bottnade till stor del i relationen mellan de som 
kommunicerade. Avståndet i en global organisation möjliggör inte dagliga möten, vilket blir 
en utmaning för alla inblandade.  
 

Jag skulle nog faktiskt säga att det är att vi inte ses rent fysiskt så ofta, det är 
kanske den största skillnaden, hade man haft oavsett kultur eller tidszon, eller 
något sådant, men hade man ändå setts varje dag, ja då hade det inte varit 
samma utmaning, så det är nog den största (2). 
 

Genom att träffas några gånger per år kunde grunden för hållbara relationer läggas. Det 
handlade delvis om att kunna förstå den andre, men samtidigt om att ha en relation där de 
kände att de skapat ett ömsesidigt förtroende för varandra. Samtliga personer i studien 
påtalade vikten av att kunna träffas även i en distansrelation och vilken betydelse det hade 
för fortsatt samarbete och förståelse. 
 

We are all humans and once we go and meet talk and then the relation building 
start to happen, trust in place. Most important, trust in place. Then everything 
will follow in what every terms we are expecting to get the job work done … to 
build a relation and trust we need to have a face to face meeting, otherwise this 
will not happen. If like we are talking and this was our first time talking, but if 
you would like to further and build more relation, you would certainly like to 
meet the person (6). 

 
Relationen som skapades ledde till bättre förutsättningar för vidare arbete. Cheferna menade 
att när personerna känner varandra, kan de öppna upp sig och kommunikationen blir 
djupare. Delar av ett team har åkt för att träffa andra team och utbytt erfarenheter och stärkt 
relationer. Resultatet av en sådan investering blev bättre samarbete teamen emellan, 
samtidigt menades att total frånvaro av fysiska träffar resulterar i att samarbeten 
misslyckats.  
 

For example, If we have never met before, we can't say something very freely, 
you think you can't say it, because we don´t know each other. If we were friends 
already, you'd speek at a deeper level (5). 
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Om man knyter en bra relation då blir så att säga efterföljande diskussioner 
mycket enklare (8). 

 
Kommunikationen ansikte mot ansikte värdesatte cheferna högt, relationsbyggandet var en 
sak, men kommunikationen i sig uppfattades bättre när personer kunde ses eftersom: 
 

det ju så klart kommunikationen det hänger på, när man inte pratar med någon 
fysiskt ansikte mot ansikte då droppar man ju en hel del information i 
kommunikationen (8). 

 
Alternativen till fysiska möten var kommunikativa möjligheter med telefon och 
videokonferens men även textbaserade alternativ som epost. Beroende på sändare och 
mottagare upplevdes alternativen olika och det påtalades för och nackdelar med de olika 
möjligheterna. I en ansikte mot ansikte kommunikation fanns möjlighet till förståelse och 
tolkning genom att en helhet kunde skapas genom röstläge, ord och kroppsspråk. När den 
möjligheten försvann i en textbaserad kommunikation, blev det upp till mottagaren att koda 
vad som sägs och göra egna tolkningar. 
 

När man bara skickar epost försvinner en stor del av kommunikationen, och det 
innebär att mottagaren kan lägga till, så funkar vi som människor, lägger till 
kroppsspråk och ton i texten man läser och det stämmer många gånger inte 
överens (8). 

 
Samtidigt som intentioner kunde tolkas kunde även innehållet få en annan innebörd än vad 
som var avsett. Ord eller ordföljd som är självklara i en kultur kunde tolkas annorlunda av 
mottagaren och när möjligheten till direkt återkoppling eller följdfrågor uteblev fanns risken 
att informationen inte nådde fram på det sätt som den var avsedd. 
 

If we send something to the mail. I'm not sure if I would like to communicate 
something they will understand it in the same way or not (6).             

 
Epost var den vanligaste kommunikationskanalen och vanligtvis gick det inte en dag utan 
att det kommunicerades den vägen. Att medarbetarna befann sig i olika tidszoner utgjorde 
en faktisk begränsning i kommunikationen, det gick inte alltid att bara ringa upp 
vederbörande så fort man behövde utan en tidsoberoende kommunikation måste användas. 
Yrkets art utgjorde även begränsningar, stundtals behövde medarbetarna gå in i en bubbla 
och jobba fokuserat med en uppgift och då skulle mycket tid och fokus gå förlorat om de 
måste vara anträffbara på telefon samtidigt. Språket skapade även utmaningar, vilket drog 
kommunikationen mer åt epost i stället för verbal kommunikation som annars 
förespråkades. När det rådde en väldigt stor skillnad i hur familjära personer var med 
koncernspåket kunde epost ge en viss fördel. Mottagaren kunde då i lugn och ro översätta 
informationen och feltolkningar eller missförstånd som förekom i en snabb verbal 
kommunikation kunde undvikas. 
 

Email tend to work quite well, because they have time to translate it, at least with 
an email it can be read several times and to a translater if nessesary. It's not my 
favorite way of communicating, but it's certainly an effective way of 
communicating (4).                      
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Sometimes mail communication or the written communication is properly 
understood. But verbal communication is a big challenge, because the accent is 
different ... how they will interpret what I'm trying to communicate (6). 

 
Engelska var koncernspråket och för många chefer och medarbetare innebar det att verbal 
kommunikation måste ske på deras andra- eller tredjespråk, vilket kunde upplevas som en 
utmaning. När personer som behövde kommunicera med varandra begränsades av 
språksvårigheter kunde det innebära en ojämn maktbalans. Den som begränsas av språket 
kunde agera avvaktande och stå tillbaka i en verbal kommunikation. Samarbetet kunde bli 
lidande då personer upplever att den de ska samarbeta med saknar erforderlig språknivå. 
Den personliga relationen som upplevs viktig för samarbetet uteblev och kommunikationen 
hamnade på en väldigt låg nivå. 
 

When I have to hold a personal discussion with somebody who doesn't speak 
english, you have to consider that you have to have somebody to help to 
translate, but that doesn't make the conversation very privat or personal then. If 
you have a third party sitting with you in a one-to-one meeting, that may cause a 
difficulty that the other person won´t open up so much, or be honest even if the 
person sitting in the room is a neutral person, it might cause them to hide their 
feelings a little bit (4). 

 
En risk fanns att lägga för mycket tro på sin egen språkförståelse vilket kunde innebära att 
information tolkades felaktigt. Även om en person hade en hög nivå i sin engelska 
språkkunskap var det skillnad på att prata engelska och förstå engelska. En person som hade 
engelska som modersmål alternativt hade kommunicerat mycket med personer med olika 
dialekter och brytningar, kunde lättare förstå informationen när de kommunicerade med en 
person med en lägre engelskspråkig nivå eller en tydlig brytning. Genom att förstå 
sammanhang och ords olika betydelser kunde den spretiga informationen vävas ihop till 
något meningsfullt.  
 

Probably with my understanding of english, I can understand what a Chinese 
person is trying to say, whereas another person whose english is very good, but 
not the mother tongue, the may misinterpret some, let's say, bad english ... from 
my position I can work out what somebody is trying to say to me in english most 
of the time, so that might not be so easy for other colleagues or something like 
that (4). 
 
Jag har pratat väldigt mycket med människor med dålig engelska från hela 
världen, så för mig och dem så funkar det oftast rätt så bra (8). 

 
Personer som hade engelska som modersmål mötte även utmaningar i den verbala 
kommunikationen, team som tidigare inte behövt kommunicera i en global kontext fick nya 
team att samverka med. Engelska var båda teamens huvudspråk, men de olika dialekterna 
försvårade förståelsen för varandra och kommunikationen blev lidande då en del 
medarbetare: 
 

inte alls är vana med människor från andra länder, så de har väldigt svårt förstå 
svåra engelska accenter, dom har till exempel svårt att förstå våra indiska 
kollegor (8). 
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Ambition fanns att nyttja tillgänglig teknik och få medarbetare att komma så nära fysiska 
möten som möjligt. Telefonkonferenser riskerade dock att bli segdragna och det kunde bli 
svårt att hålla fokus under en längre tid när många personer var inblandade och ämnena 
som diskuteras inte var intressanta för alla. Olika länders telefonnät ställde även till problem 
och samtal kunde brytas upprepade gånger under mötets gång. Videokonferens eller annan 
teknik med skärmdelning fanns tillgänglig och användes. När tekniken fungerade var det för 
vissa ett förstahandsval, i en global organisation är det den kommunikation som ligger 
närmast ett fysiskt möte ansikte mot ansikte. Problemen som uppstod var att personer fick 
problem att ansluta och blev försenade in i mötet. Språket fick också en stor betydelse när 
fler personer deltog samtidigt i samma virtuella mötesrum. De personer som kände sig 
trygga i språket fick en naturlig språngbräda in i diskussionen medan de som tar längre tid 
på sig att formulera en tanke eller hade en uppfattning av att de andra inte förstod vad som 
kommunicerades, riskerade att stå tillbaka.  
  

Video conference needs at least half an hour for a connection, not really efficient 
then (3). 

 
Min chef tror mer på telefonmöten, vi har haft ett antal sådana 2 till 2,5 timme. 
Jag tror inte på det. Man tappar koncentrationen, måste vara oerhört intressant, 
tappar fokus, tappar information (1). 

 
En tydlig gemensam önskan var fler fysiska träffar mellan cheferna och medarbetarna och 
mellan de olika teamen som samarbetar. Relationer som skapades genom fysiska möten 
upplevdes stärka samarbetet och förenkla vissa delar av kommunikationen. När personer 
hade skapat en relation och umgåtts fysiskt lärde de sig att förstå dialekter och brytningar. 
Epost tenderade att bli den vardagliga kommunikationsformen trots att ingen riktigt 
föredrog den. Videokonferens värderades högt hos vissa chefer då den är det närmaste en 
fysik kommunikation som kunde uppnås i en global kontext. En gemensam uppfattning var 
dock att relationen först måste byggas, sen kunde kommunikationen ske i videokonferens. 
Några såg teknikproblemet, koncentrationsbortfall och språkförståelse som utmaningar i en 
verbal kommunikation på telefon eller videokonferens, när teknik inte fungerade ledde det 
till sämre kommunikation. Möjligheten att kunna dela skärm i ett telefonmöte var något som 
framhölls positivt, på det sättet kunde verbal kommunikation blandas med textbaserad 
information. När sådan kommunikation genomfördes i realtid ökade möjligheten för fler att 
uppfatta vad som kommunicerades och frågor eller kontrollfrågor kunde ställas. Förutom 
värdesättandet av fysiska möten fanns ingen gemensam ståndpunkt till vilken 
kommunikationsform som var att föredra, relationen till personen som det kommunicerades 
med och seriositetsgrad av uppgift bestämde metod. 

Interkulturell kommunikation 
If you´ll visit China, you´ll have to study from the book and the TV ... but some 
of the information will be wrong. You'll have to come and visit China, to see for 
yourself (5). 

 
Citatet ovan beskriver vad flera chefer upplevde som viktigt för att förstå personer från 
andra kulturer, alla chefer poängterade att de reste och besökte sina team fysiskt. För att 
skapa och upprätthålla relationer handlade det om att förstå kulturen och förståelse kom 
genom att uppleva den. Ett flertal chefer har lagt och några kommer att lägga mycket tid ute 
hos sina medarbetare, för att ta del av deras kultur och deras upplevelser. Vinsten av att 
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fysiskt träffas var att nå förståelsen, att ett typiskt drag från en kultur kan betyda andra saker 
i en annan kultur. 
 

Att dels få lite förståelse för andra kulturer så att man förstår att om man beter 
sig på ett sätt, till exempel i Kina eller i USA, så behöver det inte vara att man är 
ointresserad eller oengagerad under ett möte, utan det kan vara helt normalt där. 
På vissa andra håll då ska man definitivt passa sig för det, att man får lite 
förståelse på det sättet, jag tror det ger förutsättningar i alla fall för att man ska 
fungera bättre som ett globalt team (2). 

 
Kulturer kunde bedömas utifrån stereotypiska drag där en bild målades upp om konstiga 
matvanor eller andra beteenden. Risken fanns att det annorlunda inte väckte nyfikenhet utan 
att nationella team blev starkare i sin relation och distanserar sig från det globala samarbetet. 
Information tolkades som av mindre vikt när det fanns språkförbistringar eller andra 
kulturella signaler som inte överensstämde med vad som var brukligt. Språkförbistringar 
fanns på flera ställen inom organisationen, men framförallt var det i kontakt med företrädare 
från Asien som de påtalades som utmanande. Ingen av cheferna menade att det var en 
medveten process utan det var något som skedde på en undermedveten nivå. Vid 
mötesformer där deltagarna kunde se varandra blev även den kulturella bakgrunden i 
uppförande och kroppsspråk en faktor för missförstånd. 

     
Där man hellre sitter och lyssnar, nickar med huvudet, inte riktigt förstått, men 
hellre det än att ställa för många frågor. Inte bara Asien, det finns problem på 
andra ställen, andra sidan som tillexempel Amerika är väldigt ivriga, tar egna 
beslut, egna förklaringar på vad som sades, de här utmaningarna finns över vårt 
klot, kultur och det här gebitet (1). 

 
En chef nämnde att det underlättade att alla team som den jobbade med hade liknande 
kulturell bakgrund, likhet förenade och underlättade kommunikationen. För andra chefer 
var kulturskillnader en del i vardagen. Med team från olika kulturer som ska samarbeta 
upplevdes arbetsmoralen och den sociala prägeln på arbetsplatsen som en tydlig skillnad. En 
arbetskultur innebar att spärra in sig på kontoret och jobba fokuserat hela dagen och i en 
annan kultur uppskattades den socialisation som förekom runt kaffebryggaren eller 
vattenkylaren.  
 

They like to talk to each other more, during coffe time and so. Not in Japan, they 
are really focused (6). 
 
De har olika bakgrund och har jobbat i olika organisationer, de kommer ju in 
med helt olika förväntningar och tankar om hur man ska göra saker (8). 

 
Kulturella olikheter var något som sågs som faktisk, i en global organisation handlade det 
om att överbrygga dessa och skapa en förståelse för varandra. Relationsskapandet blev en 
byggkloss i arbetet, genom att personer från olika kulturer fick träffas minskades 
förutfattade meningar. Samarbetet och förståelsen för varandra ökades, vilket ledde till en 
tydligare kommunikation.  
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Globala ledare 
Den svenska och globalt etablerade organisationen hade genom årtionden baserat sin 
ledarkultur på öppenhet och ärlighet i kommunikationen med sina medarbetare. Detta 
genomsyrade intervjuerna med den globala ledningsgruppens chefer. Ärvda 
organisationskulturer hade lett till trygga och långvariga relationer. Cheferna vittnade om 
hur de och deras medarbetare valt att arbeta kvar under lång tid. De globala cheferna hade i 
de flesta fall känt varandra sedan lång tid tillbaka. De hade alla insett betydelsen av 
förtroendefulla relationer, vilket var något de alla stöttade i vidare arbeten i den nya 
organisationen som ett globalt team. Chefen för den globala organisationen gav uttryck för 
en grundläggande värdering som han ansåg vara gällande under hans mandat. Han menade 
att det borde krävas körkort för att vara chef då man: 
 

som chef ansvarar för människors väl och ve (1). 
 
Medmänsklig förståelse låg därmed till grund för hur samtliga cheferna i den globala 
ledningen ledde sina team. Cheferna ledde medarbetarna genom de kulturella utmaningarna 
med sin egen medvetenhet om vad som skiljer människor åt utifrån ett kulturellt perspektiv, 
vilket hade en avgörande betydelse för att kunna leda i en sådan komplex arbetsmiljö som en 
global organisation innebar.  
 

Jag har märkt att för en viss information reagerar folk olika baserat på vad de är 
vana vid för chefskultur i det landet, det är väldigt olika från land till land (8). 

 
Ledarskap sågs som så mycket mer än att bara kommunicera fakta på möten till sina 
medarbetare. Cheferna menade att förståelse över hur andra människor tar emot information 
och hur de tar till sig den på bästa sätt ledde till en djupare effekt på längre sikt, vilket gav 
ett mer hållbart resultat.  
 

Det är inte ett effektivt ledarskap om man skickar iväg sina power points på sina 
gotomöten2, man känner sig fulländad som chef ... men effekten blir inte alls lika 
stor … kraften att få människor åt ett specifikt håll ... förståelsen blir inte alls lika 
stor (1). 

 
De beskrev hur medarbetarna tog ansvar, initiativ och visade handlingskraft. Skillnader i 
status mellan medarbetare och ledare jämnades ut av ledarens kommunikativa förmåga. 
Genom att förmedla genuin omtanke och välvilja gentemot medarbetarna skapades trygga 
samarbetsrelationer över tid. Denna ledarstil skiljde sig åt i jämförelse med vissa andra 
nationers ledarkulturer, men uppskattades av de utländska cheferna, som med tiden lärt sig 
och delvis integrerat den svenska ledarkulturen i sitt eget ledarskap. En utländsk chef 
beskrev den svenska organisationens ledarkultur på följande vis. 
 

The interaction between management and employees ... is always fair and open. 
It's not like constantly having to be in uncertainty, as if "I dont know my boss". 
There are no questionmarks, no hinders, which let the employees become 
efficient and motivated (3). 

 

                                                        
2 GoToMeeting, ett virtuellt mötesforum som möjliggör videokonferens och delad skärm under mötet. 
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Kommunikationen mellan ledare och medarbetare beskrevs av cheferna som jämlik och 
öppen. Att inte behöva vara orolig för vad chefen ska säga återkom.  
 

You can talk to everyone. If you want, you can talk to your boss. Of course, it's 
optional. If you want, you can also talk to the boss of your boss and that isn´t so 
common in the latin countries. If you do that there, your boss will be a bit upset 
(7). 

 
Vanligt förekommande var de svenska chefernas möten med de utländska cheferna och 
deras kulturella syn på chefskapet, som ofta baserades på mer hierarkiska strukturer. En 
formell status upprätthölls genom ledarens sätt att vara och kommunicera på, som i tidigare 
citat beskrevs framkalla en viss respekt eller rädsla hos medarbetarna. 

Den auktoritära chefskulturen skiljde den svenska globala organisationen åt. De svenska 
cheferna beskrev möten med de utländska kollegorna respektive medarbetarna och deras 
förväntan på chefen som auktoritär. De svenska cheferna berättade hur de emellanåt 
anpassade sitt beteende genom att vara lyhörda och till exempel i möten, öka sin auktoritet 
genom att aktivt ta kommandot och styra. Balansgången handlade dels om att leda 
kommunikationen så att samtliga kom till tals, men även att uppmärksamma alla, så ingen 
tilläts förbli tyst. 
 

Man försöker ställa mycket kontrollfrågor och sådant, få dem delaktiga så att 
säga (2). 

 
Jag har anpassat mig delvis till lokala kulturen, jag är noga med att när jag har ett 
beslut hängande i luften, då är jag väldigt tydlig med det beslutet, på ett sätt som 
i Sverige nog skulle uppfattas som lite abrasivt, så jag har ju delvis anpassat mig, 
men det finns ju också väldigt bra delar i den svenska ledarskapskulturen och de 
vill jag också ha med (8). 

 
En chef lovordade den svenska ledarkulturen som uppmanade till samarbete och en 
personlig jag och du relation, något som underlättade. Chefen menade att förutsättningen för 
fortsatt utveckling på global nivå var jämlikheten som grund, att ledaren mer utgjorde en 
stödfunktion i befintliga strukturer genom de ursprungliga värderingarna som återfanns i 
bolaget. 
 

Good collaboration, knowledge sharing and resource sharing ... need to be up 
and running ... automatically ... not have to think now second or third gear ... just 
up and do it ... we set up ways of working which are more or less self managed 
(3). 

 
Nyckeln till samarbeten på global nivå utifrån intervjuerna var ömsesidig tillit. Genom att 
skapa tillfällen där medarbetarna träffades fysiskt menade cheferna att tillit skapades i 
relationen. Kommunikationen blev därmed central när språket begränsade möjligheterna. 
 

Förbättra engelskan för dem som behöver det och sedan måste de träffas, det är 
det viktigaste (8). 

 
Jätteviktigt att folk träffas fysiskt ... teamsammankomst med teambuildings- 
övningar är i en distribuerad organisation mycket viktigare än i en organisation 
där de sitter i samma byggnad, det här anser jag vara en nyckelfaktor (8). 
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My manager always smiles to me, always. Even though something isn´t correct. 
He still says it with a smile to me ... more focused on establishing long term 
relations (5). 

 
Återkopplingen mellan direktrapporterande chef och den högsta chefen visade hur högste 
chefen kommunicerade att det var ok att göra fel, så länge man försökte. Med en genuin 
vänlighet riktad mot sina medarbetare, signalerade chefen trygghet och öppenhet, något som 
byggde hållbara relationer över tid.  
I enlighet med organisationens värderingar ledde cheferna vidare i samma anda. De gav 
människor friheten att agera och verka som de ansåg bäst, det skapade energi och motivation 
i arbetet. Högsta chefen gav uttryck för att kontroll begränsade medarbetarnas 
handlingsutrymme i en global kontext grundat på otillgänglighet.  
 

Det är viktigt att man delar ut det här mandatet i en sådan här global 
organisation, så man kan driva sina idéer, skapar snabbhet, det finns så klart en 
risk för att det blir fel, men jag behöver inte vara inblandad i varenda litet beslut 
(1). 

 
Grunden för relationen är tillit, vilket samtliga upprepade. Både att relationen var 
betydelsefull och att tillit var avgörande för relationsbyggandet. Att skapa tillit var något 
ledaren gjorde på olika sätt bland annat genom att visa uppskattning, även vid negativt 
besked. Cheferna ansåg att genom klar och tydlig kommunikation, på ett sätt som 
medarbetarna förstod och kunde ta till sig, skapade de möjligheter till att medarbetarna 
kunde utföra ett bra arbete. Sammantaget handlade rollen som ledare om att vara en förebild 
något de gjorde genom att: 
 

try to put myself in their shoes, and then I understand better (6). 
 

Att träffas skapar ju en personlig kontakt, inte nödvändigtvis en förståelse, så där 
är det ju viktigt att jag kliver in som ledare och som multikulturell person och 
förstår beteenden och kan förklara för teamen individuellt och på så sätt skapa 
större förståelse (8). 

 
Vikten av att chefen emellanåt klev in och medlade så att en klar och tydlig kommunikation 
var avgörande för att förstå varandra. Tillit genom ärlighet, där det handlade om att ledaren 
var ärlig med sina avsikter och att ingen behövde vara orolig för vad som skulle hända 
härnäst. Genom att chefen satte sig in i den andre personens situation skapades den 
empatiska förmågan som möjliggjorde ett interkulturellt utbyte, ett förtroende kunde 
uppstå. Cheferna gav uttryck för en kommunikation grundad på jämlikhet, att alla är lika 
betydelsefulla, genom att tillse att alla fick informationen som gavs. Även de som satt 
perifert, rent geografiskt och kanske representerade en mindre del av organisationen.  
 

And to make sure it's a good information flow and so there isn't a big gap in the 
discussions or the update between the leader and the team. So the team is always 
feeling as they are beeing kept informed and up to date and part of the process or 
the business (4). 

 
Kommunikationen försvagades av den fysiska distansen. Kommunikationssätt som ledaren 
hade tillgång till och kände sig bekväm med att tillämpa avgjorde vilket kommunikationssätt 
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som användes, något som skilde ledarna åt. Kontaktfrekvensen blev annars avgörande i 
försöket att upprätthålla den existerande relationen, högsta chefen visade sitt engagemang 
och sin omtanke: 
 

genom att vara tillgänglig, tar initiativ, sitter inte bara tyst och väntar, försöker 
vara proaktiv ... kan vara spontant, utan agenda, bara för att ringa och stämma 
av. Inte bara stämma av utan för att höra av mig; -hur kan jag stötta dig, hjälpa 
dig? ... De blir jätte glada, för de förstår att jag inte är på min arbetstid, de förstår 
att jag bryr mig (1). 

 
Tillgängligheten för cheferna var en viktig aspekt ur kommunikationssynpunkt. I början av 
teamskapandet var det angeläget att träffas fysiskt för att bygga och etablera kvalitativa 
relationer. Dessa relationer möjliggjorde praktiskt arbete och arbetsrelaterade svårigheter på 
distans under senare skeden. Samtliga chefer var ense om vikten av att ses och vad det gav. 
Det var således relationen som var avgörande för ett globalt samarbete. När man sedan var 
ifrån varandra, gällde det att upprätthålla kontakten genom en ökad tillgänglighet per 
telefon, epost eller motsvarande. Allt ifrån att man svarade snabbt på inkommande epost, 
respektive hade obekväma arbetstider för att finnas till förfogande för sina medarbetare och 
kollegor. Samtliga chefer gav uttryck för att underhålla relationen på distans. Utöver att 
cheferna försökte närvara fysiskt med kontinuitet, var cheferna fullt medvetna om hur 
angeläget det var att faktiskt träffas. 
 

Once per month, I try to be there, and sitting in the middle of the office with 
them (7). 
 

Väl på plats menade cheferna att de kompenserade för sin frånvaro. De uppvisade, enligt 
dem själva, ett handgripligt ledarskap där de gick fram till medarbetarna och skakade hand, 
satte sig i mitten av kontoret och visade närvaro. Cheferna förmedlade i 
distanskommunikationen ett förhållningssätt som innebar att dörren alltid var öppen, och 
väl på plats på kontoret de besökte, stod dörren öppen till kontoret. Allt för att visa sig 
tillgänglig för medarbetarnas direkta behov. 
 

Där är jag tydlig med att det är teamsamarbetet över gränserna som är det 
viktiga (8).  

 
Organisationen hade genomgått en strukturell förändring och sedan årsskiftet jobbade 
cheferna i en ny konstellation med en vision om bättre samarbete globalt. Cheferna 
hänvisade till denna förändring i sin kommunikation med medarbetarna och uppmanade till 
samarbeten över nationsgränserna i allt större omfattning än tidigare. Genom att aktivt 
medla mellan de olika grupperingarna som var utplacerade runt om i världen försökte 
cheferna etablera gränsöverskridande relationer för vidare samarbeten. Tidigare 
konkurrenssituationer försökte chefer överbrygga och hänvisa till gemensamma mål för hela 
organisationen. Medvetna om kulturella fördomar som emellanåt återfanns försökte 
cheferna göra sig fria från dessa. Kurser i ledarskap hade gett vissa chefer en ökad 
interkulturell kompetens, samtidigt som de var måna om att erbjuda medarbetarna 
detsamma för att sprida kunskapen vidare och därigenom övervinna de mellanmänskliga 
hinder som återfanns.  
 

We would like to do cultural training for all 150 of them. Each and every one of 
them. Basic training, five weeks training. Increase their mindset, make them 
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aware ... the differencies that are ... hindering. Not until we've eliminated our 
cultural bias, that we have ... Nobody tells us but we have ... Are we able to 
collaborate fully (3). 

 
Genom att chefen stod upp för sitt team och visade tydligt att det var teamet som kom i 
första hand visade chefen vem som bestämde och vad som prioriterades för gruppens bästa. 
 

Står upp för sitt team och visar tydligt att det är teamet som går i första hand 
tycker jag är en viktig egenskap. Det kan ofta vara att man får ta beslut som går 
emot vad just en individ vill göra, för gruppens bästa (2). 
 

Med en tydlig värdegrund präglad av medmänsklighet ledde cheferna över 
nationsgränserna genom att verka som föredömen i bemötandet till sina medarbetare. 
Genom att kommunicera öppet och ärligt etablerades långvariga förtroendefulla relationer. 
En kommunikation byggd på allas lika värde genomsyrade organisationen, men samtidigt 
uppfattades en förmåga att kunna anpassa sitt ledarbeteende efter rådande kulturella 
normer när så krävdes. Globalt ledarskap präglades av tilltro till den autonoma förmågan 
hos medarbetarna och ett ledarskap som frigjorde handlingskraft. Relationer etablerades 
genom fysiska träffar för att överbrygga kulturella olikheter och integrera dessa delar i en 
samlad gemenskap. Ledarna tillsåg att kontakterna upprätthölls genom en tillgänglighet och 
närvaro för sina medarbetare på distans. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva och förklara chefers uppfattningar av kommunikativa 
utmaningar i en global organisation. Forskningsfrågorna som studien bygger på besvaras 
kortfattat nedan, därefter följer en längre diskussion. 

Hur uppfattar chefer i en global organisation kommunikationen med sina medarbetare? 
Cheferna uppfattade vissa svårigheter med kommunikationen, teknik som strulade, 
svårigheter med att samla alla samtidigt och textbaserad kommunikation som inte 
möjliggjorde snabba följdfrågor eller kontroll av förståelse. Det som föredrogs av alla var 
mötet ansikte mot ansikte och det mervärde den kommunikationsformen gav rörande 
information och relation. 

Vad är chefers uppfattning av interkulturell kommunikation? Kommunikation på ett andra 
språk upplevdes som utmanande, men även olika dialekter inom språket och olika 
tolkningar av kroppsspråk skapade missförstånd. En textbaserad kommunikation fungerade 
vid språksvårigheter, men var inte något som föredrogs. Förutfattade meningar om varandra 
kunde minskas när personer från olika kulturer kunde träffas fysiskt. 

Vad är chefers uppfattning av ledarskap i en global kontext? Det som genomgående 
framkom ur analysen, var att i en dyad, men även i en större grupp, var relationen det 
viktigaste för ett hållbart samarbete. Chefernas medvetenhet om relationers betydelse 
förmedlades enligt dem genom tillgänglighet och öppen kommunikation till sina 
medarbetare. Deras uppfattning var att deras agerande lade grunden för en relation byggd 
på tillit mellan ledare och medarbetare. 

En sammanfattning för de tre forskningsfrågor blev; för att en chef skulle kunna påverka 
sina medarbetare i en global kontext behövdes en tydlig kommunikation och för att 
kommunikationen skulle kunna fungera framgångsrikt behövdes en personlig relation. 

Resultatet visar att kommunikationen i den globala organisationen som enbart befann sig 
på ett informationsplan och överfördes likt Shannon och Weavers (1998) teori om 
kommunikation, innehöll det brus i form av teknikproblem, språkliga och kulturella 
missuppfattningar som ledde till felaktiga tolkningar eller informationsförlust. Chefernas 
uppfattning överensstämde med vad Klüvers (2011) menade, att kommunikation inte enbart 
kan användas som ren överföring av information, utan en relation måste först finnas mellan 
sändare och mottagare. Kommunikation var inte enbart information som bytte plats utan 
kommunikation var en social interaktionsprocess där meningsskapandet och informationens 
betydelse för deltagarna togs i beaktan. För att minska kommunikationsproblemen 
planerades språkkurser för medarbetarna för att öka den engelska nivån men även resor 
med möjlighet till kommunikation ansikte mot ansikte för att skapa eller upprätthålla 
relationer påtalades. Likt Kahai (2013) upplevde cheferna att dagens teknik med delad skärm 
eller videokonferens underlättade kommunikationen och minskade upplevd fysisk distans. 
Vissa av cheferna upplevde dock att tekniken ställde till det ibland och skapade frustration 
och misstolkningar. Det var något som också upplevdes av studieledarna under 
datainsamlandet, dåliga uppkopplingar, samtal som bröts, annorlunda dialekter och ibland 
en låg språklig nivå på engelska försvårade intervjuerna. För studien innebar det att vissa 
följdfrågor inte kunde ställas i någon intervju och information som framkom kunde inte 
fördjupas eller följas upp. Frågorna hade kunnat skickas på epost, men risken fanns att 
information och frågor som går genom den kanalen kunde misstolkas och ovisshet om på 
vilket sätt informationen kommer landa fanns. Riskerna med skriven kommunikation var 
även något cheferna tog upp, även om den kommunikationsformen används frekvent finns 
alltid en osäkerhet.  

Svårigheter med språket var något alla chefer påtalade, men de som berörde ämnet mest 
frekvent var de som hade engelska som modersmål eller annars hade en hög språklig nivå. 
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Vissa skillnader gick att se, en chef menade att skriven kommunikation var bäst ur 
förståelsesynpunkt vid rutinfrågor vilket ligger i linje med Bull Schaefer och Erskine (2012). 
En annan chef var oroad över om mottagaren verkligen förstod informationen. En tredje chef 
menade att skriven kommunikation saknade nyanser och den chefen kunde med sin 
språkförståelse se att det som kommunicerades skriftligt inte innehöll all information. 
Antonakis och Atwater (2002) menade att personer från likande kulturer kommunicerar på 
liknande sätt, vilket även upplevdes från cheferna. Språkproblem härrörde främst vid 
kontakt med personer från Asien. De chefer som opererade på distans, men med länder med 
liknande kultur eller språk från samma språkgrupp, påtalade inte kommunikationen som ett 
stort problem, utan för dem var det frånvarandet av fysiska möten som var den största 
utmaningen. 

Det cheferna gav uttryck för är vad Erskine (2012) menade med att det inte går att se 
kommunikationen som en separat del i en distansrelation, utan att alla distansdimensioner 
måste tas i beaktan för att relationen ska fungera och information ska nå fram. 
Informationsutbytet som skedde ansikte mot ansikte var något alla chefer värdesatte högt, 
det var inte något de bara såg som en kommunikationsform utan det var även 
relationsskapandet.  

Fysiska möten var enligt cheferna även ett sätt att överbrygga kulturella skillnader, som 
annars riskerade försvåra kommunikationen. När medarbetare möttes och skapade en 
relation tonades nedvärderande generaliseringar ned och medarbetarna hamnade på samma 
nivå i varandras ögon. Kulturella skillnader som handlar om kroppsspråk kan vara svårare 
att ta bort, Klitmöller och Lauring (2013) menade att det kan bli förvirrande när personer inte 
förstår men nickar ändå. Liknande uppfattning delades av framförallt cheferna som hade 
kontakt med Asien, men alla chefer menade återigen att återkommande fysiska möten 
skapade en relation och en förståelse för varandra som var fruktsam för vidare samarbete.  

Cheferna beskrev hur de upprätthöll en kontakt med sina medarbetare per telefon och 
epost samt kompenserade den fysiska frånvaron med att inte låta någon behöva vänta. Detta 
kan ses som vad Erskine (2012) menade med strukturella distansens fulla dimension, ökad 
kontaktfrekvens i kombination med olika kontaktkanaler bidrog till att ledaren förmådde 
bibehålla relationen på distans inom organisationen. Cummings (2008) angav att globala 
ledare behöver ta initiativ och vara proaktiva, något cheferna visade genom att göra sig 
tillgängliga för medarbetarnas individuella behov. På så sätt synliggjordes vad Bass och 
Riggio (2006) benämnde som transformerande ledarskap. Genom att cheferna föregick med 
gott exempel skapades normer för kommunikationen framgent, vilket ligger i linje med vad 
Cummings (2008) ansåg vara ledarens ansvar för att få den fysiska distansen att övervinnas. 
Den högsta chefen åskådliggjorde Bass och Avolios (1994) tankar om den transformerande 
ledaren, genom att visa sina medarbetare tillgänglighet över allas olika tidszoner, vilket blev 
ett föredömligt beteende som visade individuell omtanke och influerade övriga chefer att 
göra detsamma. Det sätt den högste chefen ledde och kommunicerade på påverkade indirekt 
övriga delar av organisationen då övriga chefer förmedlade vidare dennes syn på 
ledarskapet. 

Det framkom att koncernens grundläggande syn på ledarskap och medföljande 
värderingar blivit en del av den efterlevande arbetskulturen. Flera av cheferna hänvisade till 
dessa värderingar och det öppna vänliga bemötandet från övriga ledningen genom 
åren.  Sammantaget beskrevs en grundläggande människosyn där allas lika värde skapade 
en öppen kommunikation i alla led, horisontellt som vertikalt. Detta ingav tillit och 
förtroende i organisationen, något som Wang & Howell (2012) menade är empowerment. 
Effekten av flera års tryggt ledarskap och sätt att bemöta medarbetare genom tillit och 
respekt har transformerat organisationen i handlingskraft och engagemang hos 
medarbetarna. Positiva relationer mellan medarbetare och ledare genererar positiva 
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arbetsprestationer något som Graen och Uhl-Bien (1995) kallar högkvalitativa LMX. 
Kommunikationen i organisationen beskrevs av cheferna överlag som positiv. Specifikt 
nämndes högsta chefen som ett bra exempel av en direktrapporterande, den menade att även 
om ett misstag begåtts, möttes den med respekt och vänlighet av ledaren. Det är något som 
visar tecken på självdifferentiering och speglar vad Ryan och Deci (2000) menar är en 
förmåga att genom ett karismatiskt ledarbeteende bidra till direktrapporterandes behov av 
stöd och egen självreglering.  

Cheferna gavs mandat att agera och gav även sina medarbetare stor handlingsfrihet. 
Autonomi och beslutsmandat gav positiv effekt på trivsel hos medarbetarna, vilket Schyns 
(2013) betecknar som högkvalitativ LMX. Ett förtroende för egna beslutsmandat var en 
nödvändighet för en den globala organisationen, då olika tidszoner och den komplexitet det 
innebar utesluter direkt styrning. Emellanåt när cheferna besökte kontoren visade de prov på 
öppenhet genom att aktivt skaka hand med medarbetarna och vara socialt tillgängliga. En 
chef tog för vana att sätta sig mitt i kontoret vid besök, som ett sätt att göra sig tillgänglig för 
medarbetarnas behov vilket Bass och Avolio (1994) kallar management by walking around. 
Öppenhet från medarbetarna och lyhördhet från ledaren skapade en dialog i organisationen 
vilket ledde till ett samskapande kring rutiner och hur företaget skulle ledas inifrån och ut. 
Likheter till Bushe och Marshaks (2016) tankar om Dialogic Mindset finns tydligt, då 
organisationen genom det öppna klimatet skapar autonomi och förändringsbenägenhet 

Kulturell förförståelse uttrycktes vid fler tillfällen som ett ansvar hos den globala ledaren.  
Genom ett ledarskap som innefattade förstående för kulturella skillnader minskade cheferna 
risken för etnocentriskt handlade och ökade förståelsen hos medarbetarna, vilket 
minimerade riskerna med den segregering som Laurin (2011) fann. 

I möten där ett fåtal hade överlägsna språkkunskaper, respektive skilda kulturella normer 
för vad som var brukligt att ge uttryck för, riskerade det att bli ett orättvist mötesklimat och 
kommunikationsproblem. Genom ett tydligt ledarskap och en medvetenhet om 
konsekvenserna med en sådan kommunikation, visade cheferna en förmåga att anpassa sig 
efter gruppens behov och beaktade därmed både kulturella, som kommunikativa 
utmaningar, vilket överensstämmer med vad Bikson et al. (2013) ansåg vara en viktig 
förmåga hos globala ledare. Genom att chefen ledde och aktivt fördelade talutrymmet 
säkerställdes att alla kom till tals, kommunikativa normer skapades och värderingar 
etableras, något även Cummings (2008) påtalade som en viktig faktor.  Denna vänlighet, 
delaktighet och förmåga att anpassa sig till rådande kulturer och gruppens behov kan ses 
som ett uttryck för vad Lindell och Arvonen (1996) benämner nordiskt chefskap.  

Birnholtz och Finholt (2008) menar att en global ledare bör kunna medla och bygga dialog 
mellan kulturellt skilda arbetsgrupper, vilket uttrycktes av en ledare som 
gränsöverskridande utmaningar. Cheferna visade medvetenhet i den frågan genom att 
träffas för att etablera relation och därefter samarbetet virtuellt över gränserna.  
Sammantaget ger cheferna uttryck för att, likt Erskine (2012), mena att alla dimensioner 
samspelar, strukturell, social och psykologisk distans kan inte ses enskilt.  

Det fanns några indikationer om att tidigare relationer och samarbeten låst sig och inte 
fungerat och viss skillnad i ledarskapsuppfattning kunde även skönjas. Maktbalansen, PDI, 
som Hofstede et al. (2011) beskrev, kunde även upptäckas i chefernas utsago där vissa 
kulturer förväntade sig en snabbare beslutsprocess och högre nivå av auktoritet.  Relationen i 
organisationen handlade om förståelse, för att kunna förstå och samarbeta var medarbetarna 
tvungna att bli medveten om sina fördomar och öppna upp en förståelse för andras 
arbetssätt: “first we have to let go of our cultural bias, we all have them, but we´re not aware 
of them” (3).   



 
 

28 

Sammanfattning 
Denna studie har bidragit till pedagogiken som ämne genom att beskriva och förklara de 
utmaningar med påverkansprocesser som ledare i en global organisation har att hantera. De 
slutsatser som kan dras och om möjligt generaliseras på andra distansrelationer är 
betydelsen av relation i påverkansprocesser och i lärande mellan individer och grupper.  

Kommunikation är en stor del i en global organisation, utan kommunikation finns inget 
samband, samarbete eller utbyte av kunskap mellan enheterna. Det som framkom under alla 
intervjuer var relationens betydelse för vidare samarbete. För att skapa och upprätthålla en 
god kommunikation där samtliga parter förstår och värdesätter varandras information 
behövs fysiska möten. På samma sätt ger fysiska möten värdefull information som kan leda 
till en förståelse för de kulturella skillnaderna som råder. Kulturella skillnaderna upplevdes 
större i kontakt med Asien, men kulturella skillnader i arbetsfokusering och ledarskap fanns 
även på andra platser.  Om förståelse inte finns för andra språk eller handlingsmönster 
försämras relationen och även kommunikationen.  

Ledarskapet innefattar alla Erskines (2012) dimensioner och cheferna visade medvetenhet 
om det genom att de initialt skapade en bra relation till sina medarbetare och till varandra i 
ledningsgruppen. Relationen upprätthölls genom täta kontakter via olika 
kommunikationskanaler beroende på uppgiftens art. Chefernas syn på ett ledarskap på 
distans, liknar det transformerande ledarskapet och Bushe och Marshaks (2016) tankar kring 
the Dialogic Mindset. Cheferna ledde sina medarbetare genom att vara närvarande fysiskt 
några gånger per år och däremellan visade de närvaro genom att försöka förmedla känslan 
att dörren alltid är öppen. Beslut diskuterades mellan chef och medarbetare och 
medarbetaren hade en hög grad av autonomi när beslutet väl val fattat.  

Framtida studier 
Redan i planeringsstadiet av studien fanns en tanke att göra en metodtriangulering genom 
att dels intervjua chefer och ta del av deras uppfattning, men även ta del av medarbetarnas 
uppfattning av distansrelationer. Studiens omfattning möjliggjorde inte en sådan ambition. 
En större studie skulle kunna bygga vidare på den här studiens resultat och i en ny studie 
utgå från ett medarbetarperspektiv på liknande organisation. Chefernas uppfattning kan då 
jämföras med medarbetarnas och se om kongruens råder och att medarbetarna uppfattar 
liknande utmaningar i en distansrelation. Ett ytterligare intresse att jämföra studiens resultat 
med dagens ledarskapsutbildningar fanns även med initialt. En sådan studie skulle kunna 
använda chefernas och medarbetarnas upplevelse och jämföra det med vad som idag lärs ut.  

För att få en djupare förståelse för chefernas utmaningar skulle studien kunna utvidgas och 
inbegripa fler intervjuer under en längre tidsperiod kombinerat med observationer och 
gruppintervju vid några tillfällen när alla chefer i ledningsgruppen träffas.  
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Bilaga 1 

Missiv  
Hej. 
 
Dagens globalisering möjliggör företags utveckling men innebär en ökad konkurrens på 
marknaden. Tidigare ledarskapsteorier framtagna efter hierarkiska strukturer överförs på 
organisationskulturer som har andra förutsättningar. Ledarskap på distans är i den 
kontexten ett relativt nytt fenomen med begränsningar i fysisk kontakt. Det finns tidigare 
forskning inom området men inte i den utsträckningen som tidigare ledarskapsteorier 
byggde på. I den globaliseringstakt som nu råder kommer ett ledarskap på distans att bli 
mer frekvent och mer forskning kommer att behövas. Vår studie syftar till att undersöka hur 
svenska chefer upplever sin situation med att leda medarbetare i en distansrelation. 
 
Studien är en del i en kandidatexamen på det beteendevetenskapliga programmet vid 
Mittuniversitetet och bedrivs av två studenter med bakgrund i grupp- och 
ledarskapsutveckling och internationell bergsguidning.  
 
Studiens upplägg är att genom intervjuer på ca 45 minuter undersöka 8-10 ledares 
erfarenheter av distansledarskap och väga det mot tidigare teorier och forskning inom 
området för att kunna se om skillnader råder. Intervjuerna kommer efter samtycke att spelas 
in för att därefter bearbetas, det står intervjupersonen fritt att när den vill avbryta intervjun. 
Svaren på frågorna kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer att 
kunna ta del av dem. Inga företags eller personuppgifter som kan återkopplas till ledarna 
kommer att presenteras i rapporten. Intervjuerna kan om möjligt genomföras fysiskt på plats 
men även genom andra kommunikationsvägar som telefon, skype, google hang-out eller 
liknande teknik. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Vi kommer att höra av oss på telefon inom 3 dagar från att 
vi skickat detta brev för att se om du är intresserad av att deltaga i studien och har möjlighet 
att avsätta en timme. Intervjuerna kommer genomföras under v15-16, 11-24 april 2016. 
 
Ha det bäst/ 
 
Johan Ljunggren: +4670-XXX XX XX jolj1302@student.miun.se 
Daniel Isklint:  +4670-XXX XX XX dais1201@student.miun.se 
 
Handledare vid Mittuniversitetet:  
Marcus Sundgren 
Institutionen för utbildningsvetenskap  
Universitetsbacken 1  
871 88 Härnösand  
Tel: 010-142 80 00 vxl. 
 

  
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

1. Beskriv din roll i organisationen 
 

2. Hur upplever du att det är att leda medarbetare i en distansrelation? 
i. Vilka utmaningar upplever du? 

ii. Vad kan du göra för att möta dessa? 
 

3. Berätta om din relation till dina medarbetare (direktrapporterande/kollegor) 
i. Hur sker kommunikationen? 

ii. Hur ofta kommunicerar ni? 
iii. Vad kommuniceras? 
iv. Träffar du dina medarbetare fysiskt någon gång? 
v. Ser du dig själv som delaktig i en grupp? 

 
4. Vilken är din starkaste upplevelse av kulturskillnader i din roll som ledare? 

 
5. För att öka din interkulturella kompetens, hur du vill bidra till det? 

 
6. Berätta om din relation till din överordnade 

i. Hur sker kommunikationen? 
ii. Hur ofta kommunicerar ni? 

iii. Vad kommuniceras? 
iv. Träffar du din chef fysiskt någon gång? 
v. Upplever du att du får det stöd som behövs i ett ledarskap på distans? 

 
7. Upplever du organisationen/kontoret anpassat för ett distansledarskap? 

i. Vilka tekniska möjligheter finns? 
ii. Vad skulle du vilja förbättra? 

 
8. Vilka egenskaper bör en ledare i en distansrelation besitta? (Tänk på en bra ledare, 

som du haft/har eller flera. Beskriv dem med en till fem egenskaper) 
 


