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Sammanfattning 

Utvecklingen av tekniken och den globalisering som skett har öppnat upp möjligheten till ledarskap på 

distans. Elektroniska kanaler har gjort det möjligt att utnyttja kompetens världen över. Syftet med denna 

uppsats är att skapa en förståelse för hur en personlig kontakt upprätthålls i ett distansförhållande mellan 

ledare och anställd. Studien ämnar undersöka hur ledaren agerar för att skapa motivation hos sina 

anställda och identifiera vilka kommunikationsbarriärer som finns.  

 

En fallstudie utfördes på Ericsson som är ett ledande företag inom kommunikationsteknik och har 

verksamhet i 180 länder. Deras slogan är ”A World of Communication”. På Ericsson arbetar många 

chefer med att leda på distans och de har anställda över hela världen. Intervjuer genomfördes med fem 

chefer för att få en inblick i hur ett distansledarskap går till, hur de agerar för att motivera sina anställda 

och hur de kommunicerar med dem. Enkäter skickades ut till ledarnas anställda för att även ta del av 

deras perspektiv av att arbeta på distans. 

 

Kommunikationen mellan ledare och anställda sker främst via telefonsamtal (one-to-one), 

telefonkonferens, videokonferens, Microsoft Lync, e-post, SMS och vid enstaka fall träffas de face-to-

face. Kommunikationssvårigheter uppstår till följd av olika störningar vilket exempelvis kan vara; 

tidsskillnader, tekniska problem, kultur, språk och val av fel kanal. Utvecklingssamtal och en 

kontinuerlig öppen kontakt mellan parterna används för att uppfylla motivationsfaktorer men den 

personliga relationen försvåras vid distansarbetet. Informella möten är svåra att ersätta med 

kommunikationskanaler men en etablerad relation mellan ledare och följare visar på ett välfungerande 

distansarbete med minimerade kommunikationsbarriärer.  
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1. Inledning 

 

Den inledande delen av arbetet förklarar ämnesbakgrund och problematisering av området. Syftet och 

frågeställningarna redovisas och avgränsas och slutligen definieras begrepp som är aktuella för ämnet.  

 

1.1 Bakgrund och problembakgrund 

Ledarskap har ett allmänt utbrett intresse och är något som alla berörs av. Det har länge spekulerats 

kring historiska ledare och den makt de förfogat över. Det var inte för än på 1900-talet som det började 

forskas inom ämnet. Främst har intresset legat i vad som definierar ett effektivt ledarskap. De historiska 

ledarna var främst politiska och religiösa ledare men inom forskning om ledarskap läggs stor fokus på 

formella ledare inom organisationer.1 

 

Definitionerna av ledarskap är många men det finns tre återkommande delar. Den första är att det måste 

finnas följare att leda och således en grupp. Ledare kan inte existera om det inte finns följare att påverka. 

Den andra delen är att ledaren influerar sina följare och leder dessa mot ett specifikt mål. Hierarki är den 

tredje delen av begreppet ledarskap. Ledarskap förutsätter att det finns en hierarkisk ordning inom en 

grupp där ledaren har högsta makten och har en formell position, men det kan även vara en informell 

ledare där hierarkin kan ändras.2 Som en sammansättning av dessa punkter har Nahavandi definierat 

ledarskap på följande sätt: 

 

A leader is a person who influences individuals and groups within an organization, helps them 

establish goals, and guides them toward achievement of those goals, thereby allowing them to be 

effective.3 

 

Vilken inverkan en ledare har och om ledare är nödvändiga i en organisation har diskuterats bland 

forskare. Vissa framför att ledaren bara är en symbol för hur det såg ut förr i tiden och att deras 

handlingar inte har någon inverkan på resultatet. Nyare undersökningar som gjorts visar på att det 

exempelvis snarare är miljö, sociala och ekonomiska omständigheter som bestämmer företagets 

handling och prestation, inte ledarna. En del forskare ställer sig tveksamma till detta och menar att 

                                                 

1 Yukl (2010), Leadership in Organizations. 
2 Nahavandi (2012), The Art and Science of Leadership. 
3 Ibid. 
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ledaren har en påverkan i organisationen och resultatet.4 Enligt Nahavandi kan en ledare inte leda utan 

en grupp och en grupp kan inte fungera lika bra utan en ledare. Inom grupper finns det individuella 

behov hos gruppmedlemmarna som kan styra arbetet åt fel håll. Ledaren behövs för att hålla ihop 

gruppen, tillhandahålla mål och se till att alla arbetar mot det gemensamma målet. Ledaren sammanför 

och koordinerar de olika aktiviteterna och leder vägen till målet. Detta skapar synergieffekter i gruppen 

som inte hade uppnåtts om individerna hade arbetat var för sig. Ledare fungerar dessutom som en 

symbolfigur för våra ideal och uppfyller behovet av en förebild. Grupper och ledare hjälper oss även att 

förstå världen, hjälper oss att förstå situationer och händelser som är tvetydiga.5 Idag har ledarens roll 

blivit central och det förs fram att ledaren är den främsta konkurrensfördelen inom företaget. 

Ledarskapet kan påverka både tillväxten och resultatet inom företaget och skapar förutsättningar till 

effektiva team.6 Huruvida ett företag är effektivt och lyckas kan vara beroende av hur väl företaget kan 

anpassa sig till olika omständigheter som till exempel tekniska utveckling. Att kunna leda mot 

förändring är en ledares största utmaning.7 

 

Utvecklingen av tekniken har lett till att ledarskap på distans blir allt mer förekommande. 

Kommunikation på distans sker dagligen i många organisationer.8 Tekniken har öppnat upp möjligheten 

till samverkan mellan anställda och ledare som befinner sig på olika platser i världen.9 Det innebär att 

arbetet har blivit mer flexibelt.10 Arbetet på distans har flera fördelar, resekostnaderna minskar och det 

finns möjlighet att ta hjälp av team från andra orter för att kunna disponera ut komplexa arbetsuppgifter 

över världen. Det förekommer även svårigheter med ett sådant sätt att arbeta. Svårigheterna kan vara att 

arbeta trots geografiskt skild där tidszonerna kan skiljas åt.11 

 

Organisationsforskningen har börjat prata om elektroniskt ledarskap eller E-leadership för att definiera 

den nya ledaren.12 Forskare menar att ledarens mål i sig inte har förändrats utan att dessa mål ska 

förmedlas på ett nytt sätt, via elektroniska kanaler. En E-ledare ska leda virtuella team, det vill säga en 

grupp där både tid och rum kan skilja dem åt. Det skapar nya utmaningar eftersom ledaren fysiskt inte 

                                                 

4 Nahavandi (2014), The Art and Science of Leadership. 
5 Nahavandi (2012), The Art and Science of Leadership. 
6 Green & Roberts (2010), Personnel implications of Public Sector Virtual Organizations. 
7 Nahavandi (2012), The Art and Science of Leadership. 
8 Weisband (2008), Leadership at a Distance. 
9 Zaccaro & Bader (2003), E-Leadership and the Challenges of Leading E-Teams: Minimizing the Bad and Maximizing the 

Good. 
10 Kelliher & Anderson (2010), Doing More with Less? Flexible Working Practices and the Intensification of Work. 
11 Kayworth & Leidner (2000), The Global Virtual Manager: A Prescription for Success. 
12 Zaccaro & Bader (2003), E-Leadership and the Challenges of Leading E-Teams: Minimizing the Bad and Maximizing the 

Good. 
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möter sina anställda och där kommunikationen sker elektroniskt. Forskare har diskuterat att möjligheten 

som tekniken utgör kommer att leda till att ledarskap på distans kommer att bli det nya sättet att leda 

snarare än undantaget.13 När kontakten face-to-face försvinner mellan ledare och anställda uppstår det 

dock problem.14  

 

Enligt statistik har distansarbete blivit allt mer förekommande och växt i många branscher. Information 

och kommunikationsbranschen är störst med att arbeta på distans.15 Denna bransch innefattar bland 

annat telekommunikationsbranschen.16 Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och finns 

i 180 länder.17 På sin hemsida skriver de;  

 

We combine local capabilities with global expertise. That means we base our competence and 

delivery resources close to our customers, while our global processes, methods and tools allow us to 

move our competences anywhere in the world, making the most of global learning and knowledge-

sharing.18 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur en personlig kontakt upprätthålls i ett 

distansförhållande mellan ledare och följare. Studien ämnar undersöka hur ledaren agerar för att skapa 

motivation hos sina anställda och identifiera vilka kommunikationsbarriärer som finns.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur sker kommunikationen mellan ledare och anställda på distans? 

Hur motiverar ledaren sina anställda på distans?  

Vilka barriärer skapar distansarbete i kommunikationen?  

 

 

 

 

                                                 

13 Zaccaro & Bader (2003), E-Leadership and the Challenges of Leading E-Teams: Minimizing the Bad and Maximizing the 

Good. 
14 Green & Roberts (2010), Personnel Implications of Public Sector Virtual Organizations. 
15 SCB (Statistiska Centralbyrån), Andel företag (med 10 anställda eller fler) som har sysselsatta som distansarbetar, procent 

efter näringsgren SNI 2007 och år. 
16 SCB (Statistiska Centralbyrån), SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning, Hämtad 2014-06-06. 
17 Ericsson, Our Businesses, Hämtad 2014-05-24. 
18 Ibid.  
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1.4 Avgränsning 

Studien ämnar undersöka informations- och kommunikationsbranschen och en fallstudie har gjorts på 

Ericsson. De har verksamhet i 180 länder och distansarbete är en naturlig del i verksamheten.19 Ericsson 

är ett storföretag och enligt statistik används distansarbete i större utsträckning av de företag som har 

flera än 250 anställda.20 Statistik visar att 83 procent inom informations- och kommunikationsbranschen 

använder sig av distansarbete vilket gör branschen till den ledande inom detta sätt att arbeta.21 

 

1.5 Definition av begrepp 

Distansarbete 

Distansarbete kan innebära att arbetet sker hemifrån eller att arbetet sker på annan ort, vilket kan vara att 

personen arbetar på ett annat kontor än chefen eller att den anställde är placerad hos en kund. 

Innebörden av ledarskap på distans i denna uppsats är att ledaren och de anställda befinner sig på olika 

orter. Distansarbete kan även vara tidsbegränsat, att den anställde arbetar på distans under vissa perioder 

eller vissa veckodagar. Undersökningen berör ett permanent distansarbete där ledaren och den anställde 

sällan eller aldrig möts.22 

 

Ledarskap 

Ledarskap är ett kontroversiellt begrepp och det råder delade meningar kring skillnaden mellan 

ledarskap och chefskap.23 Det råder inga tvivel om att en ledare inte behöver ha en chefsroll, eller att en 

chef inte behöver vara en ledare men en del teoretiker hävdar att en ledare och en chef inte kan vara 

samma person. Detta på grund av de olika personlighetsdragen som ledare och chefer innehar och som 

ses som motsägelsefulla. Andra hävdar dock att ledare och chefer inte alls är två olika 

personlighetstyper och att de kan samexistera i en och samma individ. Mintzberg anser till exempel att 

ledarskap är en del av chefens roll.24 Vi har valt att undersöka chefer med personalansvar där ledarskap 

anses vara en del av chefens roll. Begreppet ledare och chef används därför synonymt. Ledaren antas ha 

en formell roll i en organisation där positionen har tilldelats denne.  

 

                                                 

19 Ericsson, Our Businesses, Hämtad 2014-05-24. 
20 SCB (Statistiska Centralbyrån), Andel företag (med 10 anställda eller fler) som har sysselsatta som distansarbetar, procent 

efter företagsstorlek och år. 
21 SCB (Statistiska Centralbyrån), Andel företag (med 10 anställda eller fler) som har sysselsatta som distansarbetar, procent 

efter näringsgren SNI 2007 och år.  
22 Daniels, Lemond & Standen, (2001), Teleworking: Frameworks for Organizational Research.  
23 Nahavandi (2014), The Art and Science of Leadership. 
24 Yukl (2010), Leadership in Organizations. 
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Virtuella team 

Virtuella team är en företeelse vid distansarbete. Utvecklingen av tekniken har inneburit att arbete kan 

ske snabbare och mer effektivt och möjligheten till att arbeta på distans har ökat. Detta har skapat 

virtuella team där informations- och kommunikationsverktyg används.25 För att ses som ett team innebär 

det att medlemmarna tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål, ett mål som gruppen specifikt strävar 

efter. Virtuella team skiljer sig en del från det vanliga teamet eftersom denna virtuella grupp inte fysiskt 

interagerar med varandra utan där både tid och geografiskt avstånd kan skilja mellan medlemmarna i 

gruppen. Arbetet och kommunikationen sker i ett virtuellt team med hjälp av elektroniska kanaler.26 Att 

arbeta i ett team kan innebära många olika utmaningar dock förekommer det ytterligare svårigheter när 

teamet är geografiskt spritt.27  

                                                 

25 Hertel, Geister & Konredt (2005), Managing Virtual Teams: A Review of Current Empirical Research. 
26 Cascio & Shurygailo (2003), E-leadership and Virtual Teams. 
27 Kayworth & Leidner (2000), The Global Virtual Manager: A Prescription for Success.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkterna för studien under de tre områdena; ledarskap, 

motivation och kommunikation som sedan sammankopplas. Kapitlet avslutas med en inblick i tidigare 

forskning inom området som kan kopplas till denna studie. 

 

2.1 Kommunikation 

Möjligheten att kommunicera på ett bra och effektivt sätt är en viktig del i alla organisationer oavsett 

hur verksamheten ser ut. Hur kommunikationen förmedlas har under åren utvecklats och blivit mer 

effektivt i och med den tekniska utvecklingen.28 För att en grupp ska fungera och kunna nå det utsatta 

målet måste gruppen kunna kommunicera effektivt. Vad företaget och gruppen har för kultur har även 

en betydelse för hur gruppen fungerar. Kulturen är ett inlärt beteende och ser olika ut beroende på 

nation, ursprung men även själva företaget influerar kulturen. I en virtuell grupp påverkas individen av 

kulturen i sin omgivning vilket inverkar på hur informationens tas emot och förstås. Kulturen fungerar 

som ett filter som kan ändra innebörden av vad som ursprungligen kommunicerades vilket ökar risken 

för feltolkning. Teknologin är även den en stor utmaning för en virtuell grupp, det förekommer 

svårigheter i hur teknologin ska användas för att kommunicera och därför är det viktigt att rätt kanaler 

används för att kunna ha en bra och tydlig kommunikation mellan medlemmarna.29  

 

2.1.1 Media Richness Theory 

Daft & Lengel uttrycker att information är olika rika innehållsmässigt och definierar detta med 

möjligheten för information att påverka förståelse.30 Det finns många olika kanaler för att kommunicera 

ett budskap och olika kanaler har olika möjlighet att överföra rik information, eller hög 

informationsfyllighet. Det finns två olika former av kommunikation; verbal och icke-verbal.31 

Information som förmedlas face-to-face sker både verbalt och icke verbalt genom bland annat blickar, 

kroppsspråk och tonläge på rösten. Här finns det utrymme för en hög grad av rik information. Samtidigt 

kan icke-verbala signaler i form av till exempel kroppsspråk skapa problem när det verbala budskapet 

och det icke verbala inte stämmer överens. Det kan försvåra förståelsen av budskapet hos mottagaren. 

Det skriftliga språket är en annan typ av icke-verbal kommunikation. Den minskar tolkningssvårigheter 

                                                 

28 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
29 Kayworth & Leidner (2000), The Global Virtual Manager: A Prescription for Success. 
30 Daft & Lengel (1986), Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design. 
31 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
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till följd av kroppsspråk men har samtidigt låg informationsfyllighet och lång återkopplingstid.32 Ett 

budskap i skriftlig form kan även vara väldigt formellt skrivet och opersonligt, något som kan passa mer 

rutinmässig information som ska nå många. En muntlig tvåvägskommunikation ger en hög 

informationsfyllighet och en snabb återkoppling.33  

 

Det kan sammanfattas med att kanaler som förmedlar rik information kan överföra många signaler 

samtidigt, det ger chans för snabb återkoppling och möjlighet till ett personligt och anpassat budskap. 

Muntlig kommunikation kan sägas vara mer informationsrik än skriftlig, och illustreras i figur 1.34 

 

 

Figur 1. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information.35 

 

IT-utvecklingen har skapat flera kommunikationskanaler och har ändrat vårt sätt att kommunicera.36 

Den har skapat fler muntliga kanaler och även kanaler som ligger på gränsen mellan muntligt och 

skriftligt, till exempel e-post eller chatt där återkopplingen sker snabbt.37  

 

                                                 

32 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar.  
33 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
34 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
35 Ibid. 
36 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
37 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
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2.1.2 Kommunikationsprocessen 

När kommunikation ska förmedlas går den igenom ett antal steg från sändaren till mottagaren. Detta är 

en cykel och innebär en återkoppling tillbaka till sändaren och där båda parterna försöker tolka och 

förstå budskapet.38   

 

Figur 2. Kommunikationsprocessens komponenter.39  

 

Det första steget är att informationen som ska förmedlas måste kodas.40 Detta görs genom att sändaren 

för ner sina tankar i form av ordval.41 Kodningen ska vara korrekt och begriplig för att mottagaren ska 

kunna avkoda budskapet och sedan förstå detta.42 Nästa steg blir att välja vilken typ av kanal som ska 

användas. Det finns många olika kanaler som kan användas i form av muntliga och skriftliga. Olika 

omständigheter kan komma att påverka vilka kanaler som väljs. Nästa steg i processen är att 

informationen måste avkodas av mottagaren. Avkodningen innebär att mottagaren måste försöka tolka 

och förstå budskapet för att själv bilda sig en uppfattning av informationen. Thorsvik & Jacobsen menar 

att definitionen av "effektiv kommunikation" innebär att mottagaren förstår det exakta budskapet 

sändaren önskar förmedla. Sista delen i modellen innebär att mottagaren som nu blivit sändare svarar på 

budskapet. Svaret genomgår samma process som tidigare; kodning, val av kanaler och där den nya 

mottagaren måste avkoda budskapet.43  

 

                                                 

38 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
39 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
40 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
41 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
42 Baines, Fill & Page (2011), Marketing. 
43 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
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I processen kan det förekomma störningar och svårigheter som kan försvåra kommunikationen. Dessa 

störningar påverkar kommunikationens kvalitet negativt och försvårar effektiv kommunikation. 

Exempel på störningar är skillnader i språk, stress, att personer pratar i mun på varandra eller att e-post 

försvinner i mängden av andra meddelanden.44 Enligt Thorsvik & Jacobsen innehåller denna process 

fyra faser där kommunikationsproblem främst riskerar att uppstå. Den första kritiska fasen är när 

sändaren ska koda budskapet. Här kan det uppkomma svårigheter med att kunna förmedla det tänkta 

budskapet på ett sådant sätt att det förstås av mottagaren. Vid användning av en skriftlig kanal kan det 

till exempel vara svårt att få ner sina tankar i skrift. Även fel val av kanal kan öka 

kommunikationsproblemen. Det är därför viktigt att välja en kanal som är lämplig för det budskap som 

ska skickas. Även när budskapet ska avkodas av mottagaren klassas det som en kritisk fas. Denna fas är 

beroende av hur sändaren har kodat budskapet och innebär att feltolkningar kan ske när mottagaren 

avkodar budskapet. Den sista störningen som nämns som ett kommunikationsproblem är mängden 

information. Det mest frekventa problemet är att budskapet innehåller för lite information, men en allt 

för stor mängd information kan på samma sätt få negativa konsekvenser. Även makten som en individ 

befogar över genom att kunna hålla inne information ses som en störning och kan påverka 

kommunikationen.45  

 

2.2 Motivation 

Inom behovsteorier om motivation är det sociala behovet en grundläggande faktor. Individer har behov 

av sociala kontakter och samspel med andra människor.46  

 

2.2.1 Herzbergs tvåfaktorteori  

Herzbergs tvåfaktorteori som även kallas motivation-hygien teorin utvecklades av Frederick Herzberg år 

1959.47 Grundtanken inom denna teori är att om medarbetarna trivs kommer det leda till ökad 

effektivitet.48 

 

Teorin är uppdelad i två faktorer, hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna. Dessa ses som oberoende 

av varandra eftersom de studerar olika aspekter av hur den anställde upplever sin arbetssituation.49 Att 

                                                 

44 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
45 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
46 Ibid. 
47 Teck-Hong & Waheed (2011), Herzberg`s Motivation-hygiene Theory and Job Satisfaction in the Malaysian Retail Sector: 

The Mediating Effect of Love of Money. 
48 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
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trivas på arbetet och att inte trivas på arbetet sågs förr som varandras motsatser, men efter utvecklingen 

av denna teori kom Herzbergs fram till en annan slutsats. Faktorer som angav att den anställde upplevde 

hög tillfredsställelse på arbetet var inte samma faktorer som var anledningen till att den anställde inte 

trivdes. Hygienfaktorer är faktorer som; fysiska arbetsförhållande, lön och trygghet i arbetet.50 Vid 

avsaknad av sådana faktorer skapas missnöje hos den anställde men dessa faktorer i sig skapar inte 

välbefinnande.51   

 

 

Figur 3. Herzbergs teori om motivations- och hygienfaktorer.52  

 

Motivationsfaktorerna är faktorer som måste finnas för att de anställda ska vara motiverade och trivas på 

arbetsplatsen.53 Faktorer som kategoriseras som motivationsfaktorer är; ansvar, utveckling och beröm. 

Förekommer dessa faktorer leder det till tillfredsställelse men vid avsaknad, till skillnad från 

hygienfaktorerna leder dessa faktorer inte till missnöje.54   

 

                                                                                                                                                                         

49 Teck-Hong & Waheed (2011), Herzberg`s Motivation-hygiene Theory and Job Satisfaction in the Malaysian Retail Sector: 

The Mediating Effect of Love of Money. 
50 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
51 Teck-Hong & Waheed (2011), Herzberg`s Motivation-hygiene Theory and Job Satisfaction in the Malaysian Retail Sector: 

The Mediating Effect of Love of Money. 
52 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
53 Teck-Hong & Waheed (2011), Herzberg`s Motivation-hygiene Theory and Job Satisfaction in the Malaysian Retail Sector: 

The Mediating Effect of Love of Money. 
54 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
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Kritik som förs fram mot denna teori är bland annat att vissa delar inte kan särskiljas som antingen 

motivationsfaktorer eller hygienfaktorer. Lön är en del i teorin som kan ses som diffust och som inte 

endast kan tas upp som en hygienfaktor.55 Kritik riktas därför mot att teorin är för simpel och för 

övergripande och att det inte går att kategorisera komplexiteten i arbetstillfredsställelse på det viset som 

Herzberg har gjort. Även metoden som användes vid teorins uppkomst har fått kritik där det har 

framförts att resultatet skiljer sig åt beroende på vilken metod som används.56 Basset-Jones och Lloyd 

stödjer dock Herzbergs teori och har i sin forskning funnit att lön inte är den huvudsakliga 

motivationsfaktorn hos anställda. Trots kritik visar de att Herzbergs tvåfaktorsteori är aktuell och 

användbar i nyare forskning.57  

 

2.3 Ledarskap 

Att vara en framgångsrik ledare skiljer sig från att vara en effektiv ledare. Det finns ingen självklar 

definition av vad en effektiv ledare är men vissa forskare menar att det går att skilja dem åt. Det sägs att 

framgångsrika ledare klättrar i karriären och att ledarens fokus inte ligger på den anställde. En effektiv 

ledare sägs ha tillfredsställda och produktiva anställda och tar sig tid att kommunicera och motivera 

dem.58  

 

2.3.1 Transaktionellt- och transformativt ledarskap 

Konceptet transformativt ledarskap introducerades av James MacGregor Burns år 1978.59 Han beskriver 

förhållandet mellan ledare och följare som antingen transaktionellt ledarskap eller transformativt 

ledarskap. Transaktionellt ledarskap beskrivs som att ledarskapet baseras på ett utbyte av egenintressen. 

Burns exemplifierar detta med politiska utbyten, det kan vara en röst i utbyte mot arbete.60 Det beskrivs 

av Bass & Riggio som utbytet av belöning mot arbete och där belöningen uteblir om inte arbetet blir 

gjort.61 Det skapar ett band mellan ledare och följare som består av den gemensamma uppgörelsen. 

Förhållandet bygger enbart på uppgörelsen och om denna uppgörelse bryts är även bandet mellan ledare 

och följare upplöst. Vid transformativt ledarskap är förhållandet mellan ledare och följare baserat på ett 

gemensamt intresse. Det skapar ett starkare band som sträcker sig längre än vid en transaktionell 

                                                 

55 Bakka, Fivelsdall & Lindkvist (2001), Organisationsteori; struktur, kultur, processer.  
56 Smirk & Peterson (2007), Examining Herzberg’s Theory: Improving Job Satisfaction among Non-Academic Employees at 

a University. 
57 Basset-Jones & Lloyd (2005), Does Herzberg’s Motivation Theory have Staying Power?  
58 Nahavandi (2014), The Art and Science of Leadership. 
59 Bass & Riggio (2006), Transformational Leadership. 
60 Burns (1979), Leadership. 
61 Bass & Riggio (2006), Transformational Leadership. 
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uppgörelse.62 Transformativa ledare inspirerar sina anställda till organisationsengagemang och ökar 

tillfredsställelse. Det handlar till skillnad från det transaktionella ledarskapet inte om ett utbyte av 

egenintressen utan om att ledaren ska styra sina följare mot ett gemensamt mål.63 

 

Transformativt ledarskap består av fyra följande komponenter:  

- Idealiserat ledarskap; Transformativa ledare är respekterade av de anställda och har ett stort 

förtroende och beundran från dem. Följare till transformativa ledare ser dessa som förebilder. 

Ledaren gör uppoffringar och tar ansvar för sina handlingar. 

- Inspirerande motivation; Ledaren motiverar och inspirerar sina anställda genom att skapa mening 

och vision om framtiden som uppmuntrar dem till ökade förväntningar. 

- Intellektuell stimulans; Ledaren uppmuntrar till fritt tänkande och stimulerar innovation och 

kreativiteten. 

- Individuell uppskattning; Ledaren ser den anställde som en enskild individ och ser till den enskildes 

behov.64 

 

Tidigare studier visar en stor framgång av det transformativa ledarskapet inom militären men Avolio & 

Yammarino har genom senare studier bevisat att det har en stor betydelse inom alla typer av 

organisationer. Transformativt ledarskap har bevisats ha en positiv inverkan på en grupps prestationer.65 

Den traditionella uppfattningen beskriver transaktionellt- och transformativt ledarskap som två olika 

ledningsformer. Bass har vidareutvecklat Burns teori och beskrivit det som ett kontinuum där 

ledarskapsformerna utgör olika punkter och där ledaren placerar sig på en punkt på denna skala.66  

 

2.4 Sammanfattning av teori  

Vid transformativt ledarskap skapas ett personligt förhållande som bygger på ett gemensamt intresse. 

Ledaren har ett starkare band än vid det transaktionella ledarskapet som endast bygger på en uppgörelse 

med belöning för utfört arbete. Den transformativa ledaren inspirerar och motiverar sina anställda för att 

skapa organisationsengagemang och tillfredställelse. Herzberg har i sin teori valt att dela upp faktorer i 

motivation- och hygienfaktorer där motivationsfaktorerna skapar tillfredställelse på arbetet. Dessa 

faktorer kan sammankopplas med hur den transformativa ledaren agerar för att skapa engagemang hos 

                                                 

62 Burns (1979), Leadership. 
63 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
64 Bass & Riggio (2006), Transformational Leadership. 
65 Ibid. 
66 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
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den anställde. När ledaren och den anställde befinner sig på olika platser måste ledaren använda sig av 

olika kommunikationskanaler för att den anställde ska kunna uppfylla dessa. Hur ledaren kommunicerar 

blir därför en viktig del. Kommunikationsprocessen beskriver de olika momenten, från det att ett 

budskap ska kodas och sändas, till att mottagaren tar emot och avkodar det för att skapa en förståelse. 

Vid en effektiv kommunikation uppfattas budskapet av mottagaren exakt som avsändaren avser. 

Processen innefattar valet av kanal som är viktigt del i kommunikationen. Val av fel kanal skapar en 

störning som påverkar budskapet. Media Richness Theory beskriver hur olika kommunikationskanaler 

rymmer rik information i olika grad och bör anpassas till budskapet. Detta blir en del i 

kommunikationsprocessen där val av kanal påverkar hur budskapet tas emot.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Zigurs resonerar kring att alla grupper är virtuella till viss del och ju mer virtuell gruppen är, desto 

svårare blir det att arbeta effektivt.67
  Ledarskap som förmedlas med hjälp av informationsteknik kallas 

för E-leadership.68 Ledaren har på samma sätt som vid traditionella fysiska team en stor betydelse för 

gruppens prestationer. Det finns ingen speciell ledarstil som är bäst för virtuella team men utmaningarna 

ledaren ställs inför förstoras på grund av det geografiska avståndet.69 En av svårigheterna för E-ledaren 

är de kulturskillnader som kan finnas inom teamet. Kulturen består av gemensamma normer för hur 

individerna ska agera, och i virtuella team som sträcker sig över flera regioner korsar företagskulturen 

många olika nationella kulturer samtidigt.70 

 

Några som har intresserat sig för ämnet distansledarskap är Antonakis & Atwater som har forskat om 

hur avståndet påverkar chefens legitimitet och huruvida avståndet har en effekt på ledarresultatet. Den 

fysiska distansen skapar svårigheter vilket kan försvåra ledarens förutsättningar att samverka med sina 

följare. Forskarna beskriver tre olika typer av distans; psykologisk distans, strukturell distans och 

funktionell distans. Den psykologiska distansen består av de faktorer som ses som likheter eller 

skillnader mellan ledaren och följarna vilket exempelvis kan vara demografiska skillnader och 

maktdistans. Strukturell distans syftar till den fysiska strukturen som innebär det fysiska avståndet. Här 

innefattas även organisationsstruktur som är den styrning och kontroll som finns men även hur ofta 

interaktionen sker mellan ledare och följare, vilket Antonakis & Atwater benämner som tillsynsstruktur. 

Strukturell distans handlar därför om hur ofta ledaren och följaren interagerar med varandra, vad som 

                                                 

67 Zigurs (2003), Leadership in Virtual Teams: Oxymoron or Opportunity?  
68 Avolio & Kahai (2003), Adding the "E" to E-leadership: How it May Impact your Leadership. 
69 Cascio & Shurygailo (2003), E-leadership and Virtual Teams. 
70 Ibid. 
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uppmuntras och vad som är acceptabelt. Den sista som beskrivs är funktionell distans vilket innebär den 

kvalité och närhet i interaktionen mellan ledare och följare. Forskarna kommer fram till att ledarens 

framgång är beroende av hur ledaren hanterar avståndet till följarna. Eftersom tekniken har utvecklas 

har även kommunikationen förbättras vilket har minskat den strukturella distansen. De för därför fram 

att i ett distansarbete där det krävs att ledare och följare måste interagera finnas det två 

valmöjligheter. Den första är att ledares och anställdas samarbete kommuniceras via 

kommunikationskanaler. Den andra är att ledaren kan ersätta och hitta lämpliga substitut som kan ersätta 

ledarskapet så att följarna kan fungera effektivt utan ledare. Forskarna menar att det har funnit ett fåtal 

bevis på att vissa ledarstilar lättare kan påverka de anställda när ledarskapet sker elektroniskt, här tas 

transformativt ledarskap upp som ett exempel.71 

 

Laura Erskine tar i sin litteraturstudie upp befintliga teorier om distans och bygger bland annat vidare på 

Antonakis & Atwater studie. Hon definierar distans som en multidimetionell och interaktiv distans 

mellan individer. Erskine lyfter fram avståndets påverkan på relationen mellan ledare och följare. 

Relationsdistansen består av tre delar som är kopplade till varandra. Den första delen är den strukturella 

distansen som består av den fysiska distans mellan ledare och anställda som befinner sig på olika 

platser. Erskine framför betydelsen av kommunikationskanaler och hur frekvent kommunikationen är 

mellan ledare och följare och beskriver dessa som en pusselbit i den strukturella distansen. Den andra 

delen av relationsdistans kallas för statusdistans och består av den demografiska skillnaden mellan 

individer och även den sociala distansen. Detta innebär bland annat skillnader i demografi, som ålder, 

etnicitet, kön och de kulturella skillnaderna. Den sista delen av distans i relationen är psykologisk 

distans och berör relationen mellan ledare och anställd och hänger även ihop med 

självständighetsgraden hos den anställde.72 

                                                 

71Antonakis & Atwater (2002), Leader Distance: A Review and a Proposed Theory. 
72 Erskine (2012), Defining Relational Distance for Today’s Leaders. 
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Figur 4. The Construct of Relational Distance73 

 

Relationen mellan ledare och följare kan påverka arbetsresultatet. En djupare förståelse av de olika 

delarna av relationsdistansen kan i sin tur påverka tillfredställelse och engagemang hos de anställda. 

Erskine vill med sin studie uppmärksamma att dessa olika delar förekommer i distansförhållandet och en 

förståelse av dessa kan hjälpa ledaren att påverka arbetet. 74  

                                                 

73 Erskine (2012), Defining Relational Distance for Today’s Leaders. 
74 Ibid. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel redovisas de metodologiska valen och genomförandet av undersökningen. Insamling av 

data genom intervjuer och enkäter beskrivs för att sedan redovisa hur data har bearbetats och 

analyserats. Vi diskuterar avslutningsvis forskningens kvalité.  

 

3.1 Val av forskningsmetod 

I undersökningen har en kvalitativ forskningsansats använts för att svara på frågeställningarna. I den 

kvalitativa forskningen ligger fokus på ord istället för siffror.75 Vid användning av en kvalitativ metod är 

avsikten att förstå perspektivet utifrån den person som intervjuats. Intervjuaren måste sätta sig in i det 

som sagts för att skaffa sig en förståelse. En bättre insikt kan ges och skapa en bättre helhetssyn av det 

som studeras.76 En fallstudie har utförts vilket innebär att ett specifikt fall har studerats.77 Studien har ett 

deduktivt angreppssätt som innebär att slutsatser dras utifrån redan befintliga teorier. De teorier som 

valts i denna undersökning ligger till grund för informationsinsamlingen. Teorierna bestämmer hur 

informationen ska tolkas och analyseras och inga nya teorier appliceras. Fördelen med denna metod är 

att våra personliga tolkningar får en minskad inverkan på undersökningsprocessen. Den kritik som riktas 

mot metoden är att studien utförs utifrån teorierna vilket minskar möjligheten till nya upptäckter.78 

Studien har ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att en tolkning görs av materialet för att utifrån det 

skapa en mening av handlingen.79  

 

En fallstudie innebär att ett fall studeras för att skapa en bättre förståelse för en företeelse eller där 

företeelsen är vald för att förstå en mer generell bild av verkligheten.80 Enligt Ahrne & Svensson 

studerar kvalitativ forskning alltid en viss situation som utgör ett fall. I en undersökning studeras ett 

eller ett antal fall eftersom det inte är möjligt att studera allt.81 De ställer sig kritiska till huruvida en 

fallstudie kan klassas som en metod. De negativa sidor som framförs vid användning av fallstudier är att 

situationen kan förenklas eller förstoras. Innebörden blir att felaktiga slutsatser kan dras om den verkliga 

situationen.82 Genom en fallstudie kan komplicerade situationer studeras där det finns flera variabler 

                                                 

75 Bryman (2008), Samhällsvetenskapliga metoder. 
76 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik; Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
77 Merriam (1994), Fallstudien som forskningsmetod.  
78 Patel & Davidson (2011), Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
79 Bryman (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. 
80 Ibid. 
81 Ahrne & Svensson (2011), Handbok i kvalitativa metoder. 
82 Guba & Lincoln (1981), Effective Evaluation. 
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som kan påverka för att förstå fallet i fråga, vilket i annat fall inte kunde ha gjorts. Tillvägagångssättet 

ger en helhetssyn och är informationsrik eftersom en fallstudie görs i en verklig situation vilket ökar 

kunskapen hos läsaren. 

 

3.2 Intervjuer 

Via en bekant på Ericsson kom vi i kontakt med en chef på företaget och via denna fick vi vidare 

kontakt med flera ledare. Inom Ericsson använder sig många chefer av ett distansledarskap eftersom 

organisationen är global. Vid varje intervjutillfälle frågade vi intervjupersonen om vidare kontakt med 

ledare inom organisationen som leder på distans. Genom vidare e-postkonversation erhölls 

kontaktuppgifter till ytterligare ledare. Möjligheten att få en intervju med ledare var begränsad eftersom 

de ofta satt i möten eller var bortresta, men de flesta ledarna som kontaktades var positivt inställda och 

deltog gärna i undersökningen. Det kan liknas vid ett snöbollsurval eftersom vi har kommit i kontakt 

med någon eller några intressanta respondenter och utifrån dem fått kontakter med ytterligare 

respondenter till undersökningen.83  

 

Datainsamlingen utfördes delvis genom semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som stöd. 

Intervjuguiden inleddes med några bakgrundsfrågor för att visa intresse och skapa förtroende och 

samtidigt få en inblick i bakgrundsfaktorer som kunde vara relevanta för studien. Frågorna därefter 

utformades noggrant för att generera svar som kunde kopplas till studiens teori och samtidigt vara lätta 

att förstå. Enligt Kvale tar en bra intervjufråga hänsyn till både den tematiska och den dynamiska 

aspekten, det vill säga den teori som ligger till grund för undersökningen och det mellanmänskliga 

förhållanden.84 Frågorna testades på två personer som båda har kunskap inom ämnet ledarskap och är 

bekanta med intervjusituationer för att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt sätt och var lätta att 

förstå. 

 

Fem personer med ledarroller på företaget intervjuades. Antalet personer som behövs intervjuas varierar 

beroende på vad som ska undersökas.85 Antalet intervjuer bör till exempel vara fler om en jämförelse 

ska göras med olika grupper.86 Detta är inte en jämförande studie och kräver inte någon större mängd 

intervjuer. En missuppfattning bland vissa intervjustudier är att ju fler intervjuer desto mer vetenskapligt 

blir det. Enligt Kvale & Brinkmann skulle vissa aktuella studier ha gynnats av att ha färre intervjuer och 

                                                 

83 Ahrne & Svensson (2011), Handbok i kvalitativa metoder. 
84 Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. 
85 Kvale & Brinkmann (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. 
86 Ahrne & Svensson (2011), Handbok i kvalitativa metoder. 
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att mer tid hade lagts på förberedelser och analys av dessa.87 Fokus i denna del av undersökningen var 

att skapa en förståelse för hur ledarskapet går till på Ericsson. För att få en rättvis bild av ledarskapet hos 

de olika ledarna och för att få en förståelse av hur arbetet verkligen går till har stor vikt lagts vid att 

förbereda intervjuer, bearbeta data och analysera materialet. Om för många intervjuer genomförs kan 

inte några djupare tolkningar göras och genomförs för få intervjuer kan inte resultatet generaliseras.88  

 

När det talas om representativitet inom kvalitativa undersökningar brukar det talas om en mättnad som 

har uppnåtts när det upplevs att samma svar återkommer i ett flertal intervjuer. En fördel är att antal 

intervjuer inte behöver bestämmas från början utan det kan avgöras under arbetets gång.89 Bearbetning 

och analys av materialet gjordes parallellt med intervjuerna och vi kunde tidigt se mönster. 

Datainsamlingen nådde ganska snabbt en punkt där ytterligare intervjuer inte tillförde någon helt ny 

kunskap. Enligt Gummesson har en mättnad nåtts när nyttan av ännu en intervju närmar sig en 

nollgräns.90 Efter fem intervjuer uppfattade vi ha nått den gränsen.  

 

3.2.1 Genomförande och bearbetning  

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats och började med en kort presentation om syftet 

med undersökningen. Intervjuerna spelades in efter att intervjupersonen godkänt detta och parallellt 

fördes även handskrivna anteckningar med viktiga fraser och stödord. Enligt Ahrne & Svensson kan 

detta vara bra att ha som backup om tekniken skulle svika.91 Intervjuerna följde intervjuguiden men med 

möjlighet för underfrågor och frihet att ställa frågorna i olika ordning. Detta för att säkerställa att 

intervjun gick åt rätt håll och att nödvändig data samlades in, samtidigt som friheten med den aktuella 

strukturen gav ett mer naturlig samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjuerna varade 

ungefär i en timme vardera.   

 

Inspelningarna av intervjuerna skrevs sedan ut genom en bastranskription där exempelvis exakt mätning 

av pauser eller detaljerade uttal inte skrivs ut.92 Pauser och betoningar skrevs ut men felsägningar eller 

överflödiga upprepningar av ord uteslöts. En viktig del av transkriberingen är att skapa en bild av både 

det som sägs och hur det sägs.93 Målet var att få en bra balans mellan vad som sades och hur det sades 

                                                 

87 Kvale & Brinkmann (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. 
88 Ibid. 
89 Ahrne & Svensson (2011), Handbok i kvalitativa metoder. 
90 Gummesson (2000), Qualitative Methods in Management Research. 
91 Ibid. 
92 Rosenqvist & Andrén (2006), Uppsatsens mystik - om konsten att skriva uppsats och examensarbete.  
93 Fejes & Thornberg (2009), Handbok i kvalitativ analys. 
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men samtidigt göra det läsvänligt för den följande analysen. Materialet användes sedan även för att 

citera respondenterna. För att ge en rättvis bild av personen och för att inte meningsinnehållet skulle 

försvinna skrevs inte utfyllnadsord och utfyllnadsljud ut.94  

 

Efter att intervjuerna transkriberats, kodades materialet för att kunna dela in dessa i olika rubriker 

grundade i den teoretiska referensramen. Lofland & Lofland har formulerat frågor för att underlätta 

utvecklingen av kodning. Vi ställde bland annat frågor om vad informationen handlar om och vilka 

teman de är exempel på.95 Eftersom vår studie har en deduktiv ansats bestämdes teman utifrån den 

teoretiska referensramen.96 Enligt Bryman & Bell finns det inget "rätt" sätt att koda.97 Vi valde att 

färgmarkera stycken i utskrifterna som vi sedan kopplade samman med de olika temana. Detta gjordes 

för att få en bättre överblick av det material som samlats in under intervjuerna. Materialet bearbetades 

sedan en gång till där varje tema sammanfogades i olika dokument för att lättare urskilja eventuella 

mönster eller avvikelser som kunde vara intressanta.  

 

3.3 Enkäter 

Enkäten skickades till alla ledarnas anställda som var direktrapporterande. Insamling av data från de 

anställda gjordes genom kvalitativa enkäter bestående av öppna frågor. Enkäterna skapades med hjälp 

av en internetsida där de anställda kunde nå enkäten via en länk. Varje ledare fick en unik länk för att 

kunna urskilja de olika ledarnas anställda. Respondenterna uppmanades att svara så utförligt som 

möjligt eftersom det inte finns möjlighet för följdfrågor vid en enkät. Frågorna ställdes på ett enkelt 

språk och skrevs på engelska för att alla skulle förstå och möjligheten gavs att svara på engelska eller 

svenska. Respondenterna kunde svara när de hade tid vilken är en fördel med enkäter.98 Det var en stor 

fördel i undersökningen eftersom respondenterna befinner sig i olika länder och även i olika tidszoner 

och möjligheten att kontakta dem var begränsad.  

 

Bortfall är ett av de stora problemen vid enkätundersökningar, inte minst när enkäten rymmer många, 

och öppna frågor.99 Enkäten hölls relativt kort för att inte riskera att respondenterna inte skulle orka 

svara på frågorna. Bortfall motverkades genom att cheferna uppmanade sina anställda till att utföra 

undersökningen. Enkäten skickades ut till totalt fyrtiofem anställda var av arton respondenter svarade. 

                                                 

94 Fejes & Thornberg (2009), Handbok i kvalitativ analys. 
95 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder. 
96 Patel & Davidson (2011), Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 
97 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder.  
98 Bryman (2008), Samhällsvetenskapliga metoder. 
99 Ibid. 
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Nackdelen med detta bortfall är att resultatet kan bli missvisande eftersom det inte är säkert att det 

representerar alla de anställda.100 Trots den låga svarsfrekvensen kunde liknande åsikter bevittnas. 

Svarsfrekvensen mellan de olika ledarnas anställda varierade, dock är alla ledare representerade bland 

de arton anställda som svarade. 

 

3.3.1 Genomförande och bearbetning  

Länkarna till enkäterna skickades via e-post till ledarna som intervjuats och som sedan skickade ut dessa 

till sina anställda. Fördelen med att enkäterna skickades ut via cheferna eller lades upp på ett gemensamt 

intranät var att det minimerade riskerna för att enkäten skulle hamna i skräpposten. Svaren registrerades 

på ett konto som endast vi hade tillgång till för att säkerställa de anställdas anonymitet. Internetsidan 

som användes för surveyundersökningen användes även för att sammanställa data och vi kunde enkelt 

sedan dela in materialet i de teman vi valt. 

 

3.4 Analys av data  

Empirin som genererades från datainsamlingen vid intervjuer och enkäter redovisades och analyserades 

löpande, utifrån den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen sattes utifrån områdena; 

ledarskap, motivation och kommunikation. Analysen gjordes utifrån dessa områden men rubrikerna 

döptes om för att förtydliga innehållet för läsaren. De olika temana går in i varandra men en uppdelning 

skapade en tydligare översikt och underlättade vid analysen.  

 

3.5 Forskningskvalitet 

Om reliabilitet och validitet ska användas i en kvalitativ undersökning råder det olika åsikter om, vissa 

menar att tillförlitlighet och trovärdighet är bättre begrepp.101 Bryman för fram en diskussion om att 

dessa begrepp kan göras om utan att förändra innebörden, men fokus ligger inte längre på 

mätbarheten.102 Därmed kommer reliabilitet och validitet utifrån en kvalitativ syn användas för att 

belysa denna undersöknings forskningskvalitet. 

 

Intern validitet innebär huruvida undersökningen verkligen har mätt det som avsetts att mäta och hur det 

speglar verkligheten.103 Mäter undersökningen verkligen den motivation och kommunikation som sker 

på distans och hur väl stämmer det överens med vad som har studerats? Extern validitet syftar till om 

                                                 

100 Bryman & Bell (2011), Business Research Methods. 
101 Ahrne & Svensson (2011), Handbok i kvalitativa metoder.  
102 Bryman (2008), Samhällsvetenskapliga metoder. 
103 Ibid. 
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resultatet kan generaliseras till verkligheten, det vill säga om den går att applicera på andra företag som 

använder sig av ledarskap på distans.104 I en fallstudie har undersökningen oftast en hög intern validitet 

eftersom ett fall studeras, men vid användning av fallstudie försämras den externa validiteten. Det är 

enligt Merriam därför ingen mening att generalisera en fallstudies resultat eftersom meningen med 

fallstudie inte är att generalisera utan att gå in mer på ett specifikt fall.105 

 

I studien har kommunikationen och motivationen studerats utifrån ledarnas och de anställdas perspektiv. 

Eftersom intervjuerna utfördes på ledarna har en tydlig bild givits av hur dessa faktorer appliceras i 

arbetet på distans. Vi valde att ställa flera närliggande frågor eftersom det kan vara svårt att få tillräcklig 

data genom att endast fråga hur de motiverar sin personal. Vi analyserade sedan dessa frågor för att 

urskilja vad ledaren gör för att motivera de anställda. Studien anser vi har en hög intern validitet 

eftersom den fångar en mer omfattande bild av motivationsaspekterna. Undersökningen har en tydligare 

och mer verklighetstrogen bild eftersom hänsyn även togs till de anställdas perspektiv. Precis som 

Merriam berättar kan vi inte generalisera resultatet eftersom undersökningen endast utfördes på 

Ericsson, vilket ger en bristande extern validitet. 

 

Undersökningens reliabilitet innebär huruvida studien kan upprepas. För att kunna upprepa denna studie 

måste forskare undersöka en miljö som liknar Ericsson för att kunna jämföra resultaten.106 Målet med en 

kvalitativ forskning är inte att bestämma fasta regler för hur människor agerar i den specifika situationen 

som studerats, utan målet blir snarare att studera hur denna situation ses och förstås. Det går därför inte 

skapa en klassisk reliabilitet som ska kunna jämföras och mätas.107  

                                                 

104 Merriam (1994), Fallstudien som forskningsmetod. 
105 Ibid. 
106 Bryman (2008), Samhällsvetenskapliga metoder. 
107 Merriam (1994), Fallstudien som forskningsmetod. 
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4. Empiri och analys  

 

I följande kapitel presenteras inledningsvis företaget och intervjupersonerna kortfattat. Den empiri som 

bearbetats från datainsamlingen vid intervjuer och enkäter redovisas och analyseras löpande, utifrån 

den teoretiska referensramen. Empirin analyseras under de tre rubrikerna: kommunikation och 

information, motivation och närhet och ledarskap. De olika temana går in i varandra men är uppdelade 

för att skapa en tydligare översikt för läsaren. Citat som presenteras i denna del används för att stärka 

den flytande texten eller spegla olika åsikter. De är antingen representativa för vad som sägs av fler 

respondenter eller beskrivs som avvikande uttalanden.  

 

4.1 Företagspresentation  

Ericsson grundades 1876 i Sverige och är idag världsledande inom kommunikationsteknik.108 De har 

drygt 111 000 anställda i 180 länder världen över där huvudkontoret är stationerat i Stockholm.109 

Ericsson är största leverantören av mobila nät och används av ungefär hälften av världens operatörer. 110 

 

4.2 Intervjuobjekt 

Ledare A arbetar som Contract Management Director och har haft denna position i cirka tre och ett 

halvt år. Sammanlagt har ledaren trettio års erfarenhet i ledarrollen och tio år av dessa som ledare på 

distans. Ledaren har nitton anställda på distans som är direktrapporterande och de befinner sig i nio 

olika tidszoner. 

 

Ledare B arbetar som Head of Delivery Management och har haft denna position i tre och ett halvt år. 

Ledaren har cirka fyra och ett halvt års erfarenhet av att leda på distans. Ledaren ansvarar för arton 

personer som befinner sig på distans och som sitter i sju olika länder. Dessa personer har en senior roll 

där många tidigare varit chefer själva. 

 

Ledare C arbetar som Head of Solution Area och har haft denna titel i ett par veckor på grund av 

omorganisering. Ledaren har sex till sju års erfarenhet av att leda på distans. Ledaren har fyra 

direktrapporterande där tre av dessa befinner sig i Sverige men på annan ort och en utanför Sverige. 

Dessa personer i sig har personalansvar. 

                                                 

108 Ericsson, Our Businesses, Hämtad 2014-05-24.  
109 Ericsson, Facts & Figures, Hämtad 2014-05-24. 
110 Ericsson, The Company, Hämtad 2014-05-24. 
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Ledare D arbetar som Head of Operations och har haft denna roll ett och ett halvt år och har cirka fyra 

och ett halvt års erfarenhet av att leda på distans. Ledaren har tre direktrapporterande på distans.  

 

Ledare E arbetar som Head of Operations och har haft denna roll i sju månader. Ledaren har varit chef i 

tio till tolv år och har under större delen av dessa år arbetat med ledarskap på distans. Nuvarande 

position innefattar ett mindre team var av en sitter på distans, detta är en senior roll där personen själv är 

chef. 

 

4.3 Kommunikation och information 

Alla ledare kommunicerar huvudsakligen via elektroniska kanaler med sina anställda. De 

kommunikationskanaler som används inom företaget är; telefonsamtal (one-to-one), telefonkonferens, e-

post, videokonferens (i videokonferensrum), SMS, och Microsoft Lync. Lync är ett program där de 

bland annat kan skicka snabbmeddelanden (Lync-chatt), dela dokument och ha videosamtal (video-

Lync). De ser även om personen är tillgänglig, upptagen eller okontaktbar. De träffas även face-to-face 

ibland men det varierar beroende på hur långt borta den anställde sitter och hur involverad ledaren är i 

personens arbete.   

 

Det råder en stark samstämmighet bland anställda om att face-to-face är den bästa 

kommunikationsmetoden och många föredrar de kanaler som hamnar närmast ett samtal i verkligheten 

där de både kan se och höra varandra.  

 

Face-to-face is always preferable because you can use much more communication means like facial 

and body expressions. Since video calls are available, electronic channels can partly replace the 

face-to-face communications. (Anställd)  

 

I need to see the other person’s body language and expressions to really get the full understanding, 

meaning and feeling what they are saying. (Anställd)  

  

Enstaka anställda nöjer sig med de elektroniska kanalerna men belyser att det ändå är lättare att förstå 

varandra och att det går snabbare att lösa problem om de kan träffas eller kan titta förbi chefens kontor.  

 

Doesn't matter in general, though if the boss is the office I sit in then it's easier and faster to solve 

issues. (Anställd)  
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No preference, more practical is via electronic channels as it gives immediate contact. At least face -

to -face is crucial in beginning to establish understanding and then remote. (Anställd)  

  

De två kanaler som ledarna främst föredrar är telefonsamtal och video-Lync. Tonläge och kroppsspråk 

kan förmedla något utöver det som sägs. Även Lync-chatt är väldigt populärt eftersom det är 

lättillgängligt, de kan se om personen de vill kontakta är uppkopplad, och de kan ofta svara på ett 

snabbmeddelande fast de är upptagna med andra saker. Samtidigt ser en av ledarna detta både som en 

fördel och en nackdel eftersom de inte har personens fulla uppmärksamhet. Vill de ha det beskrivs 

telefonsamtal eller video-Lync som bättre passande. Vid frågan om vilken kommunikationskanal som 

föredras är dessa typiska svar;  

 

Det är ju att träffas, det är ju absolut. Men om man ska ha en kommunikationskanal är video 

konferens också jättejättebra och sen telefon. (Ledare B)  

 

Egentligen föredrar jag telefon, jag gillar att höra rösten när man inte kan ses. (Ledare E)  

  

Daft & Lengels Media Richness Theory beskriver kommunikationskanaler som olika informationsrika i 

innehåll.111 De kanaler som beskrivs förmedla rik information i hög grad kan överföra många signaler 

samtidigt, till exempel kroppsspråk och tonläge. I modellen rangordnas direktsamtal som mest 

informationsrik och därefter kommer videosamtal och telefonsamtal.112 Detta bekräftas av att både 

anställdas och ledares val av kommunikationskanaler. Helst vill de träffas face-to-face och ta del av 

både det verbala och icke verbala språket. Ledare uttrycker att det är viktigt att träffas redan från början 

och uttrycker att det går snabbare att reda ut eventuella problem. Om inte det är möjligt väljer de video-

Lync eller telefonsamtal. Chatt-program beskrivs som en kanal som befinner sig på gränsen mellan 

muntligt och skriftligt. Kontakten är omedelbar och ger möjlighet till direkt återkoppling.113 Lync-chatt 

används ofta för mindre omfattande meddelanden eller om tillgängligheten för de verbala 

tvåvägskommunikationskanalerna är begränsad. Den beskrivs som ett bra komplement till de muntliga 

kanalerna och ett tidseffektivt verktyg för kortare meddelanden. 

 

                                                 

111 Daft & Lengel (1986), Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design.   
112 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar.   
113 Ibid.   
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Flera ledare uttrycker att e-post passar bra för mer officiella utskick, när dokument ska bifogas eller när 

budskap ska förmedlas till fler. Ledarna belyser dock problemet med översvämmade inboxar som 

kraschar eller att de kan missa något i de stora massorna. Det finns även större risker för missförståelse 

vid kontakt via e-post. Ledare B beskriver svårigheterna med e-post. Ska ledaren skicka ett e-

postmeddelande måste det anpassas till mottagaren, och om det är flera mottagare måste ledaren ta 

hänsyn till att alla, beroende på bakgrund uppfattar budskapet olika. Ledaren måste tänka sig in i 

personernas situation och skriva om tills de tror att alla kommer att förstå budskapet. Dessutom får det 

inte vara för långt eller för kort.  

 

Hur ska jag formulera mig för att det ska bli klart och tydligt och inte missförstås av någon? Det är 

en riktig utmaning. Jag har 27 personer som sitter med olika erfarenheter i olika länder, hur görs 

den kommunikationen så klar som möjlig, det är en jätteutmaning. /.../ Och nästan varje gång så, av 

27 personer så får jag minst 10 frågor. Från 10 individer; "vad menar du med det här?" så det är 

lite frustrerande, hur jag än tänker, hur jag än gör. Och så kan det vara så att, skriver jag för 

mycket, då tycker de att mailen blir för långa och då vet jag att de ändå inte kommer att läsa det. 

Skriver man för kort, för kortfattat då förstår de inte. Det är en jättesvår balansgång. (Ledare B)  

 

Kommunikationsprocessen beskriver hur budskap kodas av en sändare för att sedan sändas till en 

mottagare via en kanal.114 Väl framme hos mottagaren avkodas budskapet och skapar en förståelse hos 

mottagaren. Med kodning menas hur sändaren väljer att beskriva budskapet, vilka ord som väljs och vid 

avkodning tolkas orden och skapar en förståelse hos mottagaren.115 Ledare B beskriver den process som 

krävs när information ska skickas ut i form av e-post. Ledaren väljer omsorgsfullt vilka ord som ska 

användas för att alla mottagare ska uppfatta budskapet korrekt. Detta är ett exempel på hur ledaren 

kodar sitt budskap som det är beskrivet i kommunikationsprocessen. Kodning är en kritisk fas och 

kräver stor eftertanke eftersom mottagarna har olika kunskaper och budskapet förstås olika.116 Ledaren 

beskriver svårigheterna med att koda ett budskap så att alla uppfattar det lika eftersom alla har olika 

förkunskaper. Ledaren beskriver även problemet med att hitta en balans i mängden information. Skriver 

ledaren för mycket i ett e-postmeddelande kommer mottagaren inte orka läsa allt, samtidigt som för lite 

information kanske inte räcker till för att mottagaren ska förstå. Detta är ett exempel på en störning i 

kommunikationsprocessen.117 Det kan även kopplas till Daft & Lengels teori där e-post beskrivs ha en 

                                                 

114 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
115 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar. 
116 Ibid. 
117 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning.   
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relativt låg förmåga att leverera rik information.118 Det innebär att e-post måste innehålla mer 

information i mängd för att täcka det budskap som önskas förmedlas. 

 

Även de anställda uttrycker svårigheter med e-post. En medarbetare uttrycker sitt missnöje med 

obesvarad e-post; 

 

Mail, it is so easy to be misunderstood unless the parties really know each other. (Anställd)  

 

Email - response in most cases is delayed by several days. Sometimes, there may not be a response 

at all, if your questions is considered not important. Thus, there is no immediate feedback available. 

(Anställd)  

   

En av störningarna i kommunikationsprocessen är att e-post kommer bort.119 Flera av ledarna beskriver 

att det ofta uppstår problem när inkorgar blir fulla och kraschar vilket även skapar en störning i 

kommunikationen. En annan störning uppstår vid fel val av kanal.120 Om den anställde inte får respons 

på sin fråga kan detta tyda på fel val av kanal. Enligt Thorsvik & Jacobsen är det viktigt att anpassa sitt 

val av kanal till det budskap som ska sändas.121   

 

Ledare E förklarar att kommunikation blir ännu viktigare vid ledarskap på distans.  

 

Det är lite som jag sa att man kanske överdriver den här inkluderande faktorn att man ser till att ha 

ännu mera telefonsamtal att man har ännu mera tätare dialog att man är snabbare på att ge 

information och lite så. Det är väl det som är viktigt, och att man någon gång visar sig som jag sa, 

att man har träffat personerna, att man försöker träffa dem ganska tidigt tror jag är jätteviktigt. 

(Ledare E) 

 

Flera av de anställda nämner att det kan vara bra att träffa sin chef i början av ett samarbete för att lära 

känna varandra. De nämner även att det kan vara bra att påbörja ett projekt genom att träffas men att det 

fortsatta arbetet kan ske genom att endast kommunicera elektroniskt. Arbetet fungerar bra på distans när 

den anställde känner chefen väl och inte behöver träffas för att förstå varandra. De som har arbetat ihop 

                                                 

118 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar.   
119 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning.   
120 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar.   
121 Ibid.   
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under en längre tid och som redan har en etablerad personlig kontakt känner att de inte har behovet att 

träffas lika ofta.  

 

As we have known each other for several years we don't need as much to meet as we know each 

other well. But of course it is nice sometimes to meet face-to-face and is also needed. (Anställd)  

  

Thorsviks & Jacobsen definition av ”effektiv kommunikation” är när mottagaren uppfattar sändarens 

budskap som det var menat. Det betyder att orden som sändaren använder för att förmedla budskapet 

uppfattas likadant av mottagaren och skapar en förståelse.122 I undersökningen kan vi se att ledare och 

anställda som har en etablerad personlig kontakt har lättare för att kommunicera på distans. De förstår 

varandra vilket tyder på att budskapen inte ändras efter kodningar och avkodningar. Ledare och anställd 

har ett språk som är gemensamt för dem båda. 

 

Ledarna använder alla de tillgängliga kanalerna i olika grad. De har olika preferenser vid val av kanal 

men gemensamt för alla är att kanalen anpassas till budskapet. Ett mer personligt samtal som rör 

medarbetarens utveckling och prestationer tas helst face-to-face och om inte detta är möjligt är video-

Lync eller telefonsamtal att föredra. 

  

Personalen har liknande åsikter om att kommunikationskanaler anpassas till budskapet;  

 

Beror på vad det gäller. När nya saker behöver diskuteras är det bättre med F2F. Uppföljning av 

etablerad verksamhet kan med fördel ske på distans. (Anställd)   

 

Voice call if very important issues to be discussed. Else Lync-chat is very good for everything else. 

E-mail is also ok. (Anställd)  

   

Thorsvik & Jacobsen beskriver att fel val av kanal i kommunikationsprocessen kan öka 

kommunikationsproblemen. Det är viktigt att välja en kanal som är lämpad till det budskap som 

skickas.123 En muntlig tvåvägskommunikation ger möjlighet till snabb återkoppling och rymmer en hög 

informationsfyllighet. Vi kan se att det är dessa kanaler som ledare helst använder vid personliga samtal. 

Enligt Thorsvik & Jacobsen ger kanaler med hög informationsfyllighet även möjlighet till ett mer 

                                                 

122 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar.   
123 Ibid.   
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personligt anpassat budskap.124 Chatt-funktioner befinner sig på gränsen mellan muntligt och skriftligt 

och ger möjlighet till direkt återkoppling.125 Ledarna använder detta när muntlig kommunikation inte är 

nödvändig eller tillgänglig men där snabb återkoppling uppskattas.  

 

Elektroniska kanaler beskrivs som praktiska men de kan även skapa kommunikationsbarriärer.  

 

Kommunikationen blir svårare. Missförstånd kan lättare ske. (Ledare C)   

  

En av svårigheterna som uttrycks av ledarna som har anställda i andra världsdelar är tidsskillnaden. 

 

Det är inte så lätt att ha gruppmöten i 9 tidszoner, få det att gå ihop. När en person ska gå hem har 

den andra personen precis vaknat /…/ du har väldigt lite flexibilitet när du kan lägga mötena under 

dagen. (Ledare A) 

 

Utmaningarna som vi i många lägen har är att, när man har personal i många olika världsdelar så 

blir tidsskillnaden en större problematik än någonting annat. Det är svårt att lägga tider, lägga 

möten vid tider där folk kan vara med. (Ledare C) 

 

Kommunikationen sker oftast på engelska eller svenska. Ledare B varierar svenska och engelska och 

kommunicerar även genom en blandning av de skandinaviska språken i den mån det går. Ledaren 

nämner att skillnader i det egna språket påverkar översättningen till engelska. Även om 

kommunikationen sker på engelska ser språket olika ut. Ledare B berättar om språkskillnader mellan 

svenska och finska;  

 

/…/ deras språk är rakare så när de översätter till engelska så blir även engelskan rakare. Så det 

handlar även om att förstå de här sakerna, de här nyanserna när man ger sig in i; ”var ska min 

personal sitta”. Jag tror att det är väldigt mycket lättare att vara chef på distans i ett land, än vad 

det är att vara i flera länder. (Ledare B) 

 

                                                 

124 Thorsvik & Jacobsen (2008), Hur moderna organisationer fungerar.  
125 Ibid.   
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Även en av de anställda ser språket som ett hinder; 

 

Difficult to understand feedback if your boss is sitting in a different country, which a different 

language and culture. (Anställd) 

 

De barriärer som finns i kommunikationen kallas i kommunikationsprocessen för störningar. På vägen 

mellan sändare och mottagare finns störningar, till exempel språket.126 Ledare B beskriver hur dessa 

störningar kan påverka budskapet så att det tolkas olika av mottagaren. Tidsskillnader kan ses som en 

barriär som försvårar kommunikationsprocessen. Tidsskillnaden gör det svårt att välja kanaler med 

tvåvägskommunikation. Det kan leda till att skriftliga kanaler väljs eftersom en muntlig 

tvåvägskommunikation hindras av tidsskillnaden. Detta är ett problem eftersom val av fel kanal skapar 

en störning. 

 

Det är ingen av de andra ledarna eller anställda som tar upp språket som ett problem i 

kommunikationen. Ledare C väljer oftast att kommunicera på engelska med alla sina anställda för att det 

ska vara lätt att vidarebefordra meddelanden utan att behöva ändra innehållet. 

 

Allt vi kommunicerar, nästan alla mail jag skickar, skickar jag på engelska, även till svenskar. Och 

det gör jag för att jag själv blir så otroligt frustrerad när folk skickar mail, svenska mail som jag sen 

inser att; ”den här behöver jag skicka till Kalle, och Kalle pratar inte svenska, han pratar bara 

engelska” och då ska jag antingen sitta och själv och lägga ned massa tid för att översätta det här 

mailet eller så får jag säga till Kalle att; ”du kan väl googla det här, kör Google translate och kolla 

vad det är de vill” och då blir det nästan alltid fel för det blir alltid något konstigt/…/Så jag har tagit 

för vana att nästan allt jag skickar även till svenska personer på Ericsson skriver jag på engelska. 

Om jag inte är säker på att det här är bara en dialog mellan mig och den personen. (Ledare C) 

 

Det ursprungliga meddelandet kan vidarebefordras utan ytterligare tolkningar som kan ändra på 

budskapet.  
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4.4 Motivation och närhet 

Motivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen är alla chefer överens om att det är en viktig del i 

arbetet. En av ledarna uttrycker att motivation är viktigt i alla lägen men vid ledarskap på distans måste 

de arbeta ännu mer med motivationsfaktorer. Eftersom alla motiveras av olika faktorer är det viktigt för 

chefen att veta vad de olika individerna motiveras av.  

 

Herzberg tar i tvåfaktorteorin upp vilka faktorer som påverkar otillfredsställelsen på arbetsplatsen och 

de faktorer som leder till motivation hos de anställda. Herzberg menar att om anställda är motiverade 

kommer det leda till ökad effektivitet. Modellen för fram att motivationsfaktorer kan vara faktorer 

som; personlig utveckling, arbetet i sig, ansvar, uppskattning och prestation.127 Detta bekräftas av de 

anställda som menar att de motiveras av eget ansvar, utmaningar, frihet, uppskattning, förtroende, lön 

och att ledaren är positiv. Dock förkommer det faktorer som inte klassas som motivationsfaktorer utan 

som hygienfaktorer, exempelvis lön.  

 

På företaget används utvecklingssamtal där de går igenom den anställdes personliga mål och 

utvecklingsplan, vilket innebär att de ser hur den anställde har presterat. I utvecklingssamtalen 

diskuteras bland annat vad som motiverar de anställda för att chefen ska få en bättre bild av vad denne 

kan göra för de anställda. Samtalen hålls en gång per år och följs sedan upp för att se om målen har 

uppnåtts. Trots att de flesta ledarna anser att dessa är både bra och nödvändiga förekommer det blandade 

åsikter från de anställda huruvida dessa är effektiva. En anställd skriver att dessa möten inte alls är lika 

effektiva som ledarna själva vill påstå.  

 

My boss does not see the considerable additional value we bring to the organization over and above 

our day to day responsibilities. This makes effective performance reviews near impossible. (Anställd) 

 

Det är viktigt att som chef ge beröm till de anställda för att lyfta bra saker och att detta delas med hela 

gruppen. Ledare A använder sig därför av Golden Star, en utmärkelse som anställda får vid 

extraordinära prestationer. Den anställde får berätta för hela gruppen vad han eller hon har gjort. På 

liknade sätt låter två andra ledare sina anställda presentera sitt arbete för en större grupp och menar att 

detta ökar drivet och motivationen hos de anställda.   
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Att inte jag som chef säger, "titta här vad jag har gjort" fast Kalle var han som gjorde allting, utan 

säger att "det här har vårt team tagit fram och det är Kalle som drivit hela det här arbetet". Så att de 

känner att de får från andra än mig en uppmärksamhet och jag tror det är otroligt viktigt, att det inte 

bara kommer från mig, utan att de blir synliga för resten av organisationen. (Ledare C) 

 

Detta kommenterar även en av de anställda som menar att ledaren låter de anställda få äran. 

 

Leader fight for his/her organization (does only says yes) - and leader shine trough his/her 

organization (letting his/her people take the gloria). (Anställd) 

 

Herzberg framför att en av de faktorer som påverkar motivation i arbetet är prestationer. Det innebär att 

en anställd vill att ledaren ska se och uppskatta det som görs i arbetet.128 Ledarna och de anställda är 

dock medvetna om att det finns svårigheter i att uppnå detta i ett distansarbete. Utvecklingssamtalen 

som finns på Ericsson är delvis till för att ledaren och den anställde ska gå igenom den anställdes 

prestationer under året och dennes framtida förväntningar. Enligt teorin är detta ett sätt att öka 

motivationen.129 Några av ledarna lägger tyngd på prestationers betydelse och ser till att uppskattning 

inte bara visas från chefens sida utan även från andra kollegor. Ledarna menar precis som Herzberg att 

genom att göra prestationer synliga växer de anställdas motivation. Missnöjet hos en av de anställda 

visar på att det finns brister och att cheferna har svårt att se de prestationer som anställda gör utöver sitt 

dagliga ansvar. 

 

Ledare B berättar att deras arbetslag har ett så kallat "lära känna" samtal när de är nya i teamet. Dessa 

liknar ett utvecklingssamtal men där fokus ligger på att lära känna den anställde.   

 

När jag börjar som chef har jag ett ”lära känna samtal”. Huvudfrågan är "vad motiverar 

dig"/…/”vad är den huvudsakliga motivatorn för den här personen?” /---/ för några är det viktigare 

än andra att jag ser dem. De försöker jag ringa och prata oftare med såklart. Medans vissa tycker 

att ”bara jag gör mitt jobb så behöver inte min chef prata med mig”, ”jag behöver inte min chef”, 

då försöker jag respektera det. Om jag ringer och kollar hela tiden, då blir det istället en 

demotivering. (Ledare B)   
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Alla ledare har kontinuerlig kontakt med de anställda. Två av ledarna har även inbokade möten 

varannan vecka med sina anställda. Dessa möten har inga speciella mål utan är till för de anställda att 

kunna prata med sin chef. Det är även en möjlighet för chefen att kontrollera hur den anställde mår och 

hur arbetet går.   

 

/…/ vi har lagt in i kalendern, så jag har en timme varannan vecka med alla som sitter själva på en 

sajt, för att de alltid ska känna att de har mig att kunna prata med. De ska inte behöva ringa till mig, 

för kalendern alltid är så otroligt full /.../ därför har vi lagt in permanent för hela året /.../ där vi 

pratar helt utan agenda, utan sitter och pratar högst i största allmänhet, ”hur mår du?”, ”är det 

något du behöver hjälp med?” och så vidare. (Ledare A)  

 

Herzberg beskriver att hygienfaktorer är det som får den anställde att inte känna sig icketillfreds. Dessa 

måste finnas för att den anställde inte ska vantrivas på arbetet.130 Hygienfaktorer består bland annat av 

mellanmänskliga relationer och ledning. Med det menas att den anställde behöver interagera med andra 

människor och med sin ledare, och är i behov av ledning för att inte vantrivas. 131  De möten som 

cheferna har på Ericsson är viktiga för att uppfylla dessa hygienfaktorer eftersom de inte tillgodoses 

naturligt i arbetet på distans.  

 

Flera av ledarna för fram att det är viktigt att de anställda fritt ska kunna framföra sina åsikter. Detta för 

att skapa en öppenhet och en delaktighet i relationen.  

 

Vi har högt i tak, alla vet att det är okej att uttrycka sin åsikt, det är inte så att man trampar på tårna 

att om man säger att ”det här är väl konstigt” eller ”varför gjorde vi såhär?”.  

(Ledare C) 

 

Vi har högt i tak, i det här rummet kan ni säga vad ni vill men när vi går utanför det här rummet då 

måste vi stå enade, men här inne kan ni tala om vad ni vill till mig, så länge vi är konstruktiva och 

känner att vi ska debattera någonting. (Ledare A)   

 

Även de anställda håller med om att de kan uttrycka sin åsikt, det som ledarna vill beskriva som högt i 

tak. En anställd menar att detta absolut finns, att den anställde kan vara öppen gentemot chefen och att 

den kan uttrycka sin åsikt trots att den inte överensstämmer med chefens.    
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Absolutely as my boss is always open for communication and appreciates our own opinion though it 

may not coincide with his. (Anställd)  

 

Enligt Bass & Riggio har ett transformativt ledarskap en positiv effekt på presstationerna.132 I teorin tas 

fyra delar upp som viktiga hos en transformativ ledare. Intellektuell stimulans är en byggsten i det 

transformativa ledarskapet.133 Både ledare A och ledare C beskriver hur de uppmuntrar de anställda att 

uttrycka sina åsikter fritt. Genom att låta de anställda uttrycka sig fritt stimuleras de även till att komma 

med nya idéer. Genom att uppnå intellektuell stimulans förbättras den anställdes prestationer. 

Prestationer och personlig utveckling i sin tur är en av motivationsfaktorerna i Herzbergs teori som 

tidigare nämnts.134 

 

Alla chefer uttrycker vikten med att ge feedback till sina anställda. Det räcker inte med 

utvecklingssamtalen de har någon gång per år. Ledare B uttrycker att dessa möten ger ett betyg på hur 

det går, men för att den anställde ska kunna bli bättre på sitt arbete kommer detta inte att hjälpa. Ledarna 

menar därför att feedback är något som måste vara en naturlig del i arbetet. De ska kunna vara öppna för 

diskussion för att kunna göra ett bra arbete. Det är därför viktigt att kunna ge både positiv och 

konstruktiv feedback.  

 

På frågan om de anställda skulle vilja ha mer feedback från chefen råder det blandade åsikter. En 

anställd anser sig få tillräckligt eftersom denne arbetat länge tillsammans med sin chef och utvecklat ett 

gott samarbete. En annan av de tillfrågade skulle föredra mer feedback, men är medveten om att det kan 

vara svårt eftersom chefen inte har möjlighet att se det vardagliga arbetet.  

 

The physical distance as well as very limited "face" time does not enable my manager to see what I 

have done or provide relevant feedback on a more regular basis. (Anställd) 

  

Ledare E anser att det är viktigt att ge feedback och att vara uppmärksam på att inte glömma bort att ge 

positiv feedback; 
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Det blir väldigt lätt att bara fokusera på det negativa, och det som är bra säger man inte så mycket 

om /.../  du kan vända negativa beteende även om du får rätt positiv knuff. (Ledare E)   

 

En av de anställda menar att det går att åstadkomma mycket genom positiv feedback.    

 

Just a "well done" or "nice", once in a while goes a long way. (Anställd)  

 

Ledarna är överens om att positiv feedback, som "bra jobbat" eller "det här går ju jättebra" kan 

kommuniceras genom mer opersonliga kanaler, som Lync-chatt. Ledare anser att det fungerar bra med 

mer opersonliga kanaler som e-post och Lync-chatt. En anställd framför att så länge det är positiv 

feedback har val av kanal ingen betydelse. Fler av de anställda skriver att de föredrar telefonsamtal, 

video-Lync eller face-to-face. Beröm som ges på ett mer personligt sätt uppfattas som mer trovärdig;   

 

Verbally face-to-face. It is the most sincere way of providing feedback in my opinion since it requires 

someone to look you in the eye when telling you what it is he/she believes you have don good (or 

bad). (Anställd)  

 

Som beskrivits i teorin om kommunikationsprocessen är valet av kanal en kritisk fas eftersom olika 

budskap förmedlas bäst genom olika kanaler. Detta innebär att det lätt kan uppstå en störning om en 

olämplig kanal används vilket försvårar kommunikationen mellan avsändare och mottagare.135 Alla 

ledare är överens om att det är viktigt att välja en kanal som är anpassad till den typ av feedback som 

ska ges. Beroende på om det är positiv eller konstruktiv kritik som ges kan valet av kanal ha en 

avgörande betydelse. Ledarna och de anställda framför att vid positiv feedback krävs det inte att 

kommunikationen har en lika hög informationsfyllighet som vid negativ feedback. Den anställde har 

inte samma behov av återkoppling. Daft & Lengel menar att en lämplig kanal kan vara e-post eller 

liknande.136  

 

Ledare E menar att det vikigaste är att kunna ge beröm och uppskattning och menar att med positiv 

feedback kan ledaren åstadkomma mycket mer än med negativ kritik. Herzberg beskriver uppskattning 

som en viktig del av motivationsteorin.137 Ledare E förklarar att även negativa beteenden kan omvändas 

genom att visa uppskattning. Ledaren motiverar sin personal genom att visa uppskattning och eliminerar 
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136 Ibid. 
137 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning.   



35 

 

det oönskade beteendet vilket leder till bättre prestationer. Detta får stöd i Herzbergs teori som visar att 

motivationsfaktorer påverkar nivån av tillfredställelse och även effektivitet i arbetet.138   

 

När konstruktiv feedback ska ges blir valet av kanal betydligt viktigare. Enligt cheferna ska detta helst 

förmedlas face-to-face. Om det inte är möjligt på grund av dyra resekostnader eller tidskrävande resor 

sker detta via video-Lync eller telefonsamtal. Vilken kanal som väljs varierar, en av ledarna framför att 

fördelen med direkta kanaler är att det ges möjlighet för den anställde att direkt kunna ställa frågor 

samtidigt som chefen lättare kan avgöra om den anställde har förstått. Detta är de flesta anställda eniga 

med cheferna om.  

 

F2F. Ofta behövs en dialog för att förstå hela bilden och även förstå vilka förändringar som behövs. 

(Anställd) 

 

Voice. Phone. But depends on what type of feedback. A good chat can also be fine as you then have 

"real-time” possibility to "defend" yourself. If just minor negative feedback, mail is fine. (Anställd)  

 

I enkäten framkommer det dock att några av de anställda föredrar skriftlig negativ feedback. Detta för 

att det kan vara enklare att förstå om den är nedskriven men även att de kan reflektera över vad som har 

skrivits.  

  

Mail, it gives you time to reflect on the feedback. (Anställd) 

 

Ledare och anställda är överens om att när konstruktiv kritik ska ges blir valet av kanal viktigt. 

Konstruktiv kritik kräver en förståelse från mottagarens sida och det är viktigt att ledarna kan ge både de 

verbala men även de icke-verbala uttryck som används i Daft & Lengels teori. Här menar ledarna att det 

är viktigt att välja en kanal som är personlig där ledaren kan förklara på ett tydligt sätt så att den 

anställde förstår. Det är även viktigt att ledaren uppfattar den anställdes icke-verbala signaler för att 

förstå hur kritiken har tagits emot. De flesta ledarna för fram att vid känsliga ämnen bör ledare och 

anställd träffas face-to-face eller kommunicera via video-Lync där icke-verbala signaler i form av 

ansiktsuttryck och tonläge kan uppfattas. Genom dessa kanaler blir även återkopplingen direkt så att de 

anställda får möjlighet att reda ut eventuella frågor. Ledarna föredrar personliga kanaler men bland de 

anställda råder det blandade åsikter, några anställda vill ha tid att reflektera över kritiken genom e-
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postmeddelande och där återkoppling till chefen kan ske vid senare tidpunkt. Enligt Daft & Lengel kan 

detta skapa kommunikationsproblem eftersom e-post inte rymmer rik information i lika hög grad och en 

del information kan gå förlorad.139 Thorsvik & Jacobsen beskriver även att val av fel kanal är en 

störning och leder till att budskapet inte uppfattas korrekt.140 Dessa kommunikationsproblem kan i sin 

tur skapa missförstånd. Om den anställde uppfattar det som att chefen inte uppskattar det genomförda 

arbetet kan det enligt Herzbergs teori påverka motivationen negativt.141    

 

Att som chef ha en bra relation till sina anställda är viktigt och kanske till och med viktigare för en 

ledare på distans. Flera av ledarna lyfter fram vikten av att få sina anställda att känna sig som en del av 

företaget eftersom de befinner sig på annan ort. I de fall där personen arbetar ensam på distans krävs det 

ännu mer att ledaren försöker skapa en närhet till personen.  

 

Just det här med att få till den personliga delen av dialogen /.../ för om man leder på distans så kan 

det också vara så att den personen du leder på distans sitter ganska själv där, så om den personen 

sitter ganska själv där borta så måste man tänka på hur man ser till att den personen känner sig som 

en del av den här enheten. (Ledare C)  

 

Bland de anställda finns det blandade åsikter. Många är nöjda med situationen men andra hade önskat 

att möjligheten fanns till en mer spontan face-to-face konversation och uttrycker att en av svårigheterna 

med att arbeta på distans är att den informella kommunikationen går förlorad.  

 

Sometimes it would be nice to have the possibility to walk pass her/his office to discuss minor things 

and get more information. Sometimes you can have a feeling that the locals know more than you. 

(Anställd)  

 

Obviously we do miss the "informal" communication over a coffee or in the hallway. (Anställd)  

 

Ledarna beskriver att det vid distansledarskap krävs större ansträngningar för att skapa en personlig 

kontakt med de anställda. Det är inget som går till naturligt via fikarummet eller att mötas i korridoren 

på arbetsplatsen. Mellanmänskliga relationer och en relation till chefen är viktigt enligt Herzberg för att 

inte känna sig missbelåten.142 När arbetet sker på distans går detta förlorat. Några av de anställda 
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uttrycker att de saknar de naturliga informella konversationerna. Att spontant träffas i korridoren är 

omöjligt vid ett distansarbete men det finns ledare som försöker kompensera detta genom elektroniska 

kanaler. Några av cheferna försöker hitta alternativa vägar till denna vardagliga informella 

kommunikation;  

 

Om man sitter i samma hus, då går jag förbi här i korridoren, så stannar man till och så säger man: 

”Hej hur hade du det i helgen?” För mig är Lync mycket den kommunikationen. Snabba 

meddelanden: ”Tjena Kalle hur mår du idag?” ”Hur gick det på curlingen igår?” ”Vad händer 

här?” Bara för att skapa den här närheten som man egentligen inte får annars på distans. 

(Ledare C)  

 

Flera av cheferna försöker skapa en relation och lära känna sin personal väldigt tidigt i arbetet. De 

uttrycker att det är viktigt att de i ett tidigt stadium lär känna varandra för att skapa sig en förståelse för 

individen. Det underlättar i det fortsatta distansarbetet om de har en bild av personen de ska leda. Alla 

cheferna försöker träffa sina anställda så fort som möjligt för att skapa en relation eftersom detta anses 

svårare att skapa på distans.  

 

Jag tror att det är viktigare när du ska leda på distans för där kan inte det växa fram /.../ Hur tickar 

den här individen? Hur ska jag kunna motivera den här individen? Hur ska jag kunna veta om något 

är fel? Att man har den förståelsen när man börjar sitt chefskap på distans, vilket givetvis är en 

utmaning. (Ledare B)  

 

Jag försöker verkligen få till en bra dialog från början /.../ så jag vet vilka de är och att de vet vem 

jag är /.../ så man har en personlig relation till dem på något vis så att det inte bara är ett namn. 

(Ledare E) 

 

Flera av ledarna försöker etablera en personlig kontakt tidigt i arbetet och gärna genom att träffas face-

to-face. Ledare B förklarar att det är viktigt för att kunna motivera personalen. Ledaren skaffar 

kunskaper om hur den anställde fungerar för att sedan kunna uppfyllda motivationsfaktorerna. I 

Herzbergs teori beskrivs att den anställde bland annat motiveras genom uppskattning, ansvar och 

personlig utveckling.143 Det som ledare B beskriver är att det måste finnas en viss kunskap om personen 

för att uppfylla dessa. Ledarnas beskrivning kan även liknas vid att de vill uppnå en individuell 
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uppskattning. Det är en del av det transformativa ledarskapet och betyder att ledaren ser den anställde 

som en enskild individ och ser till den anställdes behov.144  

 

Ledarna är även överens om att den anställde bestämmer själv om hur mycket den vill dela med sig. 

Vissa pratar gärna om sig själva och andra är mindre pratsamma.  

 

Jag tycker alltid det är bra att förstå personen och vilken situation de är i hemma om man säger, och 

vad de är lite intresserade av och tycker är roligt, för det påverkar deras jobbprestation /.../ vissa är 

väldigt pratsamma och andra är lite mindre /.../ och det får man respektera. (Ledare D) 

 

Men det finns även kulturskillnader och flera av cheferna berättar att några av deras anställda inte vill ha 

den typ av kontakt med chefen för att det inte hör till kulturen. Chefen måste ta hänsyn till dessa 

skillnader. Ledare B beskriver bland annat att de anställda som är balter har ett annat synsätt när det 

gäller relationen mellan ledare och anställd.  

 

Om jag ringer upp då måste jag vilja något. Om jag bara ringer för att kolla: ”Hur mår du?”, ”Var 

är du?”, ”Vad jobbar du nu?”. Så funkar det inte med vissa /.../ kommer jag aldrig med frågan då 

blir de misstänksamma. /.../ Jag måste börja så här; /.../ jag vill egentligen ingenting jag vill bara 

kolla av hur läget är. Medans vissa av mina anställda kan ringa mig och bara snacka. Men en balt 

skulle aldrig göra det. Ringer den personen till mig då vill han någonting. Jag försöker anpassa 

givetvis till hur jag vet att kulturen är. (Ledare B)  

 

Ledarna på Ericsson försöker att ha ett socialt utbyte med sin personal men alla anställda är inte 

mottagliga för detta. En relation mellan chef och personal tyder på ett transformativt ledarskap där 

förhållandet inte bara baseras på utbyte av tjänster, exempelvis arbete mot pengar.145 Transformativt 

ledarskap skapar ett starkare band och skapar ett organisationsengagemang som ökat tillfredställelse.146 

Störningar i form av kultur kan ses som en störning i kommunikationen mellan ledare och anställd.147 

Denna störning kan i kommunikationsprocessen störa budskapet och ledaren måste veta hur den ska 

koda budskapet för att det inte ska uppfattas som misstänksamt. Ledare B förklarar hur kodningen går 

till för att inte missförstånd ska uppstå på grund av kulturskillnaden som skapar störningar.  
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4.5 Ledarskap  

Vid arbete på distans försvinner mycket av den kontroll som en chef vanligtvis har. Detta blir svårt om 

chefen har ett stort kontrollbehov. Det blir en utmaning eftersom ledaren inte vet vad den anställde gör 

under arbetstid. Därför bör ett annat sätt att styra tillämpas, där chefen kan mäta värdet av vad individen 

levererar utan den dagliga kontrollen som finns om de sitter på samma kontor.  

 

/…/ de träffar kunder, det betyder att de måste kunna agera självständigt /.../ jag kan inte sitta i 

Stockholm med någon form av fjärrkontroll och styra hur människor ska agera i ett kundmöte i 

Ukraina, det går inte. Så därför, där får man tänka till, hur ska jag som ledare få mitt team att agera 

på det sätt jag vill. (Ledare A)  

 

Ledarna är överens om att eftersom kontrollen minskar i ett distansarbete är det viktigt att de som chef 

sätter tydliga mål. Ledare A anser att dessa mål och ramar ger den anställde möjlighet att agera 

självständigt utifrån det som är sats som tillåtet. Ledaren förklarar att det inte är ledarens jobb att berätta 

hur den anställde ska göra. Den anställde kan sitt jobb bättre än ledaren, ledarens uppgift är att skapa 

förutsättning och sätt mål för att den anställde ska kunna prestera.     

 

Många anställda framför att detta är positivt eftersom de tvingas ta flera beslut.  

 

You need to take decisions more often on your own, you represent the department more clearly in the 

country of presence. (Anställd)  

 

Att leda sina anställda mot ett gemensamt mål är kopplat till den transformativa ledarstilen där ledaren 

inspirerar sina följare till engagemang och ökad tillfredställelse. En transformativ ledare sätter 

gemensamma mål med sina följare om vad som ska uppnås. 148 Ledarna sätter mål för att den anställde 

ska kunna arbeta självständigt och veta vad som förväntas av dem. Detta stämmer överrens med teorin 

om transformativt ledarskap.  Ledarna menar att om de sätter tydliga mål kommer de anställda agera 

utifrån dessa i sitt arbete och är inte i behov av samma kontroll. Det underlättar arbetet eftersom det är 

svårt att kontrollera personal som befinner sig på annan ort. Möjligheten att ta ansvar för att nå mål och 

att ta egna beslut är en viktig del i motivationen som Herzberg beskriver i sin teori.149 De anställda 

bekräftar att de tvingas att ta egna beslut, något som upplevs som positivt och tillfredställande.  

 

                                                 

148 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
149 Ibid.   
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Som chef är det viktigt att visa tillit till sin personal och lita på att de anställda kan sitt jobb. Ledare A 

uttrycker att om ledare ska säkerställa att arbetet är gjort kommer det leda till att den anställdes 

innovation och viljan att gör ett bra arbete hämmas. Flera ledare anser därför att det är viktigt att visa 

tillit till sin personal genom att inte detaljstyra.  

 

Genom att inte lägga mig i allting hela tiden /…/ och vågar delegera och kan vara någorlunda tydlig 

med vad man förväntar sig, så måste man också våga tro att personerna kan göra jobbet och det är 

en tillitsfråga, att inte gå och peta hela tiden och kolla ja hur går det nu då? Har du gjort det här? 

varför gjorde du inte si och varför gjorde du så? Utan låt dem göra det jobb som man har bett dem 

göra, för i de flesta fall så klarar folk det väldigt bra. (Ledare C)  

 

Detta framför även några av de anställda. Följande citat är svar på frågan angående ledarens styrkor från 

en av de anställda;   

 

He/she listens very well and she/he let you do your job without interfering if you just do a good job. 

(Anställd) 

 

En transformativ ledare till skillnad från en transaktionell har ett starkare band till sina anställda som är 

mer än en gemensam uppgörelse. Bass & Riggio framför intellektuell stimulans som en del inom denna 

ledarstil. Ledaren visar tillit till de anställda och litar på att de kan göra ett bra arbete.150 Att inte visa 

tillit kan innebära en minskad innovation och kreativitet vilket Ledare A är medveten om. Ledarna 

menar därför att de måste låta de anställda göra sitt jobb utan att styra in i minsta detalj. Vågar ledaren 

inte tro att arbetet kommer att genomföras bra kommer prestationerna påverkas negativt eftersom 

ledaren kommer att följa upp allt som görs i minsta detalj. Detta i sin tur kommer enligt Herzbergs teori 

påverka motivationen som den anställde har.151 

 

Flera av ledarna diskuterar även att de använder sig mycket av ett coachande ledarskap. När personal 

stöter på problem försöker de snarare coacha dem istället för att tala om vad de ska göra. En av ledarna 

framförde att detta får personalen att växa och utvecklas i sitt jobb;  

 

                                                 

150 Bass & Riggio (2006), Transformational Leadership. 
151 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning.  
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/…/ kommer de till mig med till exempel frågan, ”hur ska jag hantera den här situationen?” Då 

försöker jag snarare coach dem att hantera situationen istället för att tala om hur de ska göra. 

(Ledare B)  

 

Många av de tillfrågade anställdas positiva erfarenhet av att arbeta på distans är att det ökar frihet och 

egenmakt. Flera anställda tycker även detta ökar deras motivation.  

 

/.../ shows that he/she trust and appreciates my work, let me have enough freedom in my decisions, is 

a hardworking person, stands behind his/her people. (Anställd) 

  

Gives me challenging work and does not micromanage. (Anställd) 

 

Att som chef använda sig av ett coachande ledarskap beskrivs av ledarna som att ledaren inte talar om 

hur arbetet ska genomföras. Ledarna försöker snarare få den anställde att tänka ut hur de ska lösa det 

problemet som uppstår. Att låta dem själva lösa problem kommer resultera i en ökad problemlösning där 

den anställdes kreativitet kommer användas, enligt ledare A. Det kan ses som intellektuell stimulans 

inom den transformativa ledarskapsteorin.152 De anställda uttrycker detta som positivt och menar att på 

distans ökar friheten att fritt kunna tänka och lösa problem som uppstår. Att som anställd kunna fatta 

beslut utan chefens påverkan framförs som en motivationsfaktor. Möjligheten att kunna ta eget ansvar 

för de beslut som görs påverkar både prestationerna och den personliga utvecklingen positivt vilket är i 

enlighet med Herzbergs tvåfaktorteori.153 

 

Alla ledare framför att det är viktigt att det finns en tydlighet i relationen mellan chef och anställd. Att 

saker inte alltid går som de ska eller att hinder uppkommer längs vägen förekommer på alla jobb. Vid 

distansarbete måste ledarna förlita sig på att de anställda kommunicerar med dem om de får problem. 

Två av ledarna är tydliga med att förklara detta och menar att detta måste de säga till om redan från 

början. En av ledarna uttrycker det som att det är skillnad mellan att inte uppnå målet och vad den 

anställde gör när den inser att den inte klarar det. Det är inte själva måluppfyllelsen i sig som är viktigt.  

 

Om jag säger ”nu måste vi ha färdigt ett kontrakt om 3 veckor” och då har vi kommit överens att så 

ska det bli, och så ringer de efter 4 veckor och säger ”kontraktet blir inte klart, jag hade så mycket 

att göra att jag inte hann”, det är inte acceptabelt. Men om man då säger till redan från början att 

                                                 

152 Bass & Riggio (2006), Transformational Leadership.   
153 Kaufmann & Kaufmann (2010), Psykologi i organisation och ledning. 
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“jag har så mycket att göra så jag hinner inte med, jag måste ha hjälp”, man måste kommunicera 

från början. /.../ och känner man att någonting börjar gå snett då måste man ha den öppenheten så 

att man direkt reagerar och säger antingen ”jag behöver hjälp” eller att man säger ”jag kommer 

inte klara av det här, vi måste fixa det här” men man måste så klart kommunicera när någonting inte 

funkar, man kan inte vänta tills det har gått snett för då är det försent. (Ledare A)  

 

Ledaren tar i exemplet ovan upp att det är viktigt att den anställde vågar kommunicera när något inte går 

som det var tänkt. Transformativa ledare har ett idealiserat ledarskap som innebär att de anställda har ett 

förtroende och ser upp till ledaren.154 Ledaren framför vikten av att de anställda ska ha så pass stor 

respekt och förtroende för ledaren att de vågar kommunicera om de får problem. De ska veta att så länge 

de säger till från början är det inga problem. Ledaren framhäver därför det idealiserade ledarskapet och 

anser att det är viktigt för att ha tydlighet i relationen där allt kommuniceras. 

 

                                                 

154 Bass & Riggio (2006), Transformational Leadership.   
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5. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel framför vi slutsatser och ger svar på frågeställningarna. Vi för fram en diskussion kring 

iakttagelser utifrån syftet och gör en jämförelse med den tidigare forskningen. Denna del har 

strukturerats upp utifrån studiens frågeställningar. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion och 

förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutsatser och analysdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur en personlig kontakt upprätthålls i ett 

distansförhållande mellan ledare och anställda. Vi ville undersöka hur ledaren agerar för att skapa 

motivation hos sina anställda och identifiera vilka kommunikationsbarriärer som finns. Genom 

intervjuerna med cheferna på Ericsson har vi fått en inblick i hur ett distansledarskap går till. Vi har tagit 

del av hur de agerar för att motivera sina anställda och vilka medel som används när de ska 

kommunicera med dem. Via enkäterna har vi fått de anställdas åsikter angående distansarbetet. De har 

delat med sig av sin kommunikations- och motivationsaspekt. 

 

På Ericsson finns idag många olika kanaler att välja mellan när ledarna ska kommunicera med sina 

anställda. Telefonsamtal (one-to-one), telefonkonferens, videokonferens, Lync-chatt, video-Lync, e-post 

och SMS är de kanalerna som de intervjuade använder sig av utöver fysiska face-to-face möten. 

 

I enlighet med kommunikationsprocessen bör kanal väljas med hänsyn till det budskap som ska 

framföras. Media Richness Theory beskriver hur mycket information var och en av kanalerna rymmer i 

form av kroppsspråk och andra faktorer som genererar intryck. Vi har i undersökningen funnit tydliga 

mönster på att detta stämmer väl överens med hur ledarna väljer kanaler. De framför att varje kanal har 

fördelar och nackdelar som påverkar deras val av kommunikationskanal. Ledarna och de anställda är 

eniga om att det bästa sättet att kommunicera är att träffas personligen och beskriver att det är lättare att 

skapa förståelse och reda ut problem när de kan ta del av kroppsspråket. När detta inte är möjligt måste 

kommunikationen ske via de elektroniska kanaler och de som föredras är telefonsamtal och video-Lync. 

Via dessa kanaler kan en del av det icke-verbala språket uppfattas och återkopplingen kan ske direkt. 

Ledarna är eniga om att mer personliga diskussioner bör ske via dessa kanaler för att undvika 

missförstånd. Antonakis och Atwater framför att den tekniska utvecklingen av kommunikationsmedel 

har lett till att arbetet har underlättats och den strukturella distansen har minskat. 
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Om möjligheten till en muntlig tvåvägskommunikation inte finns blir valet e-post eller Lync-chatt ett 

andra alternativ. Kortare meddelanden kan sändas via SMS men framkommer inte som en frekvent 

använd kanal. Vid information som ska nå flera personer eller när dokument ska sändas används främst 

e-post. Lync-chatt används vid kortare meddelanden eller vid eventuellt småprat och kan även användas 

för att dela dokument. 

 

De kommunikationsbarriärer som vi upptäckt på Ericsson har vi delat in i fyra delar; 

- Tidsskillnader skapar en störning som inte går att påverka. Den kommer finnas där så länge anställda 

sitter i andra tidszoner och de får försöka anpassa sig till detta så gott det går. 

- Tekniska problem är också en störning, främst att inkorgar kraschar för att de inte kan ta emot en 

tillräckligt stor mängd e-post. Denna störning ställer vi oss tveksamma till. Vi tror att problemet kan 

åtgärdas relativt enkelt. Däremot kan vi tänka oss att en överfull inkorg kan leda till en lång 

återkopplingstid och att en annan kanal bör väljas om snabbt svar är önskvärt.  

- Ledaren vet inte alltid hur budskapet ska kodas för att den anställde ska uppfatta det korrekt och vise 

versa. Vi kan se två anledningar till att dessa uppstår, att ledare och anställd inte känner varandra 

tillräckligt bra, eller att budskapet ska nå flera mottagare. Orsaker till att budskapet uppfattas fel är 

störningar i form av kultur, språk och kunskap om det som förmedlas. När avsändaren inte känner 

mottagaren tillräckligt väl är det svårt att ta hänsyn till störningarna och individanpassa kodningen. 

När flera mottagare ska tyda ett budskap är det svårt att använda sig av en universell kodning som 

alla ska förstå exakt likadant eftersom de olika individerna har olika bakgrund och kultur.  

- Val av fel kanal är en störning som kan kopplas till föregående delar. Denna barriär kan brytas ned 

om individerna känner varandra och det finns kännedom om vilken kanal mottagaren föredrar eller 

lättast kan nås genom. Vi tror även att för många olika kanaler kan försvåra kommunikationen när 

inte kännedom finns om vilken kanal som ska användas till vilket syfte. 

 

I kommunikationsprocessen framförs kodningen som en del i kommunikationen mellan sändare och 

mottagare. Här beskrivs även olika störningar som kan uppstå i kommunikationen som kan hindra eller 

påverka budskapet. Ledarna framför att missförstånd tenderar att öka vid användning av e-post. 

Användningen av e-post sker främst vid officiella utskick där information ska nås av många mottagare. 

Enligt kommunikationsprocessen är det viktigt att kodningen blir så bra som möjligt för att den ska 

uppfattas korrekt av mottagarna. Ledarna är medvetna om att e-post ökar risken för missförstånd och att 

det är viktigt att kodningen blir så begriplig som möjligt. Det kan krävas ytterligare e-postmeddelanden 

för att förtydliga eller förklara när kodningen inte har lyckats. Att e-post används trots att det ofta sker 
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störningar tror vi är på grund av att det är tidseffektivt. Vi tror att det är mer tidskrävande för ledaren att 

ringa till alla sina anställda när det är information som alla ska ta del av. Vid användning av e-post är det 

därför viktigt att ledaren är noggrann med hur kodningen görs, annars riskerar budskapet att ändras eller 

kommunikationen bli mer tidskrävande.  

 

Zigurs diskuterar att ju mer virtuella teamen är, desto svårare blir det att arbeta effektivt. Vi har i studien 

likt Zigurs noterat att alla ledare försöker minska distansen mellan sig själva och anställda genom att 

försöka träffas. Ju oftare detta möte sker desto mindre virtuellt blir förhållandet. Att ha träffat varandra i 

verkligheten skapar en bättre förståelse för varandra vilken kan underlätta kommunikationen. I mindre 

virtuella relationer skaffar sig parterna förståelse för hur budskap ska kodas för att minska störningarna i 

kommunikationsprocessen. Både ledare och anställda för fram att ett etablerat förhållande mellan ledare 

och anställda underlättar kommunikationen och därmed underlättar distansledarskapet. Vi kan se att de 

som känner varandra väl och haft ett långt samarbete har lättare att kommunicera utan att missförstånd 

uppstår. Olika kanaler passar bra till olika syften, men vi kan även se att ledare har olika preferenser om 

hur kommunikationen ska gå till. Vi tror därför att ledaren bör komma överens med sin personal om 

vilka kanaler som ska användas och till vilken typ av information. Ledaren bör därför vara tydlig med 

vilka kanaler han eller hon helst kontaktas genom, beroende på typ av budskap.   

 

Antonakis & Atwaters studier framför att det finns två valmöjligheter för ett fungerande ledarskap på 

distans. Den första är att samarbetet kommuniceras via kommunikationskanaler. Det andra är att ledaren 

kan hitta lämpliga substitut som kan ersätta ledarskapet så att följarna kan fungera effektivt utan ledare. 

I vår undersökning kan vi se en blandning av de båda. Chefen har fortfarande sin roll som ledare och 

kommunicerar detta genom de olika kanalerna. De anställda får även arbeta mycket självständigt, så 

länge de uppnår de mål som finns. De har tydliga riktlinjer och mål som leder till att de anställda kan 

arbeta effektivt utan en ledare närvarande. Detta ramverk för vad som får göras och vad som ska uppnås 

ser vi som ett slags substitut till ledaren. Ledaren finns fortfarande där för att coacha och motivera den 

anställde men med ramverket som hjälp.  

 

Anställda på Ericsson motiveras främst genom eget ansvar, utmaningar, frihet, uppskattning och 

förtroende. Dessa stämmer väl överens med motivationsteorin, och vårt antagande är att de inte skiljer 

sig från motivationsfaktorer hos de som inte arbetar på distans. Några av dessa går hand i hand med 

distansarbete men andra blir svårare att uppfylla. Eget ansvar och frihet anser vi hör till att arbeta på 

distans, men ledaren måste ändå ha kännedom om vilket ansvar som ska ges. Förtroende är också något 
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som ledaren måste ha till den anställde eftersom denne inte kan vara under ständig uppsikt. För att ge 

utmaningar krävs det att ledaren vet vad den anställde stimuleras av och för att visa uppskattning krävs 

att detta kommuniceras ut till den anställde. Ledarna anser att det är viktigt att känna till dessa faktorer 

och veta vad som får den anställde att bli tillfredsställd på arbetsplatsen. Vi anser att ledaren dock måste 

anstränga sig för att ta reda på vad som får personen att bli motiverad eftersom det inte görs synligt i det 

vardagliga arbetet. När ledaren kan se den anställde i arbetet kan den även lättare avgöra vad som 

motiverar personen. Utvecklingssamtalen finns där som hjälpmedel för att ta reda på vad som motiverar 

personen. 

 

Vi kan konstatera att det är svårt att skapa den naturliga informella kontakten som äger rum när två 

personer befinner sig på samma fysiska arbetsplats. Vi tror att det går att skapa en viss informell kontakt 

mellan ledare och anställd, men det krävs att båda parter anstränger sig. När individerna befinner sig på 

samma fysiska arbetsplats sker ett socialt utbyte mer naturligt. Vi tänker oss att på ett kontor kan en chef 

och en anställd träffas spontant, till exempel vid kaffemaskinen eller hissen där de utbyter några ord. Det 

blir därför lättare att skapa sig en bild av personen och att detta spontana utbyte leder till att en mer 

personlig kontakt uppstår. Sådana utbyten sker inte naturligt i ett distansarbete där dessa spontana möten 

inte kan ske. På distans måste chefen aktivt försöka skapa dessa möten via de elektroniska kanalerna. 

Det ledarna gör för att hålla denna kontakt skiljer sig från ledare till ledare. Några använder Lync-chatt, 

telefonsamtal eller SMS för att småprata med jämna mellanrum, andra har förbestämda möten varannan 

vecka där de pratar utan agenda. När tillfälle ges träffas även ledare och anställd face-to-face. Vår 

uppfattning är att ledarskap inte fungerar om ledare och anställd aldrig har träffats.  

 

Enligt Erskine finns det tre delar av relationsdistans som påverkar relationen mellan ledare och följare i 

distansarbetet. Dessa är strukturell distans, statusdistans och psykologisk distans. I vår studie är alla 

ledare medvetna om den strukturella distansen som finns och för fram hur kommunikationskanalerna 

används för att minska denna. Även statusdistans uppmärksammas av ledarna. De är medvetna om att 

det är viktigt att anpassa sitt ledarskap och sin kommunikation utifrån de kulturella skillnaderna. Den 

tredje delen är psykologisk distans och handlar om relationen mellan ledare och följare, och 

självständighetsgraden hos den anställde. Ledarna framför att de försöker upprätthålla en kontinuerlig 

kontakt med sin anställda utöver den arbetsrelaterade kontakten. Ledarna för fram att eftersom de inte 

har samma kontroll över sina anställda måste de vara så pass självständiga att det kan arbeta utan en 

nära kontakt med chefen. Erskines slutsats är att om ledarna ska kunna få sina anställda att bli 

engagerade och tillfredsställda måste de ha en förståelse för dessa tre relationsdistanser. Vår studie visar 
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en medvetenhet hos ledarna om de tre delar. Är ledaren medveten om dessa delar och arbetar utifrån 

dem kan det hjälpa ledaren att påverka arbetet.  

 

Faktorer som de anställda anser sig bli motiverade av är faktorer som; ansvar, utmaningar, frihet, 

uppskattning och lön. De flesta stämmer överens med Herzbergs motivationsfaktorer som enligt teorin 

skapar tillfredställelse och ökar motivationen. Två av de anställda anser att lön är en motivationsfaktor, 

något som går emot Herzbergs teori och som även är del av den kritik som riktats mot modellen. Vi är 

medvetna om att det alltid finns en spridning och att enstaka avvikelser kan uppstå. Den senare 

forskningen av Basset-Jones & Lloyd för fram att Herzbergs teori trots kritik är aktuell. De kommer i sin 

undersökning fram till att lön inte är den främsta motivationsfaktorn. De två anställda som i studien 

angivit lön som en motivationsfaktor angav detta som andra och tredje alternativ. Detta får stöd i Basset-

Jones & Lloyds teori om att lön inte är den främsta motivationsfaktorn för att den anställde att känna sig 

tillfredsställd. 

 

Antonakis & Atwater beskriver att det finns ett fåtal bevis på att vissa ledarstilar lättare kan påverka de 

anställda när ledarskapet sker elektroniskt, här tas transformativt ledarskap upp som ett exempel. I vår 

undersökning kan ett transformativt ledarskap urskiljas. Utifrån både ledarnas och de anställdas svar får 

vi reda på att de anställda får uttrycka sina åsikter fritt och agera självständigt. Ledarna försöker träffa 

sina anställda och försöker skapa en relation med dessa. De lägger även stor vikt vid utvecklingssamtal 

och vid att personalen ska känna sig sedda. Alla dessa beteenden kan återfinnas hos en transformativ 

ledare och skapar organisationsengagemang och ökar tillfredställelse. Trots få bevis i Antonakis & 

Atwaters studie förhåller vi oss positivt till denna teori. Vi tror att distansledarskap gynnas av att ha en 

ledare som arbetar på detta sätt eftersom de anställda är positiva till dessa beteenden. De fördelar som de 

anställda framför med att ha en ledare på distans är att de får mycket frihet och ansvar, detta kan kopplas 

till en del av det transformativa ledarskapet. En koppling kan även göras till att den transformativa 

ledaren uppmuntrar till fritt tänkande. Vi anser att fritt tänkande är nödvändigt i ett distansarbete där 

mycket av arbetet sker självständigt. Samtidigt tror vi att denna ledarstil kan vara mer krävande i ett 

distansarbete. För att ledaren ska ses som en förebild och lyckas inspirera och motivera de anställda 

krävs att ledaren anstränger sig. Överlag är de anställda på Ericsson positivt inställda till sin ledare men 

eftersom den informella kontakten i vissa fall upplevs som frånvarande tänker vi oss att det kan vara 

svårt att uppnå den personliga kontakten som en transformativ ledare har. Även om det finns bra 

alternativa kommunikationskanaler ser vi att face-to-face kontakten inte går att ersätta med elektroniska 

kanaler.  
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5.2 Metoddiskussion 

Att en enkät skickades ut till de anställda kan ses som en begränsning i studien eftersom det förekom 

bortfall och en begränsad information kunde erhållas. Vid valet av denna metod var vi medvetna om 

denna risk men på grund av geografiska avstånd fanns inga möjligheter till personliga intervjuer. 

Studien skulle ha stärkts av att utföra intervjuer på både ledare och anställda. Trots detta är vi positiva 

till svaren vi fick från enkäten där många av svaren var utförliga och skildrade deras perspektiv.  

 

Flera av ledarna som intervjuades uttryckte att deras anställda är självständiga eftersom de har seniora 

roller och det visade sig även att flera av de anställda i sin tur har personalansvar. Detta hade vi inte i 

åtanke när studien genomfördes utan har i efterhand kommit upp som en eventuell påverkande faktor. 

Detta kan påverka hur mycket aktivt ledarskap den anställde behöver. Vi kan därför inte i vår studie 

avgöra om det finns några skillnader i ledarskap på distans beroende på om de anställda är seniora eller 

inte.    

 

5.3 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att göra en liknade studie som denna men där hänsyn tas till hur 

seniora de anställda är. Detta för att se om ledarskapet skiljer sig åt beroende på de anställdas roll i 

verksamheten.  

 

I denna studie har förhållandet mellan ledare och anställda som befinner sig på distans studerats. Ett 

intressant område för fortsatt forskning är att studera hur distansanställda upplever sina 

arbetsförhållanden jämfört med de som sitter lokalt. Undersökningen skulle kunna studera hur ledare 

motiverar sina anställda som sitter lokalt och hur de motiverar anställda på distans. Sedan skulle en 

jämförelse kunna göras för att se om det finns några skillnader.  

 

Erskine beskriver i sin forskning att kulturskillnader är en del av statusdistansen inom 

relationsdistansen. Ledarna har i intervjuerna nämnt kulturskillnader som en svårighet i att leda på 

distans. En vidare studie skulle därför kunna studera närmare hur och om kulturen påverkar 

möjligheterna att leda på distans. Finns det kulturer som har svårt att tillämpa ett distansarbete och finns 

det kulturer där distansarbete fungerar bättre? 

 

Ett annat forskningsområde som en av ledarna fick oss att börja fundera på är den vertikala distansen. 

Med vertikal distans menade ledaren att ledare och anställd sitter i samma byggnad men på olika 
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våningsplan. En intressant forskning är att studera den vertikala distansens inverkan på ledarskapet och 

hur kommunikation och motivation påverkas.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund  

1. Berätta kortfattat om vad du jobbar med.   

2. Hur länge har du arbetat med att leda på distans?  

3. Hur många har du personalansvar för och hur många av dessa befinner sig på andra orter? 

4. Vilken typ av arbete utförs av de anställda som befinner sig på andra orter?  

 

Följande frågor berör endast de personer som du leder på distans  

  

Kommunikation  

5. På vilket språk kommunicerar du med dina anställda?  

6. Vad använder ni för kommunikationskanaler?  

7. Varför används dessa kanaler? 

- Ge exempel på när du väljer att använda dig av var och en av dessa kanaler.   

8. Hur ofta använder ni varje kanal?  

9. Vilken kanal föredrar du att kommunicera genom?  

- Varför?  

10. Vilka kanaler anser du är svårast att kommunicera genom?  

- Varför?  

11. Kommunicerar du på samma sätt med alla anställda?  

12. Ge exempel på vad du gör för att motivera dina anställda.  

13. Hur ofta ger du feedback till din personal?   

14. Vilken eller vilka kanaler använder du när du ska ge feedback?   

- Varför används denna/dessa kanaler?  

15. Skiljer sig valet av kanaler beroende på vad för feedback som ges?  

16. Hur får du dina anställda att känna sig delaktiga? 

- Kan du ge ett exempel?  

17. Hur visar du tillit till din personal?   

18. Lägger du stor vikt vid att lära känna din personal?   

- Varför/varför inte?   

19. Har du kunskap om personernas individuella förmågor och behov?   

- Varför/varför inte?  



 

20. Ge exempel på hur du får dina anställda att sträva mot samma mål.   

21. Hur följer du upp att arbetet blir genomfört?  

22.  Har ni något rapporteringssystem?  

23. Hur ofta rapporterar din personal till dig?   

24. Används det någon form av belöningssystem vid uppnådda mål?  

25. Om deadlines inte efterföljs eller om mål inte nås i tid, vad bli konsekvenserna?  

26. Hur gör du för att upprätthålla auktoritet gentemot dina anställda?  

 

Övriga frågor  

27. Vad finns det för möjligheter med ledarskap på distans för företaget?  

28. Vad finns det för utmaningar med ledarskap på distans för företaget?    

29. Finns det något speciellt som du tycker att man ska tänka på när man leder på distans?  

30. Har du något som du skulle vilja tillägga?  



 

 

Bilaga 2 

Enkätfrågor 

Background 

1. What country do you work in? 

2. How long is your experience in being led at a distance? 

3. How long have you worked with your current boss? (In the current position or any other) 

 

Communication 

4. Do you prefer face-to-face or electronic channels when communicating with your boss? Explain 

why this is preferred. 

5. Which electronic channel do you prefer when communicating with your boss? Explain why this 

is preferred. 

6. Which electronic channel do you consider the most difficult to communicate through? Explain 

why. 

7. Which channel do you prefer when receiving positive feedback? Explain why this is preferred. 

8. Which channel do you prefer when receiving negative feedback? Explain why this is preferred. 

 

Motivation 

9. Describe how your boss motivates you. 

10. Would you like to receive more feedback from your boss? Describe why/why not. 

11. Do you feel that you can express your opinion freely when communicating with your boss? 

Describe why/why not? 

12. How do you get information on how your work contributes to the bigger picture? 

13. Would you like to get more responsibility? Explain why/why not. 

14. How do you get the opportunity to develop in your job? 

 

Leadership 

15. What do you think your boss' strengths are as a leader? 

16. What could your boss improve as a leader? 

17. What are your positive experiences in working with a boss at a distance? 

18. What are your negative experiences in working with a boss at a distance? 

19. Is there anything you would like to add? 


