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tack till vår handledare Anders Billström för det stöd och alla idéer som vi fått under resans 
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SAMMANFATTNING 
 

I den allt mer globaliserade världen, får fler företag en mer decentraliserad organisation. 

Denna decentralisering påverkar ledarens sätt att arbeta, eftersom medarbetarna blir 

geografiskt spridda runt om i världen. Möjligheterna till att träffas fysiskt blir begränsade, och 

mer av ledarskapet måste ske på distans. De fysiska mötena är viktig faktor för att skapa en 

motiverad arbetsstyrka och då måste ledaren hitta alternativa sätt att motivera. Syftet med 

studien var att skapa förståelse för hur en ledare på distans kan skapa motivation. Vidare 

syftar den även till att få en insikt i vilka motivationsfaktorer som är möjliga att utöva på 

distans och vilka som måste utövas fysiskt. Frågeställningen för studien är: hur kan det 

transformella ledarskapet skapa motivation på distans? Utgångspunkten i arbetet har varit det 

transformella ledarskapssynsättet som betonar ett ökat ansvarstagande hos medarbetarna 

vilket är viktigt i en decentraliserad organisation. För att få svar på frågan användes en 

kvalitativ studie som mynnade ut i en intervjuguide. Intervjuguiden var baserad på den 

teoretiska referensram som bestod av fyra stycken begrepp som behandlar transformellt 

ledarskap. Dessa begrepp är individuell hänsyn, inspirerande motivation, intellektuell 

stimulans och idealt inflytande. Undersökningen gjordes med sex respondenter, varav tre 

stycken var ledare på stora internationella företag och tre var anställda till ledarna. Studien 

visade på att flera faktorer för att skapa motivation i det transformella ledarskapet går utöva 

på distans, men vidare visade undersökningen på vikten av att även träffas fysikiskt. Vidare 

visar studien att vissa motivationsfaktorer som exempelvis sociala relationer, skapas på 

fysiska möten, men kan upprätthållas på distans genom god kommunikation. 

Nyckelord: Ledarskap, Ledarskap på distans, Motivation och Transformellt ledarskap 
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1 INLEDNING 

 

Första kapitel syftar till att ge dig som läsare en bakgrund till ledarskap på distans och 

därefter förklaring till valt ämnesområde. Först beskrivs bakgrunden till problemområdet. 

Därefter kommer en förklaring till problemområdet och formulering av problemställningen. 

Avslutningsvis presenteras syftet med undersökningen. 

 

1.1 Problemområde 

 

Ledarskap är ett väldig allmänt uttryck och det finns nästa lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som försöker definiera begreppet (Yukl, 2002). Den 

definition som används i undersökningen är den som vi anser passar till vårt synsätt på 

ledarskap och på det område som undersökningen behandlar. Det är en person som 

avsiktligen påverkar andra personer för att styra dem mot ett gemensamt mål (Yukl, 2002).  

”Leadership has been defined in many different ways, but most definitions share the 

assumption that it involves an influence process concerned with facilitating the performance 

of a collective task” (Yukl: 2002, s. 19) 

Dagens moderna och allt mer informationstekniska samhälle har inneburit stora förändringar 

för organisationer. Marknadsklimatet har blivit hårdare vilket gjort att företag oftare dras till 

utländska marknader. Många företag skapar filialer utomlands eller samarbetar med utländska 

företag (Deresky, 2006). Den nya globaliserade marknaden har inneburit att medarbetarna 

inom en organisation blir allt mer spridda (Nordengren & Olsen, 2006). Dagens ledare måste 

därmed anpassa sig till nya organisationsförändringar. En ledare kan ha medarbetare på flera 

olika platser vilket leder till att medarbetarna inte träffar sina chefer så ofta. Dagens ledare 

blir allt mer tvungna att utföra sitt ledarskap på distans. Ledarskap på distans kan vara på flera 

olika sätt, det kan handla om kulturella -, mentala -, tidsmässiga – eller geografiska distanser. 

Den form av distans som detta arbete kommer att behandla är den geografiska distansen. 

Ledarskap på distans skiljer sig inte mycket åt jämfört med vanligt ledarskap (Kayworth & 

Leidner, 2000). Dock är det vissa faktorer i ledarskapet som blir mer viktiga. Kommunikation 

är en viktig faktor som får en större betydelse i ledarskap på distans. Kommunikation innebär 

att man förmedlar information, mål, tankar och idéer till sina medarbetare (Hall, 1972).  

Ledaren måste kunna kommunicera tydligare (Kayworth & Leidner, 2000). Tekniken får en 

större roll, för att kunna kommunicera inom en geografiskt spridd grupp eller organisation är 

det viktigt att ha en teknologi som alla kan använda och som förbättrar möjligheten till 

samarbete. Att kommunicera är enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) en utav de viktigaste 

rollerna en ledare har, att kommunicera rätt information för att motivera de anställda till att 

uppnå utsatta mål är en svår uppgift för ledarna. Kulturella skillnader gör att ledaren måste ta 

hänsyn till och förstå nya kulturer. Personerna i gruppen eller organisationen befinner sig inte 

inom samma tidszon vilket gör att tiden och olika scheman ställer ledaren inför olika 

utmaningar. Det vanligaste sättet att förmedla information är genom regelbundna möten där 

ledaren och arbetarna ansikte mot ansikte utbyter information och diskuterar problem 

(Jacobsen & Thorsvik, 1998).  Möjligheterna till ett ansikte mot ansikte möte blir väldigt 

begränsade i ledarskap på distans (Kaboli, Tabari & Kaboli, 2006). Att kunna träffa sina 

medarbetare ansikte mot ansikte är en utav de viktigaste egenskaperna för att skapa en social 

relation till de anställda (Bass, 1990). 
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Eftersom fysiska möten är en av de viktigaste faktorerna, enligt Bass (1990), blir problemet 

med att kunna kommunicera och motivera medarbetarna ännu tydligare i organisationer eller 

grupper som befinner sig på geografiskt spridda platser. Möjligheten till att träffa 

medarbetarna fysiskt blir begränsade och kommunikationen måste ske på ett annat sätt. 

Kommunikationens spelregler förändras vid ledarskap på distans, eftersom kommunikation är 

en viktig faktor för att motivera, leder det till att sättet att motivera förändras (Nordengren & 

Olsen, 2006) En viktig del i att motivera anställda är att skapa tydliga mål och riktlinjer samt 

att skapa grupper som kan samarbeta för att individen ska motiveras på bästa sätt (Maslow, 

1943). 

Studien kommer att utgå från det transformella ledarskapet som är en del i full range 

leadership modell utvecklad av Avolio och Bass (2002). Denna modell behandlar många olika 

synsätt inom ledarskap, men framför allt betonar den ett ledarskap som lägger ett större ansvar 

hos anställda (Avolio & Bass, 2002). Detta är något som också understryks av Zigurs (2003) 

som menar att i en decentraliserad organisation blir de anställda tvungna att ta ett större 

ansvar. Därför menar han att ett transformellt ledarskap passar för en ledare som utövar ett 

ledarskap på distans. I denna undersökning kommer alla modellens steg att beskrivas, 

betoningen kommer dock att ligga på de steg i modellen som behandlar transformellt 

ledarskap. Detta eftersom en bra ledare anses vara transformell, denna sortens ledare anses 

vara mer flexibla, låter de anställda ta mer ansvar och ser mer till deras behov (Zigurs, 2003). 

Vi har valt att titta på de fyra stegen individuell hänsyn, intellektuell stimulans, inspirerande 

motivation och idealt inflytande och utifrån dem ta fram kärnbegrepp för att skapa en modell 

som beskriver hur motivation kan skapas i en organisation där ledarskapet sker på distans. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Kommunikation och motivation är två centrala begrepp inom ledarskap, det har gjort att det 

finns väldigt mycket forskat kring dessa ämnen. Bland annat har Maslow, Herzberg och 

Latham forskat mycket kring motivation. Denna forskning visar på att det är viktigt att skapa 

ett klimat inom organisationen som är motiverande för de anställda (Latham & Ernst, 2006). 

Även Herzberg (1968) påpekar att en ledare måste kunna få sina medarbetare motiverade till 

att göra något utan att behöva tala om för dem vad som ska göras. I en organisation där de 

anställda är geografiskt utspridda kräver det ett större ansvarstagande från de anställda, de 

måste leda sig själva mer. I den allt mer decentraliserade organisationsvärlden, framkommer 

nya arbetssätt hos ledaren. Detta innebär enligt Kirkbride (2006) att det transformella 

ledarskapet blir en allt mer vedertagen ledarstil. Denna stil syftar till att motivera de anställda 

till en hög prestation (Yukl, 2002). För att få en hög prestation av sina anställda, är det viktigt 

att ledaren kan inspirera sina anställda (Boerner, Eisenbeiss & Griesser, 2007). Tyngdpunkten 

i transformellt ledarskap enligt Yukl (2002) ligger på att få de anställda att känna ett 

förtroende, lojalitet och respekt för ledaren.  

Den forskningen vi har hittat om transformellt ledarskap är framtagen från organisationer som 

inte har ett ledarskap på distans. Ledarskap på distans är ett relativt nytt område men det har 

ändå forskats kring detta på grund av den allt mer globala värld som gjort att företag blir mer 

och mer utspridda. Jurrens (2005) och Cascio & Shurygailo (2003) menar att mycket av 

dagens forskning inom ämnet handlar om teamarbete på distans och ledarens roll i sådana 

team. Dock har vi sett att det är väldigt lite forskat kring hur ledare motiverar sina anställda på 

distans. Detta visar på att forskning kring detta område är intressant.  
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1.3 Problemformulering 

 

Vilka delar inom det transformella ledarskapet skapar motivation på distans?  

 

 

1.4 Syfte 

 

 Syftet med denna studie är att skapa förståelse för på vilket sätt en ledare på distans 

kan skapa motivation hos sina anställda genom ett transformellt ledarskap. 

 Vidare syftar undersökningen till att få en förståelse för vilka motivationsfaktorer som 

ledare och anställda anser vara möjliga för en ledare att utöva på distans. 
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2 TEORI 

 

Den teoretiska referensramen avser att ge läsaren en förståelse för ledarskap på distans. 

Först ges en presentation av det transformella ledarskapet. Därefter beskrivs de begrepp som 

ligger till grund för studien. Slutligen presenteras en modell över hur de valda begreppen 

kopplas till motivation. 

 

2.1 Ledarskap 

 

Under den tid som det har forskats kring ledarskap har synvinkeln på ledarskap varierat, allt 

för att hitta de faktorer som bidrar till ett lyckat ledarskap (Zigurs, 2003). Historiskt sett har 

ämnet definierats i termer som personliga egenskaper, uppförande, olika stilar, inflytande och 

makt. Avolio och Bass (2002) delar upp ledarskap i två olika stilar som de kallar 

transaktionellt och transformellt ledarskap. Transaktionellt ledarskap innebär att ledaren leder 

genom att bestraffa eller belöna medarbetare beroende på deras prestationer. Ledaren letar 

aktivt efter fel och misstag eller väntar på att problem ska uppstå för att vidta åtgärder. Denna 

typ av ledarstil passar bäst i stabila situationer (Kirkbride, 2006). I organisationer som 

befinner sig i en mer instabil situation med snabba förändringar krävs ett mer transformellt 

ledarskap. Denna typ av ledarskap syftar till att leda medarbetarna genom karisma, inspiration 

och intellektuell stimulering. Det gäller att ta hänsyn till individen och inte enbart se till de 

egna behoven (Bass, 1999). Genom transformellt ledarskap skapas förtroende, tillhörighet, 

lojalitet och respekt gentemot ledaren, vilket leder till att motivationen hos de anställda ökar 

(Yukl, 2002).  

 

 

2.1.1 Full range leadership 

  

Enligt Zigurs (2003) ska en ledare på distans alltid börja med att samla en ny grupp 

människor fysiskt för att ha en teambuilding. Han menar att det gör det möjligt att utveckla en 

basrelation, som han anser är en stor fördel i geografiskt spridda organisationer. Det är även 

viktigt att ta fram standards för kommunikation för att minska risken för eventuella 

missförstånd. Även Kayworth & Leidner (2000) påpekar att det är viktigt med standards för 

kommunikation, författarna menar att en ledare ska sätta upp regler för hur och när 

grupppmedlemarna ska kommunicera med varandra, exempelvis att all kommunikation ska 

ske efter en och samma tidszon. Möjligheten till att ha en effektiv kommunikation är 

grundläggande för att få grupper att fungera på distans. Vidare är det även, enligt författarna, 

viktigt att skapa förtroende och sammanhållning i gruppen för att kunna ha en effektiv 

kommunikation.  De anser även att det är viktigt att ha regelbundna fysiska möten.  

“Virtual teams are composed of coworkers geographically and organizationally linked 

through telecommunications and information technologies attempting to achieve an 

organizational task” (Townsend, DeMarie & Hendrickson, 1998, s. 18)  

För att en ledare på distans ska vara effektiv ska han/hon sätta upp klara mål och tillhandhålla 

feedback angående prestationen för dessa mål (Kayworth & Leidner, 2000). Att ha tydliga 

mål är en förutsättning för att skapa motivation (Jacobsen & Thorsvik, 1998) Ledaren ska 

även engagera sig i aktiviteter som bidrar till god sammanhållning i gruppen. Han/hon ska 

dessutom kunna visa ett engagemang och empati mot sina anställda.  
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Zigurs (2003) menar att grupper eller organisationer, där ledarskapet sker på distans, är 

präglade av en högre grad av eget ansvar hos medarbetarna än att bli ledda direkt genom 

styrning och kontroll. Vidare menar författaren att ett full range leadership är det som passar 

bäst till ett ledarskap på distans. Studiens syfte är att skapa förståelse för hur motivation 

skapas på distans, och i full range leadership modellen betonas motivation i transformella 

delen. Simić (1998) tar upp det som ett exempel att den transaktionella ledaren får sina 

medarbetare att göra det de ska med minsta möjliga ansträngning, medans den transformella 

ledaren motiverar sina medarbetare att prestera över sina förmågor. Detta har gjort att vi valt 

att fokusera på den transformella delen av modellen. Detta eftersom ett sådant ledarskap 

innebär ett större ansvar hos anställda och tar hänsyn till deras behov.  

Full range leadership är en blandning av både transaktionellt och transformellt ledarskap 

(Bass, 1999). Detta innebär att ledarskapet ses som en process både för ledaren och för de 

som leds. Ledarskapet innebär att både ledaren och efterföljarna kan utvecklas och nå sina 

mål (Zigurs, 2003). Vidare innebär ett sådant synsätt att alla i gruppen kan influera dess 

effektivitet och att ledarskapet kan delas bland medlemmarna och därmed blir en delad syssla 

inom gruppen. Ledare längre upp i modellen ses som mer aktiva och effektiva, och kan på så 

sätt få ut mer av sina anställda (Barbuto Jr & Brown, 2000).  

Figur 2.1 Egenmodifierad modell över Full range leadership av Kirkbride (2006). För att 

förtydliga har gränserna mellan transaktionellt och transformellt ledarskap lagts till. 

Transaktionellt ledarskap (fritt översatt från ”transactional leadership”) består av tre delar, den 

första och lägsta nivån är inaktivt ledarskap (fritt översatt från ”laissez-faire”) (Bass, 1999). 

Det som är signifikativt med denna nivå är att det egentligen saknar någon form av ledarskap. 

Ledaren vidtar inga åtgärder när det behövs. Den skapar konflikter, missnöje bland anställda 

och ineffektivitet i arbetet. Det andra steget, ingripande ledarskap (fritt översatt från 

”management by-expception”), kan ske på två sätt, antingen passivt eller aktivt. När en ledare 

är passiv i sitt ledarskap väntar denne på att misstag och fel ska ske och vidtar åtgärder 

därefter. Vid aktivt ledarskap letar ledaren efter fel och misstag för att kunna åtgärda dem. 

Sista nivån inom transaktionellt ledarskap kallas belöningsledarskap (fritt översatt från 

Transactional leadership 

Transformational leadership 
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”contingent reward”). Denna metod innebär att ledaren kommer överens om vad som ska 

göras med de anställda och när det är utfört så blir de belönade. Detta är en metod som är 

relativt effektiv men inte lika effektiv som de metoder som tas upp inom transformellt 

ledarskap. 

Transformellt ledarskap (fritt översatt från ”transformational leadership”) består av fyra 

komponenter (Avolio & Bass, 2002). Det första är individuell hänsyn (fritt översatt från 

”individualized consideration”), som innebär att ledaren ser till amställdas behov genom att 

vara en coach och mentor. Andra komponenten är intellektuell stimulans (fritt översatt från 

”intellectual stimulation”). Här är det viktigt för ledaren att skapa kreativitet och 

innovationsanda i gruppen. Tredje komponenten i transformellt ledarskap är att som ledare 

inspirera och motivera, denna del kallas för inspirerande motivation (fritt översatt från 

”inspirational motivation”). Fjärde delen är idealt inflytande (fritt översatt från ”idealized 

influence”), det innebär att medarbetarna försöker identifiera sig med ledaren och bete sig 

som ledaren. Delarna ska inte ses som steg utan istället som olika egenskaper som ledaren 

besitter, en ledare är därför inte fast i en komponent utan kan besitta egenskaper som tillhör 

flera olika komponenter (Kirkbride, 2006). Strävan för en ledare bör vara att kunna identifiera 

sig så högt upp i modellen som möjligt, för att prestera bättre som ledare. Simić (1998) 

skriver om ett antal egenskaper som är vanligt att en ledare innehar för att ses som 

transformell. Dessa egenskaper är kreativitet, lagkänsla, ansvar, uppskattande och 

bekräftande. 

”Transformational leaders inspire followers to achive extraordinary outcomes by providing 

both meaning and understanding” (Boerner, Eisenbeiss & Griesser, 2007, s. 16). 

 

 

2.2 Transformellt ledarskap 

 

Här följer en förklaring till de fyra delarna som finns inom transformellt ledarskap. Dessa 

delar ligger till grund för den teoretiska modell studien grundar sig på. En ledare har inte alla 

dessa egenskaper, men Bass (1999) menar att desto fler av dessa egenskaper ledaren har desto 

bättre ledare. Detta kan också ses i modellen ovan som beskriver just detta, ju högre upp i 

modellen ledaren befinner sig desto bättre ledare. 

 

 

2.2.1 Individuell hänsyn 

 

”Leaders pay attention to each individual’s need for achievement and growth by acting as a 

coach or mentor” (Boerner, Eisenbeiss & Griesser, 2007, s. 17). 

I det första steget i transformellt ledarskap är det viktigt att ledaren tar individuell hänsyn till 

sina medarbetare. Ledaren ska ha ett humant synsätt och behandla sina medarbetare som 

individer, lyssna på dem, lära känna dem samt att sätta deras behov i fokus. Ledaren ska vara 

en aktiv lyssnare och ha en tydlig kommunikation, samt genom detta upprätthålla relationer 

på ett bra sätt. (Kirkbride, 2006). För att undvika missförstånd och för att få ett effektivt 

samspel mellan chef och medarbetare är det viktigt att ha en tydlig kommunikation. Att vara 

tydlig innebär att kommunicera med både tanke och känsla, det är även viktigt att vara lyhörd 

och ta in andras åsikter för att sedan lägga ihop det till en helhetsbild (Mossboda, Peterson & 

Rönnholm, 1998). Att vara tydlig i kommunikationen och förmedla tydliga mål är en 

förutsättning för att skapa motivation (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
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2.2.2 Intellektuell stimulans 

 

Ledaren strävar efter att medarbetarna på egen hand ska tänka igenom saker och utveckla sina 

egna egenskaper. Viktigt är även att vara öppen för förändringar. Ledaren ska, även om det 

verkar dåligt, släppa fram idéer för att skapa stimulering och självförverkligande hos 

arbetarna (Kirkbride, 2006). Intellektuell stimulans innebär ett frågande, och ifrågasättande 

ledarskap istället för ett ledande genom befallningar. 

Självförverkligande, som är viktigt i intellektuell stimulans, finns med som ett av behoven 

som skapar motivation i Maslows behovspyramid (Maslow, 1943). Enligt Maslow är 

självförverkligande det översta steget i pyramiden och för att drivas av detta behov måste 

människans mer grundläggande behov vara uppfyllda. Maslow utgick ifrån uppfattningen att 

människor drivs av flera olika behov. Människans behov är indelade i fem kategorier: 

1. Fysiologiska behov, så som föda, vatten och syre. 

2. Säkerhet, att inte utsättas för faror eller hot. 

3. Tillhörighet och kärlek, behov av relationer till andra människor. 

4. Uppskattning och självkänsla (behov av att känna sig uppskattad). 

5. Självförverkligande, att utveckla sin egen potential. 

Enligt Maslows teori motiveras människor bara av behov så länge de inte tillfredsställs. En 

ledares eller organisations tillvägagångssätt bör då vara att först se till att det första behovet 

hos medarbetarna är uppfyllt genom att ge tillräckligt med lön och fördelar för att tillgodose 

sina fysiologiska behov samt med säkerhet, till exempel sjukförsäkring (Latham & Ernst, 

2006). Sedan gäller det att se till att anställa personer som kan samarbeta med varandra och 

undvika konflikter för att känna tillhörlighet och kärlek. En ledare bör sedan se till att 

medarbetarna känner sig uppskattade. När dessa behov är uppnådda är det enligt teorin störst 

sannolikhet att de anställda motiveras genom att söka efter självförtroende och 

självförverkligande, vilket är viktigt inom intellektuell stimulans. 

 

 

2.2.3 Inspirerande motivation 

 

”The inspirationally motivating (IM) leader has the ability to motivate the followers to 

superior performance” (Kirkbride, 2006, s. 26). 

Den inspirerande motivationsledaren har en förmåga att motivera sina anställda till bästa 

uppträdande och beteende (Kirkbride, 2006). Den här sortens ledare ska ha en förmåga att 

förmedla mål och visioner på ett övertygande sätt för sina medarbetare. Ledarna lyckas ofta 

höja förmågan hos de anställda till en nivå de inte trodde de skulle klara av, genom att 

förmedla ett optimistiskt men samtidigt realistiskt mål för framtiden, och förmedla detta på ett 

sätt som är enkelt att förstå. Det är även viktigt att ledaren själv visar engagemang för att nå 

de uppsatta målen (Avolio & Bass, 2002). Även Nordengren och Olsen (2006) argumenterar 

för vikten av att själv vara aktiv och bidra i arbetet. Enligt Bass (1990) använder effektiva 

ledare sin egen entusiasm för att förmedla företagets mål till andra. 

 

 

 



 

8 

 

2.2.4 Idealt inflytande 

 

”Leaders are admired, respected and trusted” (Boerner, Eisenbeiss & Griesser, 2007 s. 16). 

Det sista steget i transformellt ledarskap är när ledaren ses som en ideal influens, eller en 

förebild för de anställda (Kirkbride 2006). En viktig aspekt när det gäller att motivera och 

påverka sina arbetare är enligt Yukl (2002) att själv göra rätt, så tar medarbetarna efter det. 

Dessa ledare får rollen som förebild på grund av särskilda personliga egenskaper eller sin 

karisma (Kirkbride, 2006). Bass (1990) argumenterar för att en ledare med stark karisma är 

viktig för att skapa motivation hos de anställda. Barbuto Jr (2005) menar att en ledare som är 

karismatisk skapar ett starkt förhållande och förtroende mellan ledarna och de anställda.  De 

här ledarna sätter de anställdas behov i fokus och använder bara sin makt när det verkligen 

behövs (Avolio & Bass, 2002). Jarvenpaa (1999) undersöker frågan om det kan finnas 

förtroende i en geografiskt spridd arbetsgrupp. Problemet är att dessa grupper som regel inte 

har någon historia eller bestämd framtid, vilket är viktiga faktorer för att skapa förtroende. 

Slutsatsen är ändå att det går skapa och behålla förtroende. En av de viktigaste sakerna att 

tänka på är den sociala informationen som förmedlas. När ledare har detta i åtanke skapas 

bästa förutsättningarna för entusiasm och motivation hos medarbetarna.  

 

 

2.3 Begreppsanvändning 

 

Inom individuell hänsyn beskrivs ledaren som humanistisk, en aktiv lyssnare och att de 

anställdas behov sätts i fokus (Kirkbride, 2006). Att vara humanistisk innebär att ledaren har 

sociala egenskaper (Yukl, 2002). Det innebär att de har en förmåga att förstå känslor, motiv, 

attityder från andra genom vad de säger och gör. Viktigt är att kommunicera klart och 

effektivt, samt att upprätthålla relationer på ett bra sätt. För att få förståelse för hur motivation 

skapas på distans är det intressant att titta på hur en ledare kan skapa och upprätthålla sociala 

relationer på distans. Även Bass (1990) pekar på vikten av sociala egenskaper för att vara en 

effektiv ledare.  

Intellektuell stimulans går ut på att ledaren ska skapa en stimulerande arbetsmiljö (Kirkbride, 

2006). Enligt Maslows (1943) behovspyramid skapas stimulans när de fyra första kraven är 

uppfyllda för att människor då strävar efter självförverkligande och självkänsla. För att nå dit 

och göra detta är det viktigt att visa uppskattning (Latham & Ernst, 2006). En av ledarens 

uppgifter är att skapa grupper som kan samarbeta samt att få medarbetarna att känna sig 

uppskattade. Nordengren & Olsen (2006) talar om vikten av att hantera konflikter för att 

skapa en god atmosfär och ett bra samarbete på distans. Författarna pekar på vikten av att inte 

lösa konflikter skriftligt, utan att i först hand ha fysiska möten eller över telefon. 

En ledare inom Inspirerande motivation skapar motivation genom att förmedla tydliga mål 

och visioner, samt att aktivt bidra i arbetet (Kirkbride, 2006). Att använda sig av tydlig 

målsättning ger största förutsättningen för att skapa motivation (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

En annan viktig aspekt är att ledaren visar sig engagerad, och intressant är att titta på hur man 

gör detta utan att träffa sina medarbetare fysiskt. 

I Idealt inflytande så är det viktigt att vara en förebild, se till de anställdas behov och skapa ett 

förtroende inom gruppen för att på så sätt skapa motivation. Jarvenpaa (1999) menar att det är 

svårt, men det går skapa förtroende inom grupper på distans. Det som enligt Jarvenpaa krävs 

för att skapa det är mycket social kommunikation, inte bara rena mål, visioner eller orders.  
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Egenskaper 

 

 

 

 

 

Transformellt 

ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponenter 

Individuell 

hänsyn 

 

 

 

 

 

 

 

Intellektuell 

stimulans 

 

 

 

 

 

 

Inspirerande 

motivation 

 

 

 

 

 

Idealt inflytande 

 

Nyckelbegrepp 

Ta hänsyn till sina 

medarbetare. 

Sätta medarbetarens 

behov i fokus. 

Sociala relationer. 

 

 

 

 

Få medarbetare 

känna att sig 

uppskattade. 

Bra samarbete inom 

gruppen. 

Skapa kreativitet hos 

medarbetarna. 

 

Få medarbetarna 

prestera sitt bästa. 

Förmedla tydliga mål 

och visioner. 

Vara aktiv och visa 

engagemang. 

 

Vara en förebild. 

Skapa ett förtroende 

inom gruppen. 

Mätinstrument  

Hur kan en ledare ta individuell 

hänsyn till sina medarbetare på 

distans? 

Hur kan ledaren göra för att 

medarbetarnas behov ska stå i 

centrum? 

Hur kan en ledare skapa sociala 

relationer på distans? 

 

Hur kan ledaren få medarbetarna att 

känna sig uppskattade? 

Hur påverkar ledaren samarbetet inom 

gruppen på distans? Hur löser han/hon 

konflikter? 

Hur skapas kreativitet hos 

medarbetarna på distans? 

 

Hur får ledaren medarbetarna att 

prestera sitt bästa? 

Hur förmedlas mål och visioner på 

distans? 

Hur kan en ledare på distans visa 

engagemang? 

 

Hur gör ledaren för att vara en förebild 

för sina medarbetare? 

Hur skapas förtroende inom en grupp 

på distans? 

Figur 2.2 Egenkonstruerat operationaliseringsschema. 
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2.4 Teoretisk modell 

 

Ledare inom transformellt ledarskap tar hänsyn till, stimulerar, inspirerar och är förebilder för 

sina anställda för att skapa motivation hos dem. Inom varje del av transformellt ledarskap går 

det att hitta kärnbegrepp eller egenskaper som ledaren har. Nyckelbegreppen inom varje del 

går att koppla samman till motivation, och att de kan öka motivationen hos de anställda. De 

olika delarna kan var för sig öka motivationen och det måste inte finnas någon koppling 

mellan dem. Avolio och Bass (2002) menar att en ledare inte alltid har alla dessa delar i sitt 

ledarskap, men ju fler av dessa egenskaper en ledare har desto effektivare är han eller hon i 

sitt ledande. Detta har gjort att studien får en teoretisk modell som ser ut på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Egenkonstruerad teoretiskmodell. 
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3 METOD 

  

I detta kapitel beskrivs den metod som använts för att genomföra studien. Metoden ska för 

någon annan vara möjlig att upprepa under liknande förhållanden. Kapitlet ska bidra till att 

läsaren får en förståelse för den arbetsgång som använts vid framtagandet av uppsatsen, samt 

med vilken undersökningsansats som problem som har bemötts.  

 

 

 

3.1 Forskningsansats 

 

Med kvalitativ undersökning menas analys av ett ämne in i dess beståndsdelar medan 

kvantitativ analys är att bestämma mängden av ett ämnes beståndsdelar (Kvale, 1997). 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg för att angripa ett forskningsområde. Vilken 

metod av de som används beror på vilka forskningsfrågor som ställs. 

För att förstå verkligheten och sociala fenomen bör vi försöka få fram hur människor tolkar 

verkligheten (Jacobsen, 2002). Det bästa sättet att få fram det är att observera människor i den 

miljö de vanligtvis rör sig i, och där låta människorna som intervjuas tala med egna ord för att 

uttrycka sina åsikter. Ett ideal för att studera detta är observation och öppna intervjuer. Den 

kvalitativa metoden är flexibel och föränderlig medan den kvantitativa metoden kan sakna 

flexibiliteten, ett frågeformulär blir definierat en gång för alla och det finns inte stor chans till 

att ändra under arbetets gång om det skulle behövas, medan den kvalitativa metodens 

arbetssätt med intervjuer kan förändras allt eftersom verkligheten förändras. 

I den kvalitativa metoden är det människan som är det huvudsakliga instrumentet, forskaren 

finns nära sitt objekt och det kan i vissa fall leda till en subjekt-subjekt-relation där forskaren 

ingår i metoden (Backman, 1998). 

Den kvalitativa forskningen visar ett intresse för betydelser och de sätt som människor förstår 

saker på (Denscombe, 2000). För att uppnå syftet i den här undersökningen används den 

kvalitativa metoden. Med den kvalitativa metoden får vi möjlighet till att ställa 

forskningsfrågor och styra uppsatsen, och därmed på bästa sätt uppfylla syftet och få svar på 

frågeställningen. Den kvalitativa ansatsen bidrar med möjligheten till att få mer utförliga svar. 

Intervjuer som genomförs inom den kvalitativa metoden gör att intervjuguiden kan utvecklas, 

eftersom vi har möjlighet att under intervjuer ställa följdfrågor. Vi anser att den kvantitativa 

metoden skulle göra att vi går miste om utförligare information som en intervju kan ge 

upphov till. 

 

 

3.2 Litteraturstudie 

 

Innan vi börjar själva forskningsarbetet är det viktigt att läsa in sig på ämnet genom att läsa 

den dokumentation som behandlar det valda området. Litteraturgranskningen hjälper oss att i 

början formulera en meningsfull problemställning, och den visar på hur begrepp inom 

området har definierats, preciserats och använts tidigare. Det ger oss också en bild om vilken 

metodik som använts och även brister. Detta är nödvändiga förutsättningar som är till hjälp i 

det fortsatta arbetet. Framgången i det fortsatta arbetet kan sägas vara beroende av hur väl 

pålästa vi är (Backman, 1998).  



 

12 

 

Vår litteratursökning tog ett avstamp i ett antal artiklar (Bass, 1990; Kirkbride, 2006; 

Jarvenpaa, 1999) som berörde områdena ledarskap på distans och motivation. Därefter 

utvidgades successivt litteraturbasen genom att gå igenom de funna artiklarna och se på vilka 

referenser som fanns och om det fanns nytta med dessa referenser. Följande databaser har 

använts i litteratur sökningen: ABI/Inform, ACM, SpringerLink och Google Scholar. I dessa 

artiklar hittades nyckelord som kunde användas för att tillgodogöra mer information om det 

valda ämnet. Dessa nyckelord har använts vid litteratursökningen: leadership in virtual 

teams/global organizations, motivation, transformational leadership och full range leadership. 

Ett användbart sätt att identifiera nyckelkällor är att i böcker och artiklar följa upp referenser 

till andra verk (Denscombe, 2004). Det är viktigt att formulera vissa nyckelord för att kunna 

fånga in kärnpunkten i ämnet som ska undersökas.  

 

 

3.3 Urval 

 

Denscombe (2000) påpekar att samhällsforskaren inte kan samla in data från alla som ingår i 

undersökningskategorin. Ett urval är en liten del av hela populationen. När forskaren gör sitt 

urval av respondenter måste syftet av uppsatsen och resurser styra valet (Jacobsen, 2002). När 

vi gjorde vårt urval var det viktigt att få personer som kan bidra med den information som vi 

är intresserade av, vilket kallas informationsurval enligt Jacobsen (2002). Dessa personer ska 

ha stor kunskap inom det området som undersöks och är villiga att lämna information. 

Syftet med forskningen är att skapa förståelse för hur ledare på distans kan skapa motivation 

och för att kunna undersöka detta är det av största vikt att få respondenter som utövar 

ledarskap på distans. För att hitta ledare som utövar ledarskap på distans valde vi att söka efter 

internationella företag som har verksamhet i Västra Götaland. Dessa företag hittades genom 

Affärsdatas hemsida, där sökte vi efter aktiebolag med minst 250 anställda i Skåne och 

Halland. Vi valde att söka efter bolag med över 250 anställda för att hitta stora företag som 

skulle kunna tänkas ha internationell verksamhet. Bland de resultaten fanns det bolag som vi 

sedan tidigare visste hade internationell verksamhet. Efter det kvarstod fem företag som 

kontaktades, dock avböjde två företag på grund av tidsbrist. Vid kontakten med företagen bad 

vi om att få tala med någon med personalansvar. För att vara säkra på att det var 

representativa respondenter ställdes ett antal frågor vid den första kontakten. Dessa frågor var: 

- Vad är din position på företaget? 

Frågan bidrog till att bestämma om det är en ledare som kan tänkas ha personer under sig. 

- Har du anställda under dig som är geografiskt utspridda i organisationen och i så fall 

vart befinner de sig? 

Då studien fokuserar på den geografiska distansen är det viktigt att respondenterna befinner 

sig i en sådan situation.  

- Hur ofta träffar du dina anställda? 

Frågan ställdes för att validera att det är ledarskap på distans som utövas. Om ledaren har 

fysiskt kontakt dagligen eller minst en gång i veckan gör det att det blir svårt att undersöka 

ledarskapet på distans. 
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Efter denna kontakt kunde vi se om det var en representativ person att intervjua, för att 

respondenten skulle få en bättre bild över syftet med intervjun och undersökningen skickades 

ett e-post med en kort motivering till intervjun (se bilaga 3).  

För att kunna identifiera hur ledare skapar motivation på distans är det intressant att 

undersöka hur de anställda uppfattar detta. För att kunna undersöka detta utfördes intervjuer 

med anställda. Urvalet av dessa personer skedde i samband med kontakten med ledaren. För 

att ledaren inte skulle kunna välja ut enbart en person, som inte hade ett kritiskt synsätt, var 

det viktigt att få flera respondenter där vi själva valde ut tre slumpmässigt. Respondenterna 

kan delas in i två grupper: den första gruppen består av tre ledare som utövar ledarskap på 

distans. Grupp nummer två består av tre anställda till dessa ledare. 

Respondent A är en personaldirektör på ett tillverkande företag i Halland. Företaget ingår i en 

internationell koncern med bolag runt om i världen. Respondentens ansvarsområde är 

personal och säkerhetsfrågor, och hans medarbetare sitter på bolag i de nordiska länderna. 

Respondenten har en bakgrund som officer i försvaret och har fått största delen av sin 

ledarskapsutbildning därifrån. 

Respondent B arbetar på ett internationellt företag i Halland som chef för affärssystemsupport 

i Europa. Företaget är ett tillverkande företag som finns representerat runt om i världen. Han 

har arbetat många år i företaget på olika befattningar. Hans arbetslag består av 

supportpersonal på olika platser runt om i Europa.  

Respondent C arbetar för ett företag beläget i Skåne, det är ett internationellt tillverkande 

företag. Respondenten är personaldirektör, och hans underställda är utspridda på flera olika 

platser runt om i Europa. Hans ansvarsområde är främst inom utvecklings- och 

personalfrågor. Utbildning har han fått under resans gång, och han har erfarenhet som bland 

annat lärare. 

Respondent D, E och F sitter samtliga inom grupper som har en ledare på distans.  

Respondent D har ansvar för personal och säkerhet, och han har utbildning inom ledarskap. 

Respondenterna E och F arbetar med support och båda har någon utbildning inom IT eller 

informationssystem. Samtliga tre respondenter arbetar inom stora internationella tillverkande 

företag och de är placerade någonstans runt om i Europa. 

 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns olika sätt hur en kvalitativ intervju kan utföras, strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad (Kvale, 1997). En strukturerad intervju innebär att forskaren har stor kontroll 

över frågorna och svarens utformning. Intervjuaren har i förväg en uppgjord lista med frågor 

och respondenten erbjuds begränsade antal svar. I en semistrukturerad intervju har forskaren 

fortfarande en lista med ämnen och frågor, det som skiljer denna teknik mot föregående är att 

intervjuaren har en flexibel inställning till intervjun. Respondenten tillåts utveckla sina svar 

och intervjuaren kan välja frågor beroende på vad som diskuteras just då. Svaren är öppna och 

fokus ligger på respondentens idéer och synpunkter. Den tredje formen av intervjuteknik är en 

helt ostrukturerad intervju. Här ligger fokus ännu mer på respondenten, intervjuaren ingriper 

så lite som möjligt och intervjun sker kring valda ämnen som diskuteras fritt.   

Syftet med denna undersökning är att få förståelse för hur en ledare på distans går tillväga för 

att skapa motivation. Vi har därför valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att 

i största möjliga mån få ledarens synpunkter, tankar och idéer. I studien genomfördes tre 
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intervjuer med ledare och alla dessa utfördes fysiskt. Kvale (1997) menar att 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer befinner sig på en glidande skala, som 

intervjuare får detta styras efter hur intervjun fortskrider. Enligt Denscombe (2000) har 

forskaren vid semistrukturerade intervjuer fortfarande en färdig lista med vilka 

ämnesområden som ska behandlas och vilka frågor som är tänkta att ställas. Dock är 

ordningsföljden på de ämnesområden som tas upp flexibel och forskaren låter intervjuaren 

tala mer utförligt om de ämnen som behandlas. 

För att få en uppfattning kring ledarens sätt att leda på distans genomfördes tre intervjuer med 

anställda. Dessa intervjuer skedde via e-post för att den geografiska distansen inte tillät en 

fysisk intervju. Ledarna som intervjuades hade enbart anställda som befann sig utanför 

Sveriges gränser och var engelsktalande, därför utfördes e-post intervjuerna på engelska.  

Denscombe (2000) menar vidare att planering och förberedelser av intervjuerna är av stor 

betydelse. Kvale (1997) och Jacobsen (2002) menar att en intervju bör ta max en till en och en 

halv timme för att få bra kvalité på det insamlade intervjumaterialet. Enligt Denscombe 

(2000) måste forskaren alltid föreslå respondenten en överenskommen tidslängd på intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 50 min till en timme. 

I undersökningen har vi valt att använda oss av ljudupptagning under intervjuerna. 

Ljudupptagning erbjuder en permanent och fullständig dokumentation och är en 

standardmetod för att fånga in intervjudata (Denscombe, 2000). Fördelen är att 

ljudupptagningen enkelt kan kontrolleras av andra forskare. Intervjuaren kan fokusera sig på 

ämnet och inte vara rädd för att missa viktiga aspekter i intervjun (Kvale, 1997).  

Jacobsen (2002) påpekar att bandspelaren kan lura intervjuaren att slappna av och tror att allt 

ändå kommer med på band. Även tekniska problem på ljudupptagningsutrustningen kan få 

förödande konsekvenser för det insamlade materialet. Därför valde vi att parallellt med 

ljudupptagningen även föra anteckningar med penna och papper. Jacobsen menar vidare att 

anteckningarna även kan fungera som en slags innehållsförteckning över vart på bandet olika 

ämnen kan hittas.  

Innan intervjun började presenterade vi oss själva och berättade om uppsatsens syfte samt vad 

det insamlade materialet kommer att användas till. Alla respondenter blev tillfrågade om vi 

fick spela in intervjun och det var ingen som hade något emot det. För att undvika oklarheter i 

intervjun valde vi att ställa följdfrågor, när vi inte fick en klar bild av vad respondenten 

menade. Vi försökte också i största möjliga mån att undvika att argumentera mot 

respondenten för att intervju atmosfären skulle vara så god som möjligt. Efter att intervjuerna 

utförts transkriberades materialet ordagrant. Detta för att när det sedan analyserades missades 

ingenting som var av vikt för studien. 

Genom den litteratur som lästes skapades en teoretisk referensram. Den teoretiska 

referensramen består av fyra stycken begrepp som behandlar transformellt ledarskap. Från 

dessa begrepp tog vi sedan ut kärnmeningar för att kunna skapa frågeformuläret. Detta för att 

frågorna som ställdes under intervjuerna skulle vara kopplade till teorin och för att 

analysarbetet ska bli mer strukturerad (Kvale, 1997). För att se om frågorna var rätt 

konstruerade utfördes en förstudie med en av respondenterna. Efter denna förstudie 

omformulerades ett antal frågor för att göra dem tydligare. Vi utökade även med ett par frågor 

för att få en starkare koppling till teorin exempelvis: Hur gör du för att dina medarbetare ska 

känna sig uppskattade?  Vidare utökade vi också med frågor kring intervju personen för att få 

en klarare bild kring honom eller henne: 
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 Berätta lite om dig själv.  

 Berätta lite om företaget. 

 Berätta lite om din befattning på företaget? 

 Vad har du för utbildning inom ledarskap? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter från ledarskapsarbete? 

 

(Se bilaga 1 för intervjuguiden) 

 

Utifrån de frågor som ställdes till ledarna konstruerade vi en intervjuguide till de anställda. 

Denna guide behandlar samma begrepp men är konstruerad för att passa dessa respondenter. 

(Se bilaga 2) 

 

 

3.5 Analysmetod 

 

Den insamlade empirin har vi valt att analysera enligt Jacobsens (2002) analysprocess. Den 

här processen innefattar följande tre steg: beskrivning, systematisering/kategorisering och 

kombination. Det första steget, beskrivning, går ut på att vi som forskare ska försöka få en 

grundlig och detaljerad beskrivning av insamlad data. I alla analysprocesser ingår en sållning 

och förenkling av den insamlade informationen. Den andra fasen innebär att systematisera, 

reducera och kategorisera den oöverskådliga informationen.  

För att korta ner intervjutexterna och skapa mer koncisare formuleringar användes det som 

Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering. Analysmetoden innebär att de meningar 

som intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. På så sätt kortas långa uttalanden 

ner, i vilka den väsentliga innebörden av det som sagts formuleras i några få ord. Den här 

analysmetoden passade oss bra, då vi utifrån våra intervjuer endast ville få fram det som var 

av relevans för vårt syfte. 

Vid analys av kvalitativa data är det viktigt att identifiera teman och samband (Denscombe, 

2000). Forskaren bör leta efter återkommande teman och finna kopplingar mellan de enheter 

och kategorier som går att identifiera. Eftersom vi redan innan intervjuerna hade grupperat 

våra frågor efter teman, baserade på den teoretiska referensramen, kunde svaren struktureras 

utifrån dem.  

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet  

 

Alla former av undersökningar måste försöka minimera problem vad gäller giltighet och 

tillförlitlighet. Detta för att på ett kritiskt sätt granska om slutsatserna är giltiga och att lita på 

(Jacobsen, 2002). Tillförlitlighet och giltighet står i förhållande till varandra, för att nå en 

tillförlitlighet i undersökningen måste metoden vara giltig (Patel & Davidson, 1994). 

 

 

3.6.1 Validitet 

 

När det sker någon form av forskning är det viktigt att det finns en tillförlitlighet i vad som är 

tänkt att undersökas och vad som egentligen undersöks (Patel & Davidsson, 1994).  Att veta 

vad vi undersöker handlar om hur väl det vi har tänkt undersöka, stämmer överens med det vi 

faktiskt undersöker (Jacobsen, 2002) Ett stort problem i undersökningar är när forskaren 
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undersöker människor, eftersom det då rör sig om inställningar, kunskap och upplevelser som 

grundar sig på subjektiva faktorer. Validitet är måttet på om undersökningen mäter rätt saker 

(Patel & Davidsson, 1994).  

Denscombe (2000) menar på att forskaren måste kunna visa upp att hans eller hennes data är 

fast förankrad i det som är relevant, autentiskt och verkligt. Fördelen med att använda sig av 

intervjuer är att direkt kunna kontrollera riktighet och relevans på insamlad data under tiden 

som de samlas in. För att öka validiteten utgick vi från den teoretiska referensramen och 

skapade intervjufrågor därefter. Vidare ställdes ett antal frågor vid den första kontakten för att 

säkerställa att det var rätt personer som skulle intervjuas. 

 

 

3.6.2 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om ifall den är pålitlig. När det sker någon form av 

undersökning, kvalitativ eller kvantitativ, måste pålitligheten i mätinstrumenten prövas (Patel 

& Davidsson, 1994). För att en undersökning ska ses som pålitlig ska forskaren kunna 

använda samma mätinstrument på olika och oberoende undersökningar och komma fram till 

liknande resultat (Jacobsen, 2002).  

För att undersökningen ska vara pålitlig så har litteraturen inom området grundligt gåtts 

igenom. Detta för att rätt intervjufrågor ska ställas och för att få förståelse för de svar som ges. 

En förstudie genomfördes för att pröva intervjuguiden. 

Användandet av ljudupptagningsutrustning, penna och papper möjliggjorde att vi kunde gå 

tillbaka i materialet och därmed ökar tillförlitligheten i undersökningen. Vid intervjuerna var 

samtliga gruppmedlemmar närvarande för att efteråt kunna jämföra registrering och 

observation med varandra. Detta utgör enligt Patel och Davidsson (1994) ett mått på ökad 

pålitlighet. 
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4 RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras empirin som framkommit under studien. Intervjun gjordes med 

sammanlagt sex personer, varav tre var ledare och tre medarbetare till dessa ledare. Empirin 

presenteras utifrån de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som har använts. I detta 

kapitel presenteras resultatet i teman som är baserade på nyckelord från teorin. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning på resultatet i form av en modell. 

 

 

4.1 Individuell hänsyn  

 

4.1.1 Sociala relationer 

Respondent B menar att vid ledarskap på distans finns det en risk att det bara är de anställda 

som kommunicerar när de är i behov av något. Han anser att det är viktigt att det inte blir så, 

och för att lyckas med detta måste det finnas en tydlig och strukturerad kommunikation. 

Respondent E menar tvärtom att det är individens ansvar att ta kontakt och kommunicera när 

det behövs. Kommunikation ser respondent B vidare som viktigt för att skapa sociala 

relationer, han tror att det krävs fysiska träffar, men att kommunikationen på distans är väldigt 

viktigt för att bibehålla relationerna. Detta är något som styrks av Respondent A som anser att 

det går ha en social relation på distans, men påpekar samtidigt att det blir mycket mer 

effektivt att träffas fysiskt. Vidare menar respondent A att det är viktigt att ha en tydlig 

kommunikation, inte bara i ord, utan även i skrift. Vid denna kommunikation är det viktigt att 

ha tydliga rutiner, förväntningar, mål och processer för att säkerställa att alla jobbar mot 

samma syfte. Vidare menar han att uppföljning är en viktig del i kommunikationen. 

Respondent A: - ”Som ledare är det viktigt att inte enbart förmedla mål utan att se till att de 

förstått dem” 

Enligt Respondent B är det viktigt för att bevara relationer och få ihop en grupp att ha social 

kommunikation, och att det inte alltid är arbete som kommuniceras. Respondent C menar att 

för att skapa sociala relationer är det viktigt att åka och träffa varandra och att det organiseras 

aktiviteter utanför arbetet. Respondent A menar också att kommunikationen vid ledarskap på 

distans ofta enbart är arbetsprat, den sociala kommunikationen sker på de fysiska mötena. För 

att göra detta träffar respondenten alla medarbetare varannan månad vid ett samlat möte. 

Mellan dessa möten så åker han runt till de olika länderna för att träffa dem på respektive 

arbetsplats. Respondent C träffar sina anställda minst en till två gånger per år. Utöver detta 

kommunicerar han via intranät, där han lägger ut information som alla berörda kan ta del av, 

men han betonar att han nästan dagligen har kontakt med sina medarbetare via e-post eller 

telefon. Respondent B menar att fysiska möten är viktigt främst för den sociala biten. 

Respondent B: - ”Du lär inte känna folk om du har videokonferenser eller telefonmöten”. 

Även i början av projekt, fortsätter respondent B, är det viktigt med fysiska möten för att 

verkligen klargöra vad det är som gäller, genom att sätta upp mål och riktlinjer. Ett exempel 

som respondenten tar upp är när det kommer in en ny person i gruppen. Då är det väldigt 

viktigt att åka dit och träffas fysiskt, dels för att visa hänsyn och dels för att börja bygga en 

relation med honom/henne. Respondent B beskriver att de har fysiska möten varannan månad. 

I övrigt träffar han dem fysiskt vid speciella händelser, exempelvis när något nytt projekt ska 

dras igång. Samtliga respondenter som inte är ledare håller med och pekar på tyngden av 

fysiska möten och aktiviteter utanför arbetet för att skapa sociala relationer i en grupp.  
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Respondent E menar att fysiska möten och aktiviteter utanför arbetet enbart är ett krav när 

sociala relationer ska skapas, när det väl finns en social relation går den att hålla vid liv med 

hjälp av kommunikation på distans. Respondent D menar att det till stor del beror på 

personens egenskaper hur mycket fysiska möten som behövs.   

Respondent D: - ”Vissa personer behöver massa möten, vissa inte” 

Respondent E menar att individuell hänsyn tas genom att det finns en relation mellan chefen 

och den anställda. Vidare menar respondent B att ledaren måste se till personernas egenskaper 

och ta hänsyn till dessa. Vissa personer är bättre än andra på en del saker, och det är viktigt i 

grupper på distans att ledaren engagerar sig i brister hos de anställda. Respondenten visar 

även på vikten av hänsyn utanför arbetet, genom ett exempel. När en i gruppen drabbades av 

en personlig olycka, då var det viktigt att som ledare visa personlig hänsyn genom att ha 

kontinuerlig kontakt. Respondet C menar att en ledare måste kunna lita på sina anställda och 

de måste veta vad de ska göra och förväntas göra. För att en ledare ska kunna ta individuell 

hänsyn till sina medarbetare är det viktigt att ledaren har en fingertoppkänsla, att han/hon 

använder intuitioner och erfarenhet. Detta styrks även av respondent D som menar även han 

att ledaren till stor del tar individuell hänsyn till medarbetarna genom att han känner till deras 

behov. 

Respondent D: - ”Han är medveten om min vilja att utvecklas, och gör vad han kan för att 

skapa möjligheter för mig att göra det”  

Vidare menar han att ledaren är väl medveten om den anställdas begränsningar och vet om när 

han ska stå tillbaka och ge honom lite andrum. Detta är möjligt tack vare en mycket öppen 

och ärlig kommunikation. Respondent F känner att han får individuell hänsyn från sin ledare 

genom att ledaren delegerar uppgifter och ansvar till honom. Han menar vidare att det är 

viktigt att ledaren tar hänsyn till sina anställdas behov, detta gör ledaren genom en effektiv 

uppföljning av saker som måste göras eller rättas till. Dessa granskas även för att se till att alla 

problem reds ut.  

Enligt respondent A är det för att ta hänsyn till de anställdas behov viktigt att höra av sig, 

prata med dem och vara intresserad, det anser respondenten inte är något problem på distans. 

Feedbacken betyder mycket, för att det folk vill ha är bekräftelse. Genom bekräftelse tar 

ledaren hänsyn till de anställdas behov, för de vill veta att de gör ett bra jobb och när de gör 

ett mindre bra jobb. De vill ha någon att bolla med, någon som fattar beslut ibland och någon 

som bara lyssnar på dem ibland. 

 

 

4.2 Intellektuell stimulans 

 

4.2.1 Kreativitet  

Respondent A menar att kreativitet går att skapa på distans. För att skapa denna kreativitet på 

distans är det viktigt att alltid vara där för sina anställda, att vara ett stöd och ha god 

uppföljning. Vidare påpekar han att utvecklingssamtal är en viktig ingrediens för att skapa en 

kreativ arbetsstyrka. Både Respondent A och B låter också sina medarbetare besöka andra 

delar i organisationen för att de ska hitta nya och effektivare arbetssätt på just sin avdelning. 

Respondent C säger att kreativitet är något som är viktigt att skapa, och detta sker genom att 

skapa ett klimat som tillåter misslyckanden, för att få arbetarna till att våga pröva nya 

arbetssätt. För att få sina medarbetare att vara kreativa delegerar respondent B ut uppgifter, 
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och försöker få dem att hitta nya arbetssätt, exempelvis genom att sätta ihop två personer vid 

en uppgift så de kan lära sig av varandra. Respondent D anser att en viktig faktor för att öka 

kreativitet hos honom är att ledaren alltid ställer frågor, försöker hjälpa till att hitta 

förbättringar. Även respondent E betonar detta men även vikten av att få leda olika projekt 

och att ledaren hela tiden gör uppföljningar i arbetet. 

 

4.2.2 Uppskattning 

För att få sina medarbetare att känna uppskattning ger respondent A feedback på saker som 

har gjorts bra men även saker som inte gjorts bra för att få en öppen dialog, vilket han anser är 

viktigt i ledarskapet. Detta gör han genom att ta kontakt med personer som medarbetarna 

jobbar med för att se hur han skött sig och därefter ge feedback till sin medarbetare. Detta 

styrks av respondent D som anser att han känner uppskattning när han får höra vad 

omgivningen anser om hans arbete via sin ledare, och att ledaren alltid finns där. 

Att visa uppskattning är något som respondent B ofta gör på distans, genom att skriva e-post 

med uppmuntrande ord och figurer samt via telefon. Ett annat sätt respondenten visar 

uppskattning är att ge bekräftelse, genom att vara där för sina medarbetare även om han inte 

är där fysiskt. Att vara ett bollplank för idéer, hjälpa till att fatta beslut eller bara lyssna på 

dem menar han är ett sätt att ge bekräftelse. Respondent C påpekar att det är viktigt att visa 

uppskattning till de personer som gör ett jobb i skymundan. Det kan vara en person som sitter 

med en viktig funktion på någon mindre avdelning någonstans i världen. Ringa eller skicka e-

post till personer och tala om för dem att de gör ett bra jobb är viktigt anser respondent C. 

Respondent E menar på att han känner sig uppskattad av sin ledare när han får olika uppgifter 

att lösa, exempelvis nya projekt. 

 

4.2.3 Konflikthantering  

Respondent B menar att personkemin är en viktig faktor för att ha ett bra samarbete i en 

grupp, oavsett om det är grupper på distans eller inte. Om det är så att något måste göras där 

det kräver ett samarbete så väljer han ut personer som kan samarbeta.  

Respondent B: - ”Personkemin är det viktiga, som ledare måste man känna av hur personer 

kan jobba tillsammans” 

Respondent D påpekar att samarbetet är något som de kan jobba på mer, men säger också att 

han inte vet om det är ledarens uppgift eller gruppens. Att ha regelbundna fysiska möten där 

de anställda träffar ledaren och gruppmedlemmarna leder enligt Respondent E till ökat 

samarbete. 

Konflikthantering är en utav ledarens uppgifter och respondent B menar på att han inte kan 

lösa konflikter på distans. Han vill helt enkelt inte, för att det blir för opersonligt. Att fysiskt 

reda ut problemet menar respondenten är att visa engagemang. 

Respondent B: - ”Att ta konflikterna öga mot öga är att visa engagemang” 

Detta är något som även respondent C och D poängterar, de menar att allvarligare konflikter 

bör lösas på plats, dock är mindre konflikter inga problem att lösa på distans. Respondent C 

menar även att konfliktlösning via e-post eller telefon kan bidra till en ökad konflikt då det är 

lätt att gömma sig bakom verktygen och att det är lätt att det blir misstolkningar.  

Respondent A är inne på samma spår, han anser att konflikter går att lösa på distans, men att 

fysiska möten är att föredra. När det gäller allvarligare konflikter är det nödvändigt att åka dit 



 

20 

 

för att reda upp det på plats. Ofta gäller det bara att prata med personen och det går att göra på 

distans: 

Respondent A: - ”Ofta är det kommunikationen som går fel, man uppfattar saker olika, då 

kan man gå in och ställa frågor och lösa upp knutar”  

 

 

4.3 Inspirerande motivation 

 

4.3.1 Engagemang 

Respondent A anser att det inte är några problem att visa engagemang på distans. Det visar en 

ledare genom att vara intresserad, höra av sig till sina anställda och fråga hur det går. Meddela 

sina anställda att deras kunder tyckte att det gjorde ett bra jobb. Han anser att det är viktigt 

med feedback, ge beröm, som han säger:  

Respondent A: - ”Bekräftelse är människans drivkraft”  

Respondent B menar att det är vikigt att vara intresserad och att engagemang visas genom att 

lära känna sina medarbetare för att få grepp om deras personligheter. Respondent E påpekar 

att ledaren visar engagemang genom att han får regelbundna uppdateringar från honom.  

Respondent B anser att det är viktigt att veta vad medarbetarna tycker, vart det brister och sen 

engagera sig i just de bitarna. Han anser även att det är viktigt att visa ett personligt 

engagemang utanför arbetsplatsen, exempelvis om någon blir sjuk eller liknande.  Respondent 

C menar att ledare visar engagemang på distans genom att vara tillgänglig, exempelvis att han 

ställer upp och hjälper sina anställda även om det skulle vara en röd dag. Alla respondenter 

anser, trots den geografiska distansen, att det är väldigt viktigt att visa ett engagemang, kanske 

till och med viktigare än vid ett ledarskap som inte sker på distans. Respondent C tror att en 

chef som inte kan förmedla engagemang aldrig kommer fram.  

Respondent C: - ”Det finns ett ord som jag säger som man aldrig får halka på som ledare, 

och det är engagemang” 

Han betonar vidare att en ostrukturerad person som har ett enormt engagemang, med en 

känsla för verksamheten kommer klara sig mycket bättre än en person som har all teoretisk 

bakgrund men inte kan nå och engagera sina arbetare. Han tror det är en förutsättning att en 

chef brinner för det han gör för att få de anställda att prestera lite extra. Respondent D menar 

att bekräftelse och uppskattning är viktigt för att skapa engagemang. 

 

 

4.4 Idealt inflytande 

 

4.4.1 Förebild 

Respondent A menar att det är väldigt viktigt för en ledare att vara en förebild för sina 

anställda. För att vara en förebild är det viktigt att vara där för sina anställda trots det 

geografiska avståndet. 

Respondent A: - ”Att man är där som ledare, trots att man inte är där. Att man pratar med 

dem, att man ringer till dem”  

Vidare menar respondenten att kommunikationen är viktig för att visa sig engagerad och 

intresserad på avstånd, detta tillsammans med bekräftelse anser han är att visa gott föredöme. 
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Respondent B menar att det går vara en förebild i en geografiskt spridd organisation, han 

pekar på vikten av god kommunikation för att skapa ödmjukhet och respekt. Detta styrks även 

av respondent D och F som påpekar att en ledare är en förebild när han kan förstå sina 

medarbetare och deras situation, genom god kommunikation och att vara en mentor. 

Respondent C betonar att kunskap är viktigt hos en ledare för att vara en förebild, men ännu 

viktigare är engagemanget och att verkligen brinna för sitt arbete.  

 Respondent C: - ”Våra underställda känner att vi tror på det vi gör, vi vill och vi liksom 

glöder” 

Vidare säger han att det inte räcker med att förmedla ett budskap, utan ledaren måste även 

själv leva efter dem, för att andra ska ta efter. Här gäller det att vara enkel och tydlig för att i 

största mån undvika missförstånd. Respondent F håller med och talar om att ledaren ska se till 

att ha bra idéer och att alla känner till och jobbar gemensamt för dem. 

 

4.4.2 Förtroende 

Respondent A menar att samarbete skapas genom en trygghet i gruppen, att få en öppenhet 

där de vågar ställa frågor till varandra utan att det ska kännas obekvämt. ”Best practice” är 

något de arbetar mycket med i respondent A:s organisation. Det handlar om att dela med sig 

av erfarenheter till de andra inom gruppen för att skapa stimulans och ett bra samarbete. 

Respondent A: - ”Är det en decentraliserad organisation är det viktigt att skapa en trygghet, 

ha rutiner och standardisera” 

Där är de fysiska möten viktiga för att skapa nätverken för att kunna lära ut till varandra. 

Respondent A menar också att i ledarskapet, speciellt på distans, är det viktigt att inte ha för 

stort kontrollbehov. Ledaren måste låta medarbetarna ta mer ansvar och tillåta dem 

kommunicera med varandra utan att behöva gå via honom.  

Enligt respondent A är det mycket enklare att bygga upp ett förtroende fysiskt. Han menar att 

förtroende byggs upp genom att få folk att känna sig trygga i omgivningen. Han anser att det 

är viktigt att få de anställda att känna sig behövda, att de har någonting att ge. Detta styrks av 

respondent C som anser att för att skapa ett förtroende är det viktigt att skapa grupper där alla 

kan samarbeta och där alla bidrar. Det sker genom att anställa rätt folk eller ta bort personer 

som du som ledare inte tror på. Det är vikigt att få ihop en väl sammansatt grupp. Medans 

respondent A säger att det är det som teambuilding handlar om. Det är viktigt att bryta 

vardagen och göra något kul och annorlunda med gruppen, just för att skapa den tryggheten.  

Respondent B anser att det är väldigt viktigt med ett förtroende inom gruppen för att kunna 

kommunicera på distans. Detta förtroende skapas genom att samla gruppen och jobba 

tillsammans fysiskt vid återkommande tillfällen. Han tror inte ett förtroende skapas inom 

gruppen utan fysiska träffar. Genom dessa möten så ser de anställda vem som har kunskapen 

inom ett område och vet på så sätt vart han/hon ska vända sig när han/hon har problem. 
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4.5 Empirisk sammanfattning 

 

Den här modellen syftar till att ge en sammanfattande bild över Empirin. Denna 

sammanfattning är skapad utifrån studiens teoretiska modell på sidan 10. Sammanfattningen 

visar på de nyckelord som respondenterna använt sig av vid svaren under intervjuerna. De 

nyckelord som framkommit vid intervjuerna har lagts in på respektive huvudbegrepp från 

teoretiska modellen.  

 
Figur 4.1 Empirisk sammanfattning. 
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5 ANALYS 

 

I detta kapitel sker en analys av det insamlade materialet. I analysen jämförs det insamlade 

materialet med den teoretiska referensramen. Det analyserade materialet presenteras i 

samma tema som i resultatet. 

 

5.1 Individuell hänsyn 

 

Ledaren ska ha ett humant synsätt och behandla sina medarbetare som individer, lyssna på 

dem, lära känna dem samt sätta deras behov i fokus (Kirkbride, 2006). Ledaren ska vara en 

aktiv lyssnare och ha en tydlig kommunikation. 

5.1.1 Social relation 

En ledare måste ha sociala egenskaper för att skapa sociala relationer inom gruppen 

(Kirkbride, 2006; Yukl, 2002). Samtliga respondenter är inne på att sociala relationer skapas 

vid fysiska möten och vid aktiviteter utanför arbetet, men att det går att hålla relationerna vid 

liv på distans. Framför allt påpekas vikten av fysiska möten av respondent B som menar att 

det är en förutsättning att träffas mycket fysiskt i början av ett projekt eller när det kommer in 

någon ny person i en grupp. Precis som Yukl (2002) säger om att ledaren ska förstå sina 

medarbetare menar respondent A att det är viktigt att ta hänsyn till sina anställdas behov, vara 

intresserad och bekräfta sina anställda. Han menar vidare att det är viktigt att en ledare kan 

känna av och förstå sina anställda. Respondent B betonar detsamma, och menar att det är 

viktigt att ledaren kan se brister hos sina anställda för att hjälpa dem med detta. Respondent E 

styrker teorin och menar att individuell hänsyn tas genom att finns en relation mellan ledaren 

och den anställda, något som han inte tror är något problem på distans. För att skapa detta 

samspel och få det effektivt menar Mossboda et al. (1998) att det är viktigt att vara lyhörd och 

skapa en helhetsbild. Detta kan ses i hur respondent C resonerar kring vikten av att känna till 

sina anställdas behov, något som respondent D helt håller med om. Vidare påpekar respondent 

D att detta är möjligt tack vare en öppen och tydlig kommunikation, något som Jacobsen och 

Thorsvik (1998) menar är en förutsättning för att skapa motivation. De menar att 

kommunikationen och förmedling av tydliga mål är en viktig faktor för att skapa motivation. 

Samtliga tre ledare talar om vikten av att ha en tydlig kommunikation, främst genom mycket 

feedback och uppföljning. Det gäller att se till att budskapet går fram och att det tolkas på rätt 

sätt enligt respondent A. 

 

 

5.2 Intellektuell stimulans 

 

Ledaren strävar efter att medarbetarna på egen hand ska tänka igenom saker och utveckla sina 

egna egenskaper. Viktigt är även att vara öppen för förändringar. Ledaren ska, även om det 

verkar som en dålig idé, släppa fram förslaget för att skapa stimulering och 

självförverkligande hos arbetarna (Kirkbride, 2006). Intellektuell stimulans innebär ett 

frågande, och ifrågasättande ledarskap istället för ett ledande genom order. 

 

5.2.1 Kreativitet 

Kreativitet skapas genom att medarbetarna känner sig uppskattade och att de utvecklas 

(Kirkbride, 2006). Detta är något som tydligt kan ses hos de ledare som intervjuats.  

Respondent A, B och C betonar att det är viktigt att skapa ett klimat som tillåter kreativitet, 
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vilket de gör genom att få medarbetarna att våga misslyckas för att utvecklas. Respondent A 

och B försöker skapa en kreativitet hos sina medarbetare genom att låta sina medarbetare 

besöka varandras arbetsplatser för att få nya idéer kring exempelvis hur olika arbetsmoment 

kan lösas. Detta är något som Respondent D ser som en positiv sak för att öka hans kreativitet. 

Respondent E menar vidare att kreativitet skapas genom att bli delegerad uppgifter och genom 

att ha en god kommunikation. I respondent A: s organisation använder de sig av något de 

kallar ”best practice”, vilket innebär att de förmedlar olika idéer och arbetssätt till varandra 

inom gruppen, detta sker både fysiskt och på distans. Denna metod bidrar till en ökad 

kreativitet hos gruppens medlemmar.   

5.2.2 Uppskattning 

I Maslows (1948) behovstrappa är självförverkligande det sista steget, för att nå dit är 

uppskattning ett viktigt steg. Att visa uppskattning är något som enligt respondent A, B och C 

går att göra på distans, detta sker genom att ge positiv feedback via e-post eller telefon. Detta 

är något som poängteras av respondent D, han menar att det är viktigt att få höra hur hans 

arbetsinsatser uppfattas av sin ledare, men även av omgivningen. Respondent C påpekar, att 

på grund av hans position i företaget, är det viktigt att ibland ge feedback till personer som 

inte direkt sitter i hans arbetsgrupp, eftersom dessa personer ser upp till respondenten.  

Samtliga medarbetare betonar att de känner uppskattning genom att de blir delegerade nya 

arbetsuppgifter, detta resonemang är något som även styrks av respondent B. Samtliga ledarna 

som intervjuats menar också att uppskattning visas genom att vara ett bollplank för idéer, 

frågande och hjälpa till att fatta beslut.   

5.2.3 Konflikthantering 

Som ledare är det viktigt att kunna skapa grupper som kan arbeta tillsammans, och för att göra 

detta är det viktigt att skapa en god atmosfär på distans (Nordengren & Olsen, 2006). 

Respondent C gör detta genom att se till de personliga egenskaperna hos sina medarbetare, 

genom att anställa personer som han vet kan samarbeta. Respondent B menar även han att när 

det ska tillsättas personer i ett projekt så väljer han personer som kan samarbeta. Detta styrks 

av Latham och Ernst (2006) som skriver att det är viktigt att anställa rätt personer som kan 

samarbeta med varandra för att skapa tillhörighet och kärlek. Att få träffas fysiskt är en viktig 

faktor för att skapa ett bra samarbete i gruppen menar respondent E och A. Som ledare är det 

viktigt att inom gruppen tillåta ett samarbete, alla frågor och tankar behöver inte gå via 

ledaren, ledaren på distans får inte ha för stort kontrollbehov menar respondent A och C. 

Konflikthantering är något som Nordengren och Olsen (2006) menar är ledarens uppgift för 

att skapa ett bra samarbete i en grupp på distans. Alla intervjupersoner är helt överens om att 

lösa konflikter är något som ska göras öga mot öga, är det mindre konflikter så kan de lösas 

på distans. Respondent C påpekar dock att konfliktlösning som sker via e-post eller telefon 

snarare kan skapa en värre konflikt då personerna kan gömma sig bakom verktygen och 

missuppfattningar lätt kan uppstå. Respondent B menar också att om han som ledare åker till 

berörda personer för att lösa en konflikt är det ett sätt att visa engagemang, vilket han menar 

är viktigt i ledarskapet. 

 

 

5.3 Inspirerande motivation 

 

Den inspirerande motivationsledaren har en förmåga att motivera sina anställda till bästa 

uppträdande och beteende (Kirkbride 2006). Den här sortens ledare ska ha en förmåga att 

förmedla mål och visioner på ett övertygande sätt för sina medarbetare. 
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5.3.1 Engagemang 

Ledaren skapar motivation, enligt Kirkbride (2006), genom att förmedla tydliga mål och 

visioner, samt att aktivt bidra i arbetet. Vidare menar han att genom att sätta upp klara och 

tydliga mål kan ledaren få sina medarbetare att prestera lite mer än vad de trodde de skulle 

klara av. Detta styrks av respondent A som menar att det är viktigt att medarbetarna har klara 

mål att jobba efter, dessa kan sättas upp både på distans och fysiskt. Han anser också att det är 

vikigt att sätta en vikt på målen så att de kan se tyngden och seriositeten i målet. Även 

respondent B pratar om vikten av att ha nedskrivna mål som är klara och tydliga, men han 

menar dock att mål ska förmedlas vid fysiska möten. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att 

tydlig målsättning ger största förutsättningen för att skapa motivation. För att nå de uppsatta 

målen är det enligt Avolio och Bass (2002) viktigt att ledaren visar ett engagemang. Enligt 

Bass (1990) använder effektiva ledare sin egen entusiasm för att förmedla företagets mål till 

andra. Detta styrks av alla ledare som anser att engagemang är en av de viktigaste 

egenskaperna för en ledare. Respondent C menar att en ledare som inte brinner för sin sak 

aldrig kommer få sina anställda att nå deras mål. Han menar att engagemang är ett måste för 

en ledare. Både respondent A och B anser att det är viktigt med feedback och uppföljning av 

målen. Vidare är det vikigt att ge beröm,då människor enligt respondent A drivs av 

bekräftelse. 

 

 

5.4 Idealt inflytande 

 

Ledaren ska ses som en ideal influens, eller en förebild för de anställda (Kirkbride, 2006). En 

viktig aspekt när det gäller att motivera och påverka sina arbetare är enligt Yukl (2002) att 

själv göra rätt, så tar medarbetarna efter det. Dessa ledare får rollen som förebild på grund av 

särskilda personlig egenskaper eller sin karisma (Kirkbride, 2006). 

5.4.1 Förebild 

Ledarna i studien talar mycket om kommunikationen som en viktig del när det gäller att vara 

en förebild. Kommunikationen menar de gör att de kan förstå sina medarbetare och deras 

situation. Detta styrks även av respondent B som menar att det är viktigt att ledaren lär känna 

sina medarbetare och deras personligheter. Respondent C talar om att ledaren måste ha 

kunskap, men framför allt engagemang och att ledaren ska visa sig engagerad. Han styrker då 

Yukls (2002) teori som säger att det är viktigt att själv göra rätt. Respondenterna D, E och F 

håller med om att kommunikationen är betydelsefull för att deras ledare ska vara en förebild 

för dem. Avolio och Bass (2002) visar på vikten att en ledare bara använder sin makt när det 

verkligen behövs. Detta styrks av respondent A som menar att ledarens roll är att hålla ihop 

gruppen, men att allt inte behöver gå igenom honom. Det är viktigt att ledaren inte har något 

kontrollbehov.  

5.4.2 Förtroende 

Respondent D anser att en ledare är en förebild genom att ha en öppen och tydlig 

kommunikation för att skapa förtroende i gruppen. Detta påpekas även av Barbuto Jr. (2005) 

som menar att motivation skapas i en grupp när ledaren kan skapa ett förtroende. Respondent 

B håller med om att förtroende är centralt i en grupp på distans, detta för att medlemmarna i 

gruppen ska kunna och våga kommunicera med varandra. Förtroendet menar han måste först 

skapas genom fysiska möten. Respondent A menar istället att det är enklare att skapa ett 

förtroende vid fysiska träffar men att det går göra på distans. Han menar att det till stor del 

handlar om teambuilding och att det är viktigt att få medarbetarna att känna sig behövda i 

organisationen. Detta stärks av respondent C som menar att samarbete där alla bidrar skapar 
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ett förtroende. Precis som Jarvenpaa (1999) skriver så anser ledarna att det är svårt att skapa 

ett förtroende på distans. 

Närhet     Distans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Motivationsmodell för ledarskap på distans 

 

Modellen visar hur en ledare som arbetar i en decentraliserad organisation kan skapa 

motivation hos sina anställda. Denna modell är framtagen från den teoretiska modellen och 

empiriska sammanfattningen. Den teoretiska modellen utgår helt från ett fysiskt ledarskap och 

med den information som erhölls från intervjuerna framtogs denna modell. Denna modell 

visar på att ledarskap på distans kräver fysiska möten för att kunna skapa motivation. 
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6 SLUTSATSER 

 

I sista kapitlet diskuteras slutsatserna kring studiens syfte och frågeställning utifrån teorin 

och analysen av den kvalitativa undersökningen. Här presenteras också en modell som 

besvarar studiens frågeställning Avslutningsvis sker en reflektion kring vald metod och 

förslag till fortsatt forskning.  

 

Att motivera sina anställda är en av ledarens viktigaste uppgifter. I den allt mer globaliserade 

världen, får fler företag en mer decentraliserad organisation. Denna decentralisering påverkar 

ledarens sätt att arbeta, eftersom medarbetarna blir geografiskt spridda runt om i världen. 

Möjligheterna till att träffas fysiskt blir begränsade, och mer utav ledarskapet måste ske på 

distans. Eftersom de fysiska mötena är viktiga faktorer för att skapa en motiverad arbetsstyrka 

måste ledare hitta alternativa sätt att motivera. Denna studie har utgått från det transformella 

ledarskapssynsättet för att det betonar ett ökat ansvarstagande hos medarbetarna vilket är 

viktigt i en decentraliserad organisation. Syftet med denna studie var att skapa förståelse för 

hur en ledare på distans kan skapa motivation. Vidare ville vi också få en insikt i vilka 

motivationsfaktorer som är möjliga att utöva på distans. Studiens frågeställning är: Hur kan 

det transformella ledarskapet skapa motivation på distans?  

Studien visar på att flera faktorer för att skapa motivation i det transformella ledarskapet går 

att utöva på distans, men vidare visar undersökningen på vikten av att även träffas fysiskt. 

Utifrån detta har en modell tagits fram som visar vilka faktorer som kan ske på distans och 

vilka som förutsätter fysiska möten. 

Som ledare är det viktigt att kunna skapa en social relation inom gruppen. Det har 

framkommit att dessa relationer skapas genom fysiska möten och aktiviteter utanför arbetet, 

speciellt i början av samarbetet eller när någon ny kommer in i gruppen. För att sedan 

upprätthålla dessa relationer på distans är det viktigt att ha en öppen och tydlig 

kommunikation och att inte bara prata jobb, utan även prata om andra saker som gör att 

relationerna upprätthålls och stärks. Det är också viktigt att se till medarbetarnas personliga 

behov, visa intresse, bekräfta, känna av och förstå sina medarbetare.  

Att se till medarbetarnas behov och visa uppskattning är viktigt för att skapa motivation inom 

gruppen. För att få en motiverad personal måste ledaren skapa en kreativ atmosfär genom bra 

samarbete inom gruppen. En kreativ arbetsplats får ledaren genom att få sina medarbetare att 

våga misslyckas, samt att låta sina medarbetare lära sig av varandra. I en geografiskt spridd 

organisation måste medarbetarna vara mer självständiga, ta egna beslut och kunna 

kommunicera med andra medarbetare utan ledarens involvering. För att skapa en atmosfär 

som tillåter kreativitet och stimulans är det viktigt att ha ett bra samarbete i gruppen. Ett bra 

samarbete grundar sig i att personerna inom gruppen har de personliga egenskaperna som gör 

att de kan komma överens och samarbeta. Oavsett om en grupp är bra på att samarbeta eller 

inte, så är det viktigt att ledaren kan hantera konflikter. I en organisation där medarbetarna 

befinner sig på geografiskt spridda platser kan en konflikt lätt eskalera på grund av att 

kommunikationen leder till misstolkningar. Detta gör att ett litet problem kan leda till en 

större konflikt. Som ledare är det därför viktigt att alltid ha en tydlig kommunikation, och 

lyssna på sina medarbetare. Är det ett större problem ska ledaren så snabbt som möjligt reda 

ut det ansikte mot ansikte.   

Bekräftelse och uppskattning är en viktig faktor för att få anställda till att vara motiverade i 

sitt arbete. Det finns många olika sätt att ge bekräftelse och uppskattning till sina medarbetare, 



 

28 

 

dels kan det vara att ledaren visar ett intresse och finnas tillhands när det behövs, dels också 

att delegera arbete. Det är även viktigt att ge feedback på deras arbete så att de vet när något 

gjorts bra för att öka deras motivation. Att ge bekräftelse och visa uppskattning är något som 

är möjligt att utföra på distans, det krävs inga fysiska möten för att bekräfta en medarbetare.  

Kommunikation är en viktig aspekt för att kunna förmedla mål och visioner vilket leder till 

motivation hos de anställda. Mål och visioner måste förmedlas på ett tydligt sätt, alla berörda 

måste vara medvetna och på det klara med vart organisationen vill. För att kunna förmedla 

mål och visioner är det viktigt att som ledare visa ett engagemang. Engagemanget är ett 

nyckelord, att visa intresse för de anställda samt att vara där när det behövs oavsett om det 

handlar om arbetet eller inte. Engagemanget är något som kan ske på distans, genom att vara 

tillgänglig. 

Ödmjukhet och respekt är viktigt för att vara en förebild, vilket är en förutsättning för att 

skapa motivation. Vidare bör en ledare, för att vara ett inflytande, förstå sina medarbetare och 

deras situation samt att vara en coach och mentor. För att vara en förebild måste ledare visa 

att han brinner för sin sak för att på så sätt få sina medarbetare motiverade. Det är viktigt att 

en ledare lever som han lär, att han inte bara förmedlar ett budskap utan att han också tar efter 

det själv. För att kunna kommunicera sitt inflytande är det viktigt att ha ett förtroende till sina 

medarbetare. Detta förtroende skapas till en början genom fysiska möten, då får alla träffas 

och på så sätt lär de känna varandra och vet varandras kvalitéer och brister. För att sedan 

upprätthålla förtroendet inom gruppen eller organisationen är det viktigt att ha en god och 

tydlig kommunikation.  

Nackdelen med att använda sig av den form av intervjuer som vi valt, är att pålitligheten blir 

begränsad då varje intervju i viss mån blir unik på grund av den specifika kontexten och de 

specifika intervjuobjekten. Fördelen är dock att vi kan styra intervjuerna och få en förståelse 

för respondentens uppfattning därmed få nya insikter i ämnet. Även om tillförlitligheten blir 

lidande så anser vi att denna metodform är den som lämpar sig bäst för vår frågeställning då 

det finns många faktorer som skiljer sig från ett företag till ett annat. Eftersom de anställda 

befann sig utomlands kunde vi inte genomföra fysiska intervjuer utan använde oss av e-post, 

vi anser att användandet av e-post har bidragit till att vi inte fått den rika information som vi 

hade fått vid fysiska intervjuer. Även om medarbetarnas synpunkter varit viktiga har fokus 

varit på ledarna, vilket medfört att den information som erhölls vid e-post intervjuerna var 

tillräcklig i många avseenden. Om tid och resurser hade funnits hade det varit en fördel att 

utföra alla intervjuer fysiskt. Två av intervjuerna med ledarna genomfördes utanför deras 

arbetsplats, detta ser vi som positivt då de kunde fokusera enbart på intervjuerna. Den tredje 

ledaren intervjuades på dennes kontor vilket gjorde att vi vid vissa tillfällen blev störda. Om 

intervju sker på en arbetsplats är det väldigt svårt att helt bli fri från störande moment 

eftersom vi befinner oss i respondentens vardag.  

Den valda teoretiska modell som användes i studien var ett bra sätt för att kunna skapa ett 

underlag för intervjuerna. Eftersom skillnaden på ett fysiskt ledarskap och ett ledarskap på 

distans inte har stora skillnader var det ett bra sätt att ha en grund att stå på i studien. Dock 

visade studien att den teoretiska modellen inte helt var tillämplig vid ett ledarskap på distans. 

Därför gjordes den om för att bättre passa till ett ledarskap på distans. Det är den modell som 

finns på sidan 26. 

Det skulle vara intressant att forska vidare i detta område och då att göra undersökningen på 

företag eller grupper som är helt virtuella. Vidare hade det varit intressant att jämföra olika 

branscher, och då speciellt en bransch med stor IT-kunskap med någon bransch som inte har 

den kunskapen. Ett tredje förslag på vidare forskning är att jämföra motivationseffekter 
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mellan ett ledarskap på distans och ett fysiskt ledarskap. Sist vill vi uppmana forskning kring 

ledarskap på distans där ledarna är kvinnor eller yngre personer, då vi enbart har använt 

respondenter som är män i medelåldern. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 Bakgrund om företaget och intervjupersonen. 

- Berätta lite om dig själv.  

-  Berätta lite om företaget. 

- Berätta lite om din befattning på företaget? 

- Vad har du för utbildning inom ledarskap? 

- Vad har du för tidigare erfarenheter från ledarskapsarbete? 

 

 Inledande diskussion 

- Vilka möjligheter ser du i att leda på distans? 

- Vilka svårigheter eller hinder ser du i att leda på distans? 

 

 Kommunikation  

- Hur kan kommunikationen se ut i en grupp som geografiskt utspridd? 

- Vilka verktyg används för att hålla kontakten med dina anställda? På vilket sätt används 

dem? 

- Hur ofta har ni fysiska möten? 

- Vad är anledningen till dessa fysiska möten? 

 

 Individuell hänsyn 

- Hur går du tillväga för att ta individuell hänsyn till dina medarbetare? 

- Berätta hur du som ledare gör för att ta hänsyn till dina medarbetares behov. 

- På vilket sätt kan du lära känna dina medarbetare när de är geografiskt utspridda? 

- Berätta hur du skapar en social relation till dina anställda på distans. 

 

 Intellektuell stimulans 

- Hur gör du för att dina medarbetare ska känna sig uppskattade? 

- Hur kan du som ledare påverka samarbetet inom gruppen? 

- Vidare hur kan du som ledare bidra till en kreativitet hos dina medarbetare? 

- Finns det några konflikter som du inte vill lösa på distans? 

- Hur går du tillväga för att lösa eventuella konflikter? 

 

 Inspirerande motivation 

- Hur får du dina anställda att prestera sitt bästa utifrån sina förmågor? 

- Berätta om hur du går tillväga när du förmedlar mål och visioner? 

- Berätta hur du som ledare kan visa ett engagemang och entusiasm på distans? 

 

 Idealt inflytande 

- Vilka faktorer anser du vara viktiga för att vara en bra förebild för dina anställda? 

- Hur gör du för att vara en bra förebild? 

- Hur gör du för att skapa ett förtroende hos dina anställda? 
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Intervjuguide till anställda 

- Could you give some background information about you and your position in the 

company?  

- What kind of education do you have? 

-  Do you have any leadership education?  

 

- Which are the positive aspects by working in a group with a remote leader? 

- What are the difficulties to work in a group with a remote leader? 

 

- How do you communicate with your leader? 

- What kind of technical tools are used in the communication?  

- Are the different communication tools used for specific situations? 

- In what way do you think the communication could be improved? 

- How often do you have face-to-face meetings with your leader? 

- Do you find it important to be able to have face-to-face meetings? Please motivate why 

or why not? 

 

- Do you feel that your leader takes individual consideration in you? In which ways? 

- Could you describe how your leader takes individual needs in consideration? 

- How can you get to know people in the group and your leader when they are 

geographically dispersed?   

- In what way does your leader make it possible to have social relation to each other? 

 

- In what way does your leader show you appreciation in the remote leadership? 

- In what way does the leader affect the cooperation in the remote group? 

- In what way does your leader promote your creativity from distance? 

- If there are any conflicts within the group or with the leader, how are these taken care of? 

 

- In what way does your leader motivate you to perform to your best abilities? 

- How are goals and visions communicated in the dispersed team? 

- Do you consider your leader to be enthusiastic and dedicated? If that’s the case, how 

does he express it to you? 

 

- In what way is your leader a role model for you? 

- Which skills do you find important in a leader to be a role model? 

- How is trust accomplished by the leader? 

 

- Which factors do you find to be most important for you to be motivated by your leader? 
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Introduktion inför intervju 

Vi är tre studenter som läser sista terminen vid Högskolan i Halmstad. Nu under våren skriver 

vi vår C-uppsats inom företagsekonomi, och där i ämnet ledarskap. Vi har valt att inrikta oss 

på ledarskap på distans, och då främst geografisk distans. Eftersom allt fler företag blir mer 

och mer globala och virtuella tyckte vi att detta var ett väldigt intressant område.  

Vi har läst in oss på hur en ledare/chef ska leda på distans enligt teorin, och vill nu komma ut i 

verkliga företag och göra intervjuer med ledare som har anställda på distans för att se om 

teorin stämmer överrens med verkligheten.  

Vårt syfte med denna studie är att få en förståelse för ledarskap på distans samt att försöka 

utveckla riktlinjer för hur ledare på distans bör kommunicera och agera för att leda på distans.  

Vi är väldigt tacksamma för att Ni tar er tid att ställa upp i studien. 

Mvh 

Robin Andersson 

Mikael Lingeskog 

Sam Mofrad 

 

 


