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Sammanfattning 
 
Arbetsplatsen blir i högre utsträckning mer flexibel och fler och fler har en chef på annan ort 
eller i annat land. Gränserna mellan olika länder, arbetsplatser och kulturer suddas ut i 
större utsträckning än tidigare. Att arbeta på distans innebär bl.a. nya möjligheter vad gäller 
kompetensutveckling, större flexibilitet i arbetstid, arbetsuppgifter och resurser, en större 
plattform för olika karriärmöjligheter och ett utvidgat nätverk. Syftet med denna uppsats är 
att undersöka hur chefer kan skapa ett framgångsrikt virtuellt team och motivera på distans. 
Studien är kvalitativ och har utförts genom intervjuer med chefer och medarbetare på 
Nielsen i Norden. Resultatet visar att distanschefen måste vara tydlig vad gäller 
kommunikation, ansvar och förväntningar samt till stor del låta medarbetarna ”leda  sig  
själva”.  Chefen  bör  även  uppmuntra  kunskapsutbyte  och  interaktion  i teamet. Regelbundna 
fysiska möten är avgörande för att skapa en god relation och ett effektivt samarbete. För att 
skapa ett motiverat team bör cheferna bl.a. involvera medarbetarna i beslut, arbeta mycket 
med feedback samt sätta sig in i medarbetarnas individuella drivkrafter. 
 
 
 
Nyckelord: Ledarskap, motivation, virtuella team, leda på distans, virtuellt ledarskap, 
feedback, kommunikation, globalt ledarskap, gränsöverskridande ledarskap. 
 



 

   

Abstract 
 
The work place is becoming more flexible and an increasing number of employees report to 
a leader in another location or country. The borders between different countries, work 
places and cultures are diminished to a greater extent than before. Working from a distance 
means new opportunities in terms of competence development, flexibility in working hours, 
tasks and resources, a larger platform for various career opportunities and an expanded 
network. The purpose with this study is to examine how leaders can create a successful 
virtual team and motivate remotely. The qualitative study is carried out through interviews 
with leaders and employees within Nielsen Nordic. The result shows that the distance leader 
needs to be clear in terms of communication, responsibilities and expectations and allow the 
employees to “lead themselves”.  The leader should encourage knowledge sharing and 
interaction in the team. Regular physical meetings are crucial for creating good relationships 
and effective cooperation. To create a motivated team the leader should e.g. involve the 
employees in decisions, work with feedback and understand the individual motivational 
factors. 
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Bakgrund 
 
Globaliseringen som sker världen över samt de avancerade informations- och 
kommunikationsverktyg som finns tillgängliga möjliggör ett skifte i sätt att arbeta. 
Medarbetare kan på ett annat sätt än tidigare få tillgång till den information de behöver och 
det traditionella ledarskapet har förändrats. En ledare kan ha direkt kontakt med sitt team 
oavsett var de sitter, vilket medför nya sätt att interagera och utbyta information. Virtuella 
team  skiljer  sig  från  ”traditionella”  team  på  flera  sätt,  t.ex. placering, var och hur 
arbetsuppgifterna genomförs samt relationen i teamet (Weisband, 2008). 
 
Ledarskap handlar både om kommunikation och om motivation.  I dagens samhälle är dessa 
frågor särskilt viktiga, då verksamheter och organisationer i större omfattning breder ut sig 
geografiskt. Ledare måste därmed kunna nå och motivera sina medarbetare oavsett varifrån 
och när de arbetar (Nordengren & Olsen, 2006, s 9). Att arbeta på distans innebär fördelar 
och nackdelar som upplevs på skilda sätt av olika individer. En del känner sig ensamma, 
övergivna och utanför medan andra uppskattar friheten och möjligheten att styra sig själv 
och sitt arbete. Utmaningen för varje ledare på distans är att skapa ett team som trivs och 
fungerar i den virtuella världen. Att svetsa samman olika personligheter så att de känner 
gemenskap och arbetslust trots att de sällan eller aldrig träffas (Engestang, 2004). 
 
En stor tillgång i distansorganisationen, som i alla verksamheter, är att skapa engagemang 
och en uttalad vilja att ta ansvar. För att engagemang, driv och arbetsglädje ska ge 
inspiration och resultat över lång tid så krävs tydliga värderingar, förväntningar och mål. 
Enligt ett flertal psykologer är bekräftelse den absolut starkaste drivkraften för de flesta. 
Men vi är alla olika och kan ha många olika drivkrafter.  Det är viktigt för en ledare att ta 
reda på varje individs individuella drivkrafter (Engestang, 2004). Hög motivation hos de 
anställda är huvudingrediensen för framgång i alla organisationer. Det knepiga med 
motivation hos människor är inte bara att den är olika hos olika individer – den kan också 
vara olika vid olika tidpunkter och inför olika saker. Varje generation har också sina egna 
speciella behov vilket chefen måste lära sig att hantera. Den perfekta motivationsmodellen 
existerar  inte  utan  är  ett  pågående  ”varje-dags-jobb”.  Allt  startar  med  chefens  egen  
motivation – för att kunna motivera andra måste chefen själv vara motiverad (Ekberg, 2010, 
s 14-15). 
 
 

Nielsen – ett globalt informations- och medieföretag 
 
Nielsen är ett globalt informations- och medieföretag som har en ledande position inom 
marknadsinformation, mediainformation, nätinformation, mobila mätningar, mässor och 
fackpress.  Företaget mäter shopping och mediekonsumtion hos över 100 miljoner 
konsumenter världen över. Företaget finns representerat i över 100 länder och har drygt 34 
000 anställda. Nielsen tillhandahåller information och rådgivning för att nationella och 
internationella kunder ska få en större förståelse av dagens konsument. Kunderna finns 
främst inom media, FMCG (snabbrörliga konsumentvaror) och Telecom. Nielsen 
tillhandahåller media och marknadsinformation, analyser och branschexpertis om vad 
konsumenter tittar på och vad de handlar. Nielsen hjälper sina kunder att bibehålla och 
stärka sin marknadsposition och identifiera möjligheter för lönsam tillväxt. Nielsens kunder 
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är några av världens största multinationella företag. 

 

Nielsens historia  
 
Nielsen grundades i USA 1923 av Arthur C Nielsen Sr, som var en av grundarna av den 
moderna marknadsundersökningsbranschen. Nielsen var inblandad i många innovationer 
inom konsumentfokuserad marknadsförings- och medieundersökning. Arthur C Nielsen Sr 
skapade bland annat en unik mätningsteknik i detaljistledet som gav kunderna den första 
tillförlitliga, objektiva informationen om konkurrenskraft och effekten av deras 
marknadsförings- och säljåtgärder. Nielsens information gav praktisk mening till konceptet 
med marknadsandelar och gjorde det till ett av de kritiska nyckeltalen för 
verksamhetsresultatet. Nielsen grundade också den verksamhet som idag är känd som 
Nielsen Media Research och är globalt ledande inom mätning av tittarsiffror och andra 
medieundersökningstjänster. Nielsen invigde sitt första internationella kontor i 
Storbritannien 1939 och i Sverige har Nielsen haft verksamhet sedan 1957. 
  

 

Problemformulering 
 
Inom Nielsen blir det allt vanligare med en chef på distans och att ingå i ett internationellt 
team. Med medarbetare och kunder över hela världen är det en nödvändighet att arbeta 
mer integrerat och gränsöverskridande än tidigare. Vissa anställda har en roll som sträcker 
sig över flera länder och andra medarbetare arbetar enbart lokalt. Medarbetare som arbetar 
i huvudsak med lokala kunder kan dock ändå ingå i ett internationellt team och kommer på 
så sätt i kontakt med andra länder. Det blir även vanligare att medarbetare har en roll som 
inte har anknytning till det land där medarbetaren har sin arbetsplats. Företaget blir mer och 
mer internationellt i sitt sätt att arbeta med kunder samt samarbetet över landsgränser ökar 
allt mer. Kommunikationssätten mellan medarbetarna är främst mail, telefon, 
Communicator och telefonkonferens eller live meetings. Utbildning sker också i högre grad 
via online utbildningar, virtuella utbildningar eller internationella konceptutbildningar som 
lokala anställda tränas i för att i sin tur kunna utbilda sina kollegor.  

Sammanfattningsvis kan man säga att oavsett vilken befattning du har så går företaget mot 
ett mer globalt sätt att arbeta och att kunna leda och motivera ett team framgångsrikt på 
distans blir alltmer viktigt.  Vissa kompetenser hos chefen och medarbetaren blir än mer 
viktiga för att kunna uppnå ett bra resultat, effektivt samarbete, utveckling och trivsel. 
Studien har begränsats till chefer och medarbetare som leder eller ingår i ett virtuellt team 
inom Nielsen i Norden. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är dels att beskriva hur en chef kan bygga ett framgångsrikt 
virtuellt team samt motivera och engagera på distans. 
 
Frågeställningar: 
 

 Vilka kompetenser hos chef och medarbetare är viktiga i ett virtuellt team? 
 Hur kan en chef på distans motivera och engagera sina medarbetare? 
 Hur kan kommunikation och information fungera effektivt i ett virtuellt team? 
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Teori 
 
 
I dag behöver företag anpassa sig oerhört snabbt för att kunna hänga med i utvecklingen. Att 
skapa sig en konkurrensfördel i en global miljö innebär en ständig utveckling för att 
maximera sin utvecklingspotential, hantera konkurrens, öka effektiviteten och 
produktiviteten. Företagen vars virtuella team inte fungerar effektivt kommer troligtvis att få 
kämpa i motvind i en global, konkurrenskraftig och snabbt föränderlig omvärld. Att förstå 
hur man ska leda och arbeta i ett virtuellt team har blivit en fundamental kunskap i många 
företag. Genom att forma sitt team på rätt sätt kan företaget snabbt flytta talanger från olika 
funktioner och geografiska platser. Metoderna för att hantera detta kan vara avgörande för 
företagets framgång eller fall. Framgångsrika team måste snabbt kunna adressera 
kundproblem, utveckla produkter, leverera tjänster och service. Virtuella team har flera 
fördelar eftersom de oftast inte har samma begränsningar vad gäller distans, tid och 
organisation. För många team är inte resor och fysiska möten det mest effektiva arbetssättet 
(Duarte & Snyder, 2001, s 3-4).  
 
Dagens globalisering har gjort att arbetsteam som består av individer med olika kulturell 
bakgrund har blivit allt vanligare. En föränderlig omgivning gör att vi vinner på att ha ett 
team med olika bakgrund och erfarenheter. Flera olika perspektiv ger oftast en bredare 
förståelse samt kreativitet när det gäller att finna nya vägar och lösningar på problem. Är 
företaget verksamhet i olika kulturella miljöer och har kunder med olika kulturella 
bakgrunder, så finns det ytterligare fördelar med en bred kulturell mångfald för att möta 
omgivningen (Gunnarsson, 2010). 
 
 

Fördelar och utmaningar med virtuella team 
 
Enligt Cohen & Gibson (2003, s 98-101) är några av fördelarna och utmaningarna med 
virtuella team: 
 
Fördelar 
 

 Innovativa idéer och synergieffekter kan uppstå genom att teamets medlemmar har 
olika bakgrund och är baserade på olika kontor. Dubbelarbete kan därmed undvikas 
och fördelar uppnås genom att dela information och erfarenhet. 

 Enligt Tyran, Dennis, Vogel och Nunamaker (1992), refererad i Cohen & Gibson, 2003, 
kan prestationer och insatser leda till ett bättre slutresultat på grund av t.ex. 
mångfalden i gruppen. De virtuella teamen kan även ha en fördel gentemot lokala 
team eftersom de har kontakter i ett större område och/eller antal länder. De kan 
skapa en större bredd i kontaktnätet vad gäller t.ex. kunder och andra externa 
målgrupper. En annan fördel är att virtuella möten och kommunikation har visat sig 
innebära att hela teamet bidrar i högre grad och konstellationen blir mer jämställd än 
i ett fysiskt möte. 

 Konstruktiv konfliktlösning, funktionellt inflytande och mindre politik kan vara några 
av fördelarna i ett virtuellt team. Exempelvis är kommunikationen mer tydlig och rak, 
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vilket kan leda till att missförstånd undviks i högre grad. Konflikter kan filtreras bort i 
högre grad när medlemmarna inte ses fysiskt utan kommunicerar virtuellt. Kulturella 
skillnader och virtuell kommunikation medför ofta att de medverkande är mindre 
benägna att använda politiska påtryckningar och missbruka sin ställning. Detta kan 
bl.a. bero på att förtroligheten och den familjära känslan oftast är lägre i ett virtuellt 
team samt att det är vanligare med skriftlig dokumentation vid dessa möten. 

 
Utmaningar 
 

 Tekniska verktyg som inte fungerar, t.ex. kapacitetsproblem, dålig funktion/kvalitet, 
olika versioner av program, plattformar etc. 
 

 Kommunikation kan vara mer formell i ett virtuellt team, identifieringen med teamet 
och känsla av samhörighet minskar. Engelska är ofta inte modersmålet, vilket ökar 
sannolikheten för missförstånd, tvetydighet och komplexitet. 
 

 Konflikter kan eventuellt ligga "gömda" under längre tid i ett virtuellt team innan de 
upptäcks. Konsensus är oftast svårare att uppnå i ett virtuellt team och eftersom 
kommunikationen i högre grad är mer begränsad ökar möjligheten för missförstånd. 
Process-relaterade konflikter kan eventuellt uppstå i högre grad i virtuella team 
eftersom teamet troligtvis är vana vid att arbeta med olika typer av arbetsprocesser 
och lösa problem på olika sätt. 
 

 Ineffektiva arbetsprocesser på grund av svårigheter att nå konsensus, svårigheter att 
få tag på arbetsmaterial vilket innebär längre ledtider, extra tid för uppdateringar och 
förståelse för vad teamet ska åstadkomma. Om teamet sitter i olika tidszoner innebär 
det ofta längre arbetsdagar (t.ex. möten på kvällstid) samt mindre möjlighet till 
interaktion med andra i teamet. Lokala prioriteringar kan också inverka på tiden för 
den enskilda individens prestation i teamet. 
 

 Supportsystem för att t.ex. hantera löner, prestation, utveckling etc. kan innebära en 
utmaning både för teamet och ledaren om dessa skiljer sig åt mellan olika länder. 

Några av fördelarna med att arbeta med virtuella team är bl.a. att de ökar snabbheten och 
rörligheten samt levererar expertis och vertikal integration mellan organisationer för att 
kunna tillhandahålla resurser. Medlemmarna kan bredda sina karriärer och perspektiv 
genom att arbeta tvärs organisationer och kulturer med en större variation i projekt och 
uppgifter. Effektiv användning av tekniska kommunikationsverktyg är avgörande för teamets 
framgång, men det är även många andra faktorer som påverkar om teamet blir 
framgångsrikt (Duarte & Snyder, 2001). 
 
Många som arbetar på distans ser det som mycket positivt med högre grad av flexibilitet och 
egen kontroll av sina arbetsuppgifter och sin arbetstid.  Några av utmaningarna med att sitta 
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på ett annat kontor kan vara att medarbetaren inte blir tillräckligt sedd, får tillräcklig 
återkoppling eller arbetar för mycket utan att någon säger ifrån (Engestang, 2004). 
 
Det innebär även en ekonomisk vinst att ha färre fysiska möten när gruppen sitter på olika 
platser. Företaget sparar även i restid och undviker att möten hålls på någon annans 
“hemmaplan”. Alla medverkar på samma villkor och den som kanske vanligtvis har svårare 
att komma till tals under ett fysiskt möte kan bidra på samma sätt alla andra. En person som 
vanligtvis dominerar diskussionerna får inte mer tid än någon annan. De synpunkter som 
vanligtvis inte kommer fram eller blir undertryckta får komma fram. De slutgiltiga idéerna 
och lösningarna kan därför bli helt annorlunda än vad de skulle blivit under ett fysiskt möte 
(Larsen, 2003, s 190). Dock kan total avsaknad av fysiska möten påverka förståelsen av 
information negativt. DeSanctis och Monge (1999), refererad i Cohen & Gibson, 2003, menar 
att virtuella team vanligtvis har svårare att förstå innebörden av information och feedback 
(Cohen & Gibson, 2003, s 61). Hofstede (1980) och Clark (1996), refererad i Weisband, 2008, 
menar att något som kan upplevas som mer effektivt med att arbeta i ett lokalt team är att 
synligheten och den informella kommunikationen ökar. Ofta kan teamet även ha en mer 
likartad syn på vissa saker, t.ex. riskbenägenhet, jämställdhet och kollektivism (Weisband, 
2008, s 196).  
 
Till vilken grad teamets medlemmar identifierar sig med varandra, maktfördelning, 
kommunicerar och har förtroende för varandra är mycket viktigt för att uppnå resultat samt 
för den subjektiva upplevelsen av att vara en del av ett team. Effektiva virtuella team 
uppfyller inte enbart teamets mål utan bidrar till att skapa ett förtroende mellan individerna. 
Förtroende är en kritisk strukturell och kulturell faktor som påverkar teamets framgång, 
prestation och samarbete. Människor tenderar att få förtroende för andra som är 
kompetenta, agerar med integritet och är angelägna om andras välbefinnande och trivsel. 
Alla dessa faktorer måste finnas på plats för att ett virtuellt team ska bibehålla en hög nivå 
av förtroende (Duarte & Snyder, 2001). 
 
Teamet behöver ett gemensamt mål och en gemensam förståelse av vad målet innebär för 
att fungera effektivt tillsammans. I ett virtuellt team är detta mer utmanande. Medlemmar i 
ett virtuellt team behöver förlita sig på olika tekniska verktyg för att kommunicera på ett 
enkelt och smidigt sätt i sin dagliga kommunikation, de omfattas inte av samma arbetsmiljö 
och har inte den geografiska närheten till varandra. Genom en delad förståelse kan 
medlemmarna förutsäga de andras beteende till viss del, antaganden kan göras om vad som 
behöver göras så att arbetet kan gå framåt utan konstant kontroll och återkoppling. 
Gruppmedlemmar kan ta beslut och agera utan att stämma av vad de andra i teamet gör, 
eftersom de har kommit till en gemensam förståelse av vad målet är. På detta sätt kan 
teamet arbeta mer effektivt genom att använda resurserna på rätt sätt och undvika 
dubbelarbete. En delad och gemensam förståelse av målet leder också till ett mer fokuserat 
arbete i teamet, högre motivation och bättre prestation (Cohen & Gibson, 2003). 
 
Medarbetaren kan känna en förväntan att alltid finnas tillgänglig. Oftast leder inte positiv 
stress till problem, utan det är den negativa stressen som kan uppstå när personen inte 
känner sig sedd, upplevelsen av att inte kunna påverka sin arbetssituation, 
informationsöverflöd etc. Ett intranät för informationsutbyte och samarbete kan rätt använt 
medföra att alla i teamet blir sedda och får en större grad av kontroll på vad som är på gång, 
prioriteringar etc. Medarbetarna kan dela med sig av sina erfarenheter, synpunkter och 
kunskaper på ett enkelt och tillgängligt sätt (Nordengren & Olsen, 2006). Några av riskerna 
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med att arbeta på distans kan vara känsla av isolering, sjukdomar, destruktiva beteenden 
(t.ex. alkoholism) m.m.  Om ledaren har en bra kontakt med sina medarbetare bör sådana 
problem kunna upptäckas i tid. Användning av olika typer av kommunikationsmedel gör det 
lättare för ledaren att upptäcka om någon person inte mår bra, t.ex. individuella 
telefonmöten, videokonferens. Om det uppstår konflikter är det oftast bäst att ha ett fysiskt 
möte. Om det inte är möjligt kan video- eller telefonkonferens vara ett alternativ 
(Nordengren & Olsen, 2010).  
 
 

Kompetenser hos chef och medarbetare 
 
Framgångsrika ledare delegerar både ansvar och befogenheter. En ledare på distans behöver 
vara extra tydlig när det gäller mål, ansvar, förväntningar och befogenheter. En medarbetare 
på  distans  kan  inte  stämma  av  saker  på  samma  sätt  ”informellt”  i  korridoren  med  sitt team 
eller sin chef. Finns det oklarheter vad gäller ansvar finns det en risk att den som inte är så 
självgående och drivande inte tar reda på hur det ligger till. Med en ledare på distans är det 
mycket mer ansvar som flyttas till den enskilde. Individen måste i högre grad själv ta egna 
initiativ, söka information och hålla sig uppdaterad (Nordengren & Olsen, 2006). 
 
De vanligast beskrivna kompetenserna hos en effektiv chef enligt Tubbs (2010, s 7): 
 

 Muntlig kommunikation (inklusive förmåga att lyssna) 
 Hantera tid och stress 
 Förmåga att ta individuella beslut 
 Uppmärksamma, definiera och lösa problem 
 Motivera och influera andra 
 Förmåga att delegera 
 Definiera mål och beskriva en vision 
 Självkännedom 
 Skapa teamkänsla 
 Hantera konflikter 

 
Enligt Bass (1990), refererad i Cohen & Gibson, 2003, så är förtroende för en ledares 
förmåga att koordinera uppgifter och interagera med sitt team en kritisk faktor för att skapa 
konsensus. I förändring litar teamet på ledarens erfarenhet och kunskap för att vägleda dem 
(Cohen & Gibson, 2003). Enligt Conger och Kanungo (1998), refererad i Cohen & Gibson, 
2003, spelar ledarskapsstilen en stor roll för att skapa ett framgångsrikt team. Enligt Bass 
och Avolio (1994), refererad i Cohen & Gibson, 2003, är det utvecklande ledarskapet starkt 
knutet till förtroendet för ledaren och hans/hennes förmåga att agera för teamets bästa. 
Forskning om det utvecklande ledarskapet har visat att det finns flera tekniker som dessa 
ledare använder för att motivera och inspirera, som t.ex. att agera som en etisk och moralisk 
förebild, kommunicera höga förväntningar, stimulera teamet att vara kreativa och 
innovativa och skapa ett tryggt klimat genom att vara lyhörd och lyssna (Cohen & Gibson, 
2003, s 187). Andra kompetenser som är viktiga för ett utvecklande ledarskap är att influera 
genom värdering och ideal, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och att ta 
individuell hänsyn. I ett virtuellt team är det troligtvis en fördel om en ledare kan motivera, 
koordinera och inspirera via effektiv och tydlig skriftlig kommunikation. Brault (1999), 
refererad i Cohen & Gibson, 2003, har skrivit en företagsguide "How to Master Virtual 
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Teams" i vilken han beskriver sju kategorier av kompetenser och resurser som måste finnas 
på plats för att virtuella team ska kunna arbeta effektivt: 
 

 Tydliga riktlinjer, mål och roller 
 Passande och tydlig belöning och erkännande 
 Rätt förmåga, kompetens och utbildning 
 Etablerade processer och normer 
 Starkt ledarskap 
 Förmåga att använda virtuella tekniska lösningar  
 Miljömässiga förutsättningar för interaktion "ansikte-mot-ansikte" 

(Cohen & Gibson, 2003). 
 
Tydlighet är avgörande för om en ledare ska lyckas leda ett team på distans. Nyanser är inte 
lika lätt att uppfatta på distans, därför ställs högre krav på tydlighet och återkoppling. Dels 
behöver ledaren stämma av med viss regelbundenhet för att undvika eventuella 
missförstånd och dels är återkoppling viktigt för att skapa engagemang (Nordengren & 
Olsen, 2006). 
 
När ett team utvecklar sin skicklighet kan ledaren överlåta mer av styrningen till gruppen och 
detaljstyra så lite som möjlighet. Ledaren behöver på ett tydligt sätt sätta upp mål, ställa 
krav på prestationerna och redogöra för vilka spelregler som gäller. Om ledaren detaljstyr 
för mycket finns risken att egna initiativ, ansvar och självständighet från gruppen minimeras 
och teamet blir mer beroende av ledaren. Ledaren bör eftersträva att det finns en balans 
mellan utmaningar/krav och kunskaper/färdigheter för att teamet ska arbeta så effektivt 
som möjligt. För stora och för små utmaningar kan påverka prestationerna negativt. Om 
utmaningarna är för små finns stor risk för frustration och understimulans (Larsen, 2003, s 
79). Whetten and Cameron (2005), refererad i Tubbs, 2010, har summerat ett antal studier 
kring förutsättningar för högpresterande team: 
 

 Teamet har resultatfokus 
 Teamet har ett specifikt och delat mål 
 Det finns ett internt, gemensamt ansvar 
 Varje medlem i teamet är ansvarig för flera roller och uppgifter 
 Teamet uppvisar hög kvalitet och standard vad gäller deras prestation 
 Gruppen försöker hela tiden förbättra sig 
 Gruppmedlemmarna inger förtroende och uppvisar pålitlighet 
 Teamet fokuserar på uppgiften och undviker att bli distraherade av irrelevanta 

störningsmoment 
 

(Tubbs, 2010, s 368). 
 
Medlemmarna i ett virtuellt team vill i högre grad ha en chef som ser sitt ledaruppdrag som 
stöttande, snarare än styrande. De vanligaste önskemålen från distanschefen är:  
 

 Koordinering i högre grad än kontroll. En balans mellan dessa två behövs för att 
teamet ska fungera optimalt. För hög kontroll innebär oftast att teamet tappar 
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motivationen och inte är lika villiga att ta ansvar för sina uppgifter.  
 

 Tillräckligt tillgänglig. Teamet förväntar sig inte att ledaren ska vara tillgänglig dygnet 
runt – självständighet och viljan styra sitt eget arbete är oftast hög hos medarbetare 
med en chef på distans. Det är dock extra viktigt att hålla teamet informerade när 
ledaren inte är tillgänglig av olika skäl, t.ex. vid sjukdom, semester eller privata skäl. 
 

 Informera tillräckligt, utan att översvämma medarbetarna med för mycket 
information.  
 

 Feedback snarare än generella (opassande) råd. Konstruktiv feedback behöver alla 
team för att utvecklas, prioritera rätt och arbeta mot samma mål. Coachande råd 
uppskattas oftast, men ibland kan dessa råd istället upplevas som opassande 
inblandning när personen som försöker hjälpa till inte har en tillräcklig kunskap om 
situationen. Då kan dessa råd istället ha en negativ inverkan. 
 

 Opartiskhet snarare än favorisering. Rättvis behandling är något som rankas högt upp 
på listan över viktiga egenskaper hos en distansledare. Detta är extra viktigt i virtuella 
team eftersom upplevda orättvisor lätt förstoras med tiden och på avstånd. 
 

 Beslutsamhet, utan alltför påträngande övervakning / kontroll. Teamet uppskattar 
troligtvis inte alltför intensiv kontroll, men vill samtidigt inte ha för lite 
uppmärksamhet heller. Ledaren måste kunna ta beslut när det krävs, utan att 
involvera teamet i alla beslut. 
 

 Ärlighet skapar förtroende och bygger en kultur av öppenhet. Något som inte 
uppskattas är när någon blir manipulerad att hålla med ledaren i hans/hennes 
synpunkter eller att information lindas in för mycket eller undanhålls för 
medarbetarna. 
 

 Engagemang och intresse för att utveckla sina medarbetare. Medarbetarna förväntar 
sig att ledaren är intresserad av att utveckla sitt team, både i ett perspektiv av att ta 
nästa steg i karriären men även att få rätt förutsättningar för att klara sitt arbete på 
ett professionellt sätt. 
 

 Bygga en teamkänsla är viktigt för att teamet ska arbeta effektivt och inte känna sig 
utelämnade och isolerade. Om teamet lär känna varandra skapas en öppnare attityd 
mot varandra och ett mer konstruktivt, stödjande arbetsklimat. 
 

 Respekt från sin ledare är oerhört viktigt. Avsaknad av respekt kan medföra att 
medarbetarna blir syniska, apatiska och/eller oproduktiva (Fisher & Duncan Fisher, 
2001, s 32-39). 
 

För att bygga ett framgångsrikt team behöver ledaren bl.a. ha god självkännedom. Han bör 
ha insikt i sina svagheter, sympatier, fördomar och annat som kan påverka hans åsikter och 
beteenden i olika sammanhang (Larsen, 2003). Det är även viktigt att vi respekterar att alla 
är olika med unika egenskaper och kvalitéer. Som chef behöver du vara lyhörd för att 
medarbetare reagerar på olika sätt på ditt beteende. Alla individer har sin egen verklighet 
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och genom att acceptera att andras verklighet inte alltid stämmer överens med din egen, 
kan en chef skapa goda relationer i allmänhet och bli bättre på att hantera konflikter 
(Gunnarsson, 2010). Ledaren behöver kunna sätta sig in i och förstå de individuella 
medlemmarna i gruppen och teamet i sin helhet. Det finns många olika faktorer som kan 
spela in, t.ex. kultur, samspel, speciella karaktärer, mål, motiv, intressen, förväntningar, 
färdigheter, hur gruppen fungerar och vilket stöd enskilda medarbetare och hela gruppen 
behöver. Ledaren måste kunna planera, sätta upp mål och skapa förutsättningar samt veta 
hur den egna kommunikationen påverkar andra. Medarbetarnas feedback kan vara oerhört 
viktig för att få en insikt om detta. Relationen till teamet är av stor betydelse för framgången 
hos  ledaren.  Han/hon  bör  ha  en  emotionell  intelligens  för  att  kunna  “känna  av”  och  “läsa  av” 
gruppen för att få en uppfattning om hur medarbetarna mår och var de står i olika 
sammanhang. Om ledaren kan skapa ett öppet klimat i gruppen kan han/hon få mycket 
värdefull feedback, bra idéer och ett större engagemang (Larsen, 2003). Lahdenperä (2008) 
anser också att relationen till ledaren är av avgörande betydelse för ett gott ledarskap. Det 
är även positivt om ledaren ses som en förebild, att medarbetarna upplever att ledaren har 
sett henne/honom som en person med särskilda egenskaper samt att ledaren bekräftar 
dem. Om detta finns på plats är medarbetarna mer benägna att överse med ledarens 
negativa egenskaper och handlingar. 
 
Den främsta uppgiften för en ledare på distans är inte att leda det dagliga arbetet för sina 
medarbetare, utan snarare att coacha  medarbetarna  att  “leda  sig  själva”.  Effektiva  
distansledare skapar fungerande nätverk för kommunikation för att skapa en känsla av 
närvaro i teamet, så att medlemmarna har både möjligheterna och motivationen att hålla 
kontakten med varandra (Fisher & Duncan Fisher, 2001, s 4). Att leda på distans bygger på 
ett förtroende mellan ledaren och medarbetaren. Man måste kunna lita på varandra och 
balansen mellan för mycket och för lite kontroll är inte alltid helt enkel. Ledaren måste ha en 
känsla för detta och samtidigt bemöta olika individer på olika sätt – vissa  behöver  mer  ”fria  
tyglar”,  mer  ansvar  och  mindre  kontroll  – medan andra kanske behöver lite högre grad av 
kontroll och ramar. En del personer kanske behöver minimalt med stöd från sin chef för att 
prestera på topp – medan andra arbetar alldeles för mycket när de inte har någon chef som 
ser honom/henne dagligen (Nordengren & Olsen, 2006). Chefskap och ledarskap beskrivs 
ofta som att chefskap handlar om position och ledarskap om relation. En ledare blir därför 
aldrig bättre än den tillit han/hon kan skapa. Därför är det viktigt att som chef och ledare 
vara lyhörd för feedback som kan bidra till att skapa högre tillit i stället för misstro 
(Gunnarsson, 2010, s 116). 
 
Enligt Cohen & Gibbs (2003, s 407-420) ska ledare och medarbetare fokusera på följande 
saker för att skapa ett framgångsrikt virtuellt team: 
 
Ledaren 
 

 Genomför åtminstone ett fåtal fysiska möten med individerna i ditt team för att 
skapa förtroende, en öppenhet och tydlighet kring mål, vision och värderingar. 
 

 Skapa gemensamma mål som fungerar över landsgränser. Säkerställ att teamets 
aktiviteter och prestation är i linje med lokala och globala mål och att det finns en 
överenskommelse om vilka mål som har högsta prioritet. 
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 Använd tekniska verktyg och skapa en infrastruktur som stödjer teamets interaktion 
med varandra. Alla ska ha samma förutsättningar att delta i möten och diskussioner, 
dela med sig av information etc. 
 

 Tillhandahåll utbildning och utvecklingsmöjligheter online. Uppmärksamma vilka 
specifika kompetenser och färdigheter som behövs för att arbeta effektivt i ett 
virtuellt team. 
 

 Skapa en eller flera bedömningsverktyg eller mallar för att värdera prestation i 
teamet, som gör teamet fokuserat på rätt prioriteringar och processer i linje med 
företagets globala strategier och mål. Tydlighet kring riktning, mål och belöningar 
hjälper till att undvika eventuella missförstånd och konflikter. 
 

 Skapa dynamiska system som är mottagliga för förändringar. Säkerställ att 
omvärdera och anpassa uppgifter, struktur och policies när förutsättningarna 
förändras för att bibehålla sammankopplingen med företagets strategier. 

 
Medarbetaren 
 
 Diskutera kulturella olikheter och likheter öppet i teamet samt hur dessa påverkar 

beteendet. Kom överens om vad som är accepterat / inte accepterat inom teamet. 
Försök få en förståelse för andras kulturer i relation till den egna. 
 

 Uppmärksamma och lär er om varandras kompetens och unika personliga egenskaper. 
Etablera ett klimat av förtroende för varandra. 
 

 Kommunicera regelbundet genom e-mail och andra verktyg. Utbyte av information, 
regelbunden och återkommande kommunikation och diskussion om åtaganden, 
engagemang, optimism etc. kan hjälpa till att bygga upp ett förtroende i teamet. För 
att upptäcka och undvika konflikter – dokumentera åtaganden genom e-mail.  
 

 Använd mer avancerade tekniska verktyg restriktivt. Se till att alla har samma tillgång 
till de verktyg som används i teamet. 
 

 Utveckla kommunikationsnormer som främjar användandet av tekniska verktyg och 
överbryggar skillnader. För att undvika process relaterade konflikter, kom överens om 
vilka tider som är acceptabelt att kontakta varandra, vilka verktyg som ska användas, 
hur dokumentation ska ske samt schema för möten. Uppmuntra effektiv, tydlig, 
kortfattad kommunikation (e-mail, telefon etc.), förväntningar på feedback, 
deltagande och förberedelse inför möten etc. 
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Motivation och engagemang 

 
Motivation är viktig både för egen trivsel, den stress man upplever och det arbete som man 
utför. En av ledarens absolut viktigaste uppgifter är att motivera sina medarbetare (Larsen, 
2003, s 129). Om anställda får frågan om vad som gör dem otillfredsställda på jobbet så 
kommer troligen faktorer som dålig arbetsmiljö och för lite ersättning upp som exempel. 
Även om dessa saker åtgärdas så motiverar det inte folk att arbeta hårdare eller effektivare. 
Istället är det andra saker som skapar motivation, som t.ex. att arbeta med intressanta och 
utmanande uppgifter samt få mer ansvar. Den amerikanske forskaren Frederick Herzberg 
kom på 50-talet fram till att de anställda hade ett djupt liggande behov av att växa som 
individer, att åstadkomma saker och att göra en skillnad (Ekberg, 2010, s 14). Medarbetaren 
behöver känna att uppgifterna är givande och att teamarbetet medför något positivt för 
henne/honom. Det bör finnas ett nära samband mellan det arbete man utför och det som 
motiverar den enskilde personen. Ingenting är så motiverande som att lyckas med något, 
särskilt om det är något som man värdesätter. Självförtroendet ökar både för gruppen och 
individen. Chefen bör försöka motivera teamet att se utmaningar och möjligheter istället för 
problem och svårigheter. Om teamet från början ser uppgiften som möjlig att lösa är mycket 
redan vunnet. En hög motivation leder ofta till en hög energinivå (Larsen, 2003). 
 
Genom att ha kontakt, skapa aktivitet och se till att det händer saker, kan en ledare motivera 
sitt team. Ett exempel kan vara att skicka intressanta tidningsartiklar och citat. Ledaren bör 
skapa delaktighet genom att ställa frågor om vad medarbetarna tycker och hur de skulle vilja 
lösa en uppgift (Nordengren & Olsen, 2006). 
 
Minst lika viktigt för en ledare är att motivera sig själv. Genom ledarens egna engagemang 
och motivation kan hon/han motivera och inspirera andra och vara en bra ledare.  Ledaren 
måste också föregå med gott exempel för att skapa sina medarbetares förtroende – oavsett 
om teamet sitter bredvid chefen eller på distans. Ledaren bör vara en visionär som kan 
förmedla var organisationen är på väg och varför. Det är även viktigt att kunna visa på 
fördelar och det positiva med att arbeta på distans för medarbetarna samt att hitta sätt för 
samarbete som fungerar. Distansledaren måste fundera över hur han/hon kan vara 
närvarande för sina medarbetare på bästa sätt – även om de inte träffas fysiskt (Nordengren 
& Olsen, 2006, s 72). Chefer måste även vara duktiga lyssnare och ha förmågan att ta sig 
igenom  det  ”skydd”  som  den  anställde  bygger  upp  omkring  sig.  Nyckeln till detta är att ha en 
öppen dialog och kommunikation där chefen främst är den som lyssnar. Chefen kan släppa 
”agendan”  ibland  och  bara  lyssna  på  vad  medarbetaren  har  att  säga.  Genom  att  lyssna  så  
visar chefen sina anställda respekt och har mycket lättare att få gehör när han/hon själv 
förmedlar sitt budskap. Medarbetaren känner sig i högre grad värdefull, intressant och 
respekterad. 
 
 

Feedback  
 
Ledarskap, kommunikation och feedback kan skilja sig avsevärt åt i olika kulturer. Vad som är 
självklart i en kultur kan vara helt främmande i en annan. Det kan vara svårt att hitta ett 
gemensamt sätt att ge feedback på – men däremot kan man försöka ha en nyfikenhet och 
respekt för varandras olikheter. På så sätt kan gruppen lättare samarbeta utifrån sina egna 



 13 

preferenser. För att behålla dynamiken i en grupp vill vi fortsätta att låta de enskilda 
gruppmedlemmarna vara olika (Gunnarsson, 2010, s 38). 
 
Uppmuntran och bekräftelse höjer motivationen hos de flesta och blir extra viktigt då en 
ledare sitter på ett annat kontor, då annan mer spontan återkoppling saknas.  Oftast tar det 
inte lång tid att säga några positiva ord, ge beröm för en väl utförd insats eller liknande via 
mail eller telefon. Forskare har kommit fram till att ca 60 % av kommunikationen vid ett 
fysiskt möte sker med kroppsspråket, 30 % står rösten för och ca 10 % orden. Därför är det 
förstås väldigt viktigt att vara extra tydlig och pedagogisk vid telefonmöten (Engestang, 
2004). Enligt König (2007) får ledare som arbetar aktivt med att ge beröm, uppskattning och 
konkreta utvecklingstips för att förbättra och förändra beteenden: 
 

 Motiverade medarbetare 
 Bättre resultat 
 Högre produktivitet 
 Medarbetare som känner att de utvecklas 
 Chefer som växer 

Det är viktigt att känna av hur mycket feedback som medarbetarna behöver för att prestera 
på topp och trivas. Det är väldigt individuellt och det finns en risk att chefer som själva 
behöver låg grad av feedback underskattar behovet och önskemålet hos vissa av sina 
rapporterande. Kompetensen hos medarbetaren bör också ledaren ta hänsyn till (König, 
2007). Enligt König (2007) kan ledaren definiera önskemålen om feedback i teamet. Hur vill 
ni arbeta med återkoppling i teamet? Det är även viktigt att ta hänsyn till en medarbetares 
kompetensprofil – d.v.s. om en person t.ex. har en hög vilja men låg förmåga behöver 
han/hon extra återkoppling (t.ex. om en person är ny i sin roll). Om chefen sätter upp tydliga 
mål och ger återkoppling vet medarbetaren att han/hon är på rätt väg och kan fokusera på 
rätt saker. Tydliga mål gör även uppföljningen enkel (König, 2007, s 16).   
 
När man ger feedback är det viktigt att fokusera på att mottagaren ska känna sig motiverad 
att utveckla/förändra/förbättra något och inte bara känna sig dålig. För att utveckla något 
krävs det energi och lust och ur det kommer viljan till utveckling. En viktig del av ledarskapet 
handlar om att bidra till sina medarbetares utveckling för att på allra bästa sätt ta tillvara på 
gruppens och företagets resurser. Företaget stärker sitt varumärke genom att utveckla och 
behålla kompetenta medarbetare. Får en medarbetare signaler (eller upplever sig få 
signaler) om att chefen och företaget inte är intresserade av att utveckla medarbetaren så 
kommer han/hon troligtvis inte bidra till företagets utveckling och eventuellt tappa 
engagemang och motivation (Gunnarsson, 2010).  
 
Öppen kommunikation och feedback är avgörande för att locka till sig och behålla 
kompetenta medarbetare. En mix av både utvecklande feedback och positivt beröm är det 
bästa för att skapa bäst resultat. Om du bara ger negativ återkoppling kommer personen 
troligtvis inte att känna sig betrodd. Om du bara ger positiv återkoppling finns risk att 
personen  inte  känner  att  han/hon  utvecklas  eller  att  det  inte  känns  ”ärligt”;  eftersom  ”allt”  
är så positivt (König, 2007). Om en ledare ska ge återkoppling via mail till sin grupp bör det 
vara positivt beröm. Om t.ex. någon i en grupp har levererat över förväntan men teamets 
resultat tillsammans ligger under budget kan det uppfattas väldigt negativt av den som har 
presterat om ledaren skickar ett mail till hela gruppen med negativ kritik (König 2007). 
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Uppföljning  är  ”a  och o”  efter  en  återkoppling  som  handlat  om  vad  en  medarbetare  ska  
förbättra / utveckla. Om du inte följer upp finns risk att medarbetaren inte tror att det var så 
viktigt och fortsätter som tidigare. Om inget händer behöver du följa upp detta igen. Det är 
även  bra  att  positivt  förstärka  ”steg  i  rätt  riktning”  vid  ert  nästa  möte  (König,  2007). 
 
 

Kommunikation / Information 
 
Ordet  “kommunikation”  kommer  från  latinets  “communicare”,  som  betyder  att  något  ska  bli  
gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Det innebär att vi både meddelar oss och delar 
med oss av något – innebörder, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar (Nilsson & 
Waldermarson, 2007, s 11). 
 
Framgångsrika ledare har förstått hur viktigt det är att kommunicera tydligt och pedagogiskt. 
För ledare på distans är detta ännu mer viktigt, eftersom ledaren oftast har virtuella möten 
(Engestang, 2004). För att kunna kommunicera effektivt med personer från olika kulturer är 
det  viktigt  att  vi  inte  “dömer”  en  annan  kultur  efter  våra  egna  kulturella  värderingar  och  
koder. Genom att anamma ett gemensamt system av kulturella koder samt medge och vara 
tolerant mot olikheter i beteenden och föreställningar, kan vi bidra till en mer effektiv 
kommunikation (Tubbs, 2010). Ledarens förmåga att kommunicera med sitt team är oerhört 
viktig för att skapa tillit och förtroende. Ledaren bör även vara lyhörd och ta hänsyn till 
medarbetarens känslor. Ju bättre man känner varandra och ju mer man befinner sig på 
samma våglängd, desto lättare blir det att kommunicera och desto färre blir missförstånden. 
Om teammedlemmarna känner till varandras talanger, erfarenheter och ansvarsområden så 
kan de effektivt be varandra om hjälp och erbjuda support och information när det behövs 
(Larsen, 2003). 
 
Enligt Kiesler och Sproull (1992), refererad i Larsen, 2003, kan kommunikation som sker på 
andra sätt än fysiska möten få människor att samarbeta bättre över sociala och psykologiska 
gränser. Den sociala kontext som möten ansikte-mot-ansikte innebär saknas och därmed 
också  signaleffekten  från  vem  som  har  mest  ”makt”.  Kön,  kläder,  ålder,  icke-verbal 
kommunikation och statussymboler finns generellt inte med som påverkningsmedel i samma 
grad. Detta kan vara en fördel eftersom statussymboler påverkar människors uppfattning 
och handlingar och kan innebära att någon i gruppen får större påverkanskraft än vad deras 
argument och kompetens medger. Detta kan medföra att gruppmedlemmarna 
kommunicerar mycket mer fritt och öppet (Larsen, 2003). 
 
Enligt Gibson (2003), refererad i Cohen & Gibson, 2003, är kommunikation en form av 
process för att överföra information, meningsfullhet och förståelse från en "sändare" till en 
"mottagare" (Cohen & Gibson, 2003, s 69). Kommunikation är grundstenen från vilken 
anställda tar beslut, samarbetar och agerar för att nå företagets mål. Kommunikation är 
extra viktig i virtuella team eftersom den möjliggör för de anställda att samarbeta trots 
avstånd, tidsskillnad, olika bakgrund och kultur m.m. Kommunikation på distans har i 
huvudsak två utmaningar, delge information så att innebörden och informationen blir 
förstådd av mottagaren samt erhålla feedback. När de anställda inte har fysiska möten är det 
svårare att tolka feedback från sina kollegor. I fysiska möten kan gruppen få feedback genom 
att dela information (formellt och informellt), ansiktsuttryck, kroppsspråk och ett flertal 
andra subtila signaler. Medlemmar i virtuella team behöver lära sig att tolka signaler som de 
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får från sina kollegor, ta kontakt utanför organiserade möten för att prata enskilt och 
klargöra eventuella missförstånd eller överbrygga språk och kulturella barriärer. Det är 
viktigt att använda rätt kommunikationsverktyg beroende på vilken information eller 
feedback som ska delges någon annan (Cohen & Gibson, 2003). 
 
Enligt Jarvenpaa, Knoll och Leidner (1998), refererad i Cohen & Gibson, 2003, är det viktigt 
för sammanhållningen och kommunikationen i alla team att kunna lita på varandra. I 
virtuella team kan förtroende för varandra ta längre tid att bygga upp, men det är ofta ännu 
mer kritiskt än i ett lokalt team eftersom många andra faktorer som bidrar till social 
samhörighet och underlättar koordinering av arbetsuppgifter är frånvarande, t.ex. geografisk 
närhet, likhet i bakgrund och erfarenhet (Cohen & Gibson, 2003, s 61). 
 
 

Kulturell aspekt 
 
Varje  kultur  skapar  och  överför  en  “naturlig”  bild  av  världen  och  hur  den  fungerar  till  de  
individer som ingår i kulturen. Det finns regler för tillämpning och användande av dessa 
självklarheter som bidrar till att samspelet mellan människor fungerar smidigt (Nilsson & 
Waldermarsson, 2007). Olika kulturer har t.ex. sina förutfattade meningar om hur man ska 
ta kontakt med varandra, hälsa, umgås etc. (Larsen, 2003). I vissa kulturer lägger man större 
vikt vid den icke-verbala kommunikationen, man använder sig i större utsträckning av 
kroppsspråk än den verbala kommunikationen. När människor med olika kulturell bakgrund 
har olikartade regler för samtalssituationer, kan samspelet dem emellan innebära en lite 
större utmaning (Nilsson & Waldermarson, 2007). Det underlättar därför om chefen har viss 
kunskap om sitt teams olika kulturer och kan till viss del känna av hur gruppen är och 
anpassa sitt ledarskap efter detta (Larsen, 2003). Lahdenperä (2008) anser att det är 
grundläggare  för  ledaren  att  ha  en  ”interkulturell  kommunikativ  kompetens”,  eftersom  man  
ska lyssna in den kultur man möter samt ha ett öppet sinnelag utan fördomar och 
förutfattade meningar inför det som är annorlunda. 
 
För att bygga upp tillit och ömsesidig respekt inom en grupp med olika kulturell bakgrund är 
det enligt Alder (1991), refererad i Larsen, 2003, viktigt att fokusera på likheter som finns 
inom teamet. Generellt kan det skapa en känsla av samhörighet och fungera 
sammanhållande att fokusera på likheter. Ledaren bör fokusera på vad varje enskild individ 
kan tillföra utifrån sin specifika bakgrund (Larsen, 2003). 
 
 

Tekniska verktyg 
 
I dag finns ett stort antal tekniska verktyg för att underlätta social interaktion i grupper som 
sitter utspridda på olika platser. Elektroniska anslagstavlor kan användas för att lägga upp 
meddelande och kommentarer, vilka kan vara till nytta både för interaktion internt och med 
externa parter (Weisband, 2008). Tekniska verktyg för att kommunicera på distans har 
begränsningar som kan leda till missförstånd. De kan inte tillhandahålla samma djupa 
förståelse som ett fysiskt möte innebär. Ett fysiskt möte innehåller mycket mer än den 
information som delas, t.ex. kroppsspråk, sociala koder, informella samtal vid kaffemaskinen 
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etc. Många kan även tycka att det är enklare att kommunicera mer öppet när man träffas 
fysiskt (Cohen & Gibson, 2003). 
 
Enligt Herschel & Andrews (1993), Petrovice & Krickl (1994), Aiken m.fl. (1996a), refererad i 
Larsen, 2003, tycks datorstödd brainstorming ge fler och bättre bidrag med större variation 
än traditionell brainstorming. En av orsakerna till detta kan vara att de tankar och förslag 
som läggs fram omedelbart registreras i ett datasystem, så att deltagarna, till skillnad mot 
vanliga brainstorming möten inte behöver anstränga sig för att komma i håg vad som sägs 
tills de själva får ordet. Allt finns registrerat och man kan när som helst bygga vidare på 
detta, antingen i realtid eller senare. I ett vanligt brainstorming möte glömmer man ofta vad 
andra har sagt eftersom man koncentrerar sig så mycket på sitt eget inslag. Det finns risk att 
personen då bli ouppmärksam och inte riktigt hänger med på allt som sägs. En del personer 
kan ha problem med att uppfatta och tänka tillräckligt snabbt i dessa situationer och får 
därför inte fram det som de annars skulle ha bidragit med (Larsen, 2003). Enligt Valacich & 
Schwenk (1995), refererad i Larsen, 2003, finns det även en tendens att grupper som träffas 
fysiskt för att diskutera lätt koncentrerar sig på en lösning i taget och på att få denna klar. 
Datorstödda grupper arbetar i högre grad med flera parallella problemställningar samtidigt, 
vilket kan leda till att flera idéer kommer upp på bordet samt en möjlig effektivitetsvinst 
(Larsen, 2003). 
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Metod 

Litteraturstudier 
 
Jag började mitt arbete med att gå igenom ett antal (ovetenskapliga) artiklar som handlar 
om ledarskap på distans. Dessa artiklar hittade jag genom en sökning på internet och det var 
artiklar som på olika sätt berörde mitt ämne. Jag har inte refererat till artiklarna i uppsatsen, 
eftersom syftet med att läsa dessa var främst att få uppslag till vidare litteraturstudier. 
Genom dessa artiklar fick jag ett antal ytterligare uppslag till sökord för att hitta relevant 
litteratur. Jag har främst använt mig av Mittuniversitetets biblioteksdatabas MIMA, 
Stadsbiblioteket i Stockholm, siter med fokus på ledarskap samt olika bokhandelsföretag på 
internet (t.ex. Adlibris) för att hitta relevant litteratur för mitt ämne. Jag har även gått  
i genom referenserna i de böcker som jag läst samt tidigare uppsatser inom närliggande 
ämnen för att hitta uppslag till annan tillämplig litteratur. 
 

Urval 
 
Då jag har ämnat undersöka och beskriva medarbetarnas och chefernas perspektiv på 
motivation, engagemang, kommunikation och ledarskap på distans – så ansåg jag att 
kvalitativ metod är den mest lämpade undersökningsmetoden. Trost (2010) skriver att syftet 
med projektet måste vara avgörande för vilket slags metod man använder sig av. Om någon 
är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av 
att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie mest lämplig 
(Trost, 2010, s 32). 
 
Urvalet av intervjupersoner har skett i samråd med HR-cheferna på Nielsen i Norden efter 
kriterierna:  
 

 Medarbetare som har sin arbetsplats i Norden och rapporterar till en chef på distans 
 Chef på  ”mellanchefsnivå”  som leder medarbetare på distans och är stationerad i 

Norden, alternativt har sin arbetsplats utanför Norden men leder medarbetare i 
Norden.  
 

Intervjupersonerna bestod av 4 chefer respektive 6 medarbetare, varav 7 var kvinnor och 3 
var män. Av cheferna var 3 kvinnor och 1 man, av medarbetarna var 2 män och 4 kvinnor.  
 
Genom att intervjua personer från olika avdelningar har jag försökt att skapa en bredd i 
uppfattning, synpunkter och perspektiv. Intervjupersonerna i undersökningen kommer från 
en av Nielsens kommersiella avdelningar, produktionsavdelningen samt finansavdelningen. 
Jag har även försökt att skapa en bredd genom att välja ut personer med olika lång 
erfarenhet av att arbeta med en chef/medarbetare på distans samt med olika lång 
anställningstid på Nielsen.  Intervjupersonerna har även en bredd i ålder, kön och 
sammanlagd arbetslivserfarenhet. 
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Material 
 
Jag utformade två intervjuguider: En för medarbetare (bilaga 1) och en för chefer (bilaga 2) 
utifrån tidigare forskning inom ämnet, samt egen erfarenhet från arbete med 
ledarskapsfrågor inom bl.a. Nielsen. 
 
 

Tillvägagångssätt 
 
Att använda intervjun som forskningsmetod innebär ett samtal med en struktur och ett 
syfte. Det blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört 
lyssnande skaffa sig grundligt beprövade kunskaper. Det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen, han/hon introducerar ämnet för intervjun och följer också kritiskt 
upp den intervjuades svar på frågorna (Kvale & Brinkman, 2009, s 18-19). 
 
Enligt Kvale & Brinkmann(2009) finns olika former av kvalitativa intervjuer; strukturerad, 
semistrukturerad eller ostrukturerad. I den strukturerade kvalitativa intervjun kontrollerar 
intervjuaren frågorna och svarsalternativen i hög grad. De intervjuade får ett antal 
färdigformulerade svarsalternativ att välja emellan. I den semistrukturerade intervjun utgår 
intervjuaren från ett antal förutbestämda frågor och teman, men intervjuaren har en i högre 
grad öppen och flexibel intervju med respondenterna. Svarsalternativen är inte 
förutbestämda och intervjuaren anpassar sig mer efter vilka svar han/hon får och kan ställa 
uppföljningsfrågor beroende på hur respondenten svarar. Ordningen på frågorna kan även 
variera beroende på hur samtalet tar form. I den ostrukturerade intervjun har forskaren 
minst kontroll över frågorna och svaren. Här utgår intervjuaren istället i högre grad från ett 
antal teman/ämnen och diskuterar dessa med intervjupersonerna på ett öppet sätt. 
 
Då jag ville ha en öppen och flexibel dialog med de intervjuade har jag använt mig av 
semistrukturerade individuella intervjuer som genomförts via personligt möte eller telefon.  
Intervjuerna varade mellan 50-60 minuter per person. Jag började intervjuerna med att 
ställa frågor om de intervjuades bakgrund (utbildning, arbetslivserfarenhet, ledarerfarenhet, 
antal år på Nielsen etc.) innan jag kom in på frågorna som syftar till att besvara 
frågeställningarna i studien. I slutet av intervjun med cheferna ställde jag även några frågor 
om vilket stöd och utbildning de har fått från Nielsen samt om de saknar någon support från 
företaget i sin roll som distansledare. Frågorna om bakgrund samt support från Nielsen 
redovisas inte i studien, eftersom de inte har någon koppling till studiens syfte och 
frågeställningar. Bakgrundsfrågorna ställdes för att få en bild av den intervjuades bakgrund, 
arbetslivs- och ledarerfarenhet. Frågorna till cheferna om support från Nielsen ställdes 
främst för att se om de saknar någon form av utbildning, stöd eller support i sin nuvarande 
roll. 
 
Trost (2010, s 74-75) menar att några av riskerna med att spela in intervjun t.ex. kan vara att 
de intervjuade blir hämmade och besvärade, det tar lång tid i anspråk att lyssna till 
inspelningarna, detaljer som gester, tonfall och mimik går förlorade samt tekniska problem 
kan uppstå som stör under intervjun. Hur noggranna inspelningarna och utskrifterna än är så 
kan de inte ersätta de intryck som man får vid själva intervjun, det man ser eller hör eller 
läser mellan raderna. 
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Jag valde att inte spela in intervjuerna på grund av att jag ville skapa en så öppen atmosfär 
och dialog som möjligt. Jag förde istället anteckningar under intervjun, i form av korta 
nyckelord, som jag sedan läste igenom och summerade noggrant direkt efter 
intervjutillfället. Vid oklarheter ställde jag följdfrågor eller bad den intervjuade upprepa vad 
han/hon sagt för att undvika att jag missade någon viktig detalj. 
 
Jag diskuterade med HR-cheferna i Norden om vilka personer som skulle passa kriterierna 
för min studie. En av de intervjuade frågade om hon fick vara med i undersökningen efter att 
jag intervjuat en av hennes kollegor. Jag valde att begränsa urvalet till chefer som inte leder 
chefer, eftersom  jag  ville  hålla  mig  till  chefer  på  ”mellanchefsnivå”. Det finns 
ett begränsat antal chefer som uppfyller dessa kriterier i Norden. Jag valde därför att även ta 
med en chef som har sin arbetsplats utanför Norden, men som har rapporterande i de 
Nordiska länderna.  
 
Jag kontaktade själv alla intervjupersonerna efter HR-chefernas godkännande och förklarade 
syftet med undersökningen samt att deras input kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
I samband med kvalitativa studier är det vanligen helt ointressant med i statistisk mening 
representativa urval. Problemet med  dem  kan  vara  att  de  ger  oss  alltför  många  “vanliga”  
människor och ett alltför litet antal av de mera ovanliga. I de flesta kvalitativa studier vill 
man få en så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade. De intervjuade är inte ett 
representativt urval i statistisk mening. Det viktiga är att hitta mönster i sammanhanget.  
(Trost, 2010, s 141). 
 
Kontakten skedde via telefon, Communicator och/eller genom personligt möte. Samtliga 
tillfrågade accepterade att vara med i undersökningen. Alla intervjuer kunde inte 
genomföras genom ett fysiskt möte, eftersom visa av intervjupersonerna är stationerade i 
andra länder. Intervjupersonerna som har sin arbetsplats utanför Sverige intervjuades därför 
via telefon. Jag hade formulerat två olika intervjuguider, en för chefer och en för 
medarbetare. Dessa intervjuguider bifogades i inbjudan i Outlook till medarbetare och 
chefer, så att de hade möjlighet att gå igenom frågorna innan intervjun. Intervjufrågorna är 
öppet formulerade efter vissa teman, och ställdes i olika ordningsföljd beroende på hur 
samtalet gick framåt och vad intervjupersonerna svarade. 
 
 

Avgränsning 
 
Studien avgränsades genom att jag endast valde ut medarbetare och chefer som antingen 
har sin arbetsplats i Norden (9 personer) alternativt har sin arbetsplats utanför Norden men 
har rapporterande i Norden (1 person). 
 
Jag valde att endast ta med chefer som inte själva leder chefer, s.k. ”mellanchefer”. Detta på 
grund  av  att  jag  var  intresserad  av  att  intervjua  medarbetare  (”icke  chefer”)  och  chefer för 
att se om det är några stora skillnader i deras uppfattning. Min egen (personliga) uppfattning 
är även att en person som har en chefsbefattning troligtvis är van att arbeta självständigt 
och  ”leda  sitt  eget  arbete”,  medan  det  kan  vara  en  större  utmaning  för  en  ”icke  chef”.  
Studien representerar inte alla avdelningar på Nielsen, bl.a. på grund av att vissa avdelningar 
har lokala chefer.  
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Databearbetning och analys 
 
När alla intervjuer är genomförda så ska forskaren bearbeta, analysera och tolka dem. Vid 
kvantitativa studier finns en hel uppsättning regler eller överenskommelser för hur man ska 
eller bör göra. Vid kvalitativa studier finns inte dessa på förhand definierade tekniker. Vi ska 
hålla oss till de etiska reglerna, vi ska ange källor, vi ska klargöra att vi citerar om vi gör det, 
vi ska vara ärliga, vi ska ha hänvisningar till litteratur och andra källor etc. (Trost, 2010). 
 
Meningskoncentrering innebär att man drar samman intervjupersonernas yttranden till 
kortare formuleringar. Långa uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden av 
det som sagts formuleras om i några få ord.  På så sätt kan man analysera omfattande och 
ofta komplexa intervjuer genom att leta efter naturliga meningsenheter och utveckla deras 
huvudteman. Analysen av en intervju omfattar fem steg: 
 

 Först läser forskaren igenom intervjun för att få en känsla av helheten 
 Sedan fastställer han/hon de naturliga meningsenheterna i texten som de uttrycks av 

intervjupersonen 
 Forskaren formulerar sedan ett tema som dominerar en naturlig meningsenhet så 

enkelt som möjligt och tematiserar uttalandena utifrån intervjupersonens synvinkel 
som de uppfattas av forskaren 

 Forskaren ställer frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte 
 I det sista steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en 

deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann, 2009, s 221-223). 
 
Jag har använt mig av metoden meningskoncentrering för att bearbeta och analysera 
resultatet. De utskrivna intervjuerna lästes igenom noggrant ett flertal gånger för att hitta 
olika teman och gemensamma nämnare i materialet som är relevanta för syftet och 
frågeställningarna i uppsatsen.  Jag markerade nyckelord i de intervjuades svar och gjorde 
sedan en lista med dessa ord och markerade hur ofta de förekom per tema och per 
medarbetare/ledare. Genom denna sammanställning kunde jag utläsa vilka nyckelord som 
förekom mest frekvent för båda grupperna totalt, samt per grupp. Anledningen till att jag 
delade upp de intervjuades svar i dessa två grupper var huvudsakligen för att jag skulle 
kunna utläsa om det var några stora skillnader i hur chefer respektive medarbetare svarade. 
Mest fokus har jag lagt på att titta på resultatet för alla svarande. Jag har även tittat på de 
nyckelord som kom upp mindre frekvent, men som ändå kan vara intressant med tanke på 
studiens syfte. De teman och nyckelord som jag ansåg var mest centrala presenteras i 
resultatet. 
 
 

Metodologiska överväganden 
 
Enligt Birch m.fl. (2002:1), refererad i Kvale & Brinkmann, 2009, uppstår det etiska problem i 
intervjuforskning  framför  allt  på  grund  av  svårigheten  att  “forska  om  privata  liv  och  
presentera  redogörelserna  på  den  offentliga  arenan”.  Etiska  problem  förekommer  under  
hela intervjuundersökningen, och potentiella etiska frågor bör beaktas redan från början av 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s 78). Det finns en risk att de intervjuade 
påverkas av att det är en kollega till dem som håller i intervjun. Det kan eventuellt vara 
lättare att öppna upp sig för en person som inte har någon koppling till företaget. Dock finns 
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det förhoppningsvis en tro på att svaren kommer att behandlas konfidentiellt, oavsett min 
anställning på Nielsen. Som anställd inom Human Resources hanterar du konfidentiella 
uppgifter dagligen, vilket förhoppningsvis också kan påverka de intervjuades vilja att öppna 
upp sig och ge ärliga svar. De intervjuade har även blivit informerade om att återkoppling 
endast sker i sammanställd form i denna studie. Jag har även valt att inte skriva ut kön vid 
återkoppling  till  svar  eller  citat.  Jag  har  istället  skrivit  ”han/hon”  genomgående  för  att  
undvika att någon ska kunna identifieras. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet innebär att en undersökning är korrekt utförd och rätt mätinstrument har 
använts, t.ex. måste en opinionsundersökning bygga på ett representativt urval av personer. 
Tillfälligheter ska inte påverka resultatet. Om man någorlunda lyckas eliminera 
slumpfaktorn, har räknat rätt och flera undersökare som använder samma metod kommer 
fram till samma resultat, då har en undersökning hög reliabilitet värde (Thurén, 2007).  Enligt 
Trost (2010) kan inte en kvalitativ studie innehålla ett representativt urval utan det viktigaste 
är att hitta ett mönster i intervjuerna. För att få en bredd i urvalet har jag intervjuat både 
chefer och medarbetare som kommer från flera avdelningar på Nielsen. Jag har inte täckt in 
100 % av de avdelningar som arbetar på distans, det hade blivit ett alltför stort urval att 
hantera. Jag har även försökt att ha en bredd i urvalet vad gäller kön, ålder och erfarenhet. 
För att ytterligare förstärka reliabiliteten kunde jag eventuellt ha spelat in intervjuerna, för 
att säkerställa att jag inte missade någon detalj i samtalet eller kroppsspråket. Alla intervjuer 
genomfördes utan störningsmoment eller avbrott, vilket borde öka reliabiliteten.  
 
Eventuellt skulle jag ha kunnat genomföra en förstudie för att testa intervjuguiderna för att 
säkerställa att jag valt rätt frågor för min studie. Jag har dock noggrant gått igenom 
litteraturen samt även tittat på tidigare studier före utformandet av frågorna. 
 
Validitet innebär att man verkligen undersökt det man ämnade undersöka, t.ex. mäter ett 
språktest verkligen språkkunskaperna hos undersökningspersonerna. En undersökning kan 
ha mycket hög reliabilitet, d v s tillförlitliga mätningar, men om vi inte mäter det vi avser att 
mäta har undersökningen inget värde (Thurén, 2007). Eftersom jag valt intervjuer som 
undersökningsmetod har jag haft möjlighet att ha en dialog med deltagarna. Jag har kunnat 
förklara vad jag menar med mina frågor samt undvika att frågor missuppfattas p.g.a. att 
frågorna är formulerade på engelska och inte på deltagarnas modersmål. Jag bifogade även 
frågorna i inbjudan i Outlook till intervjupersonerna, så att de hade tid att titta igenom 
frågorna före intervjun och ställa eventuella frågor om oklarheter innan/under mötet. 
 
Termen objektiv i meningen nollställd, helt saklig, utan åsikter, utan att ta ställning eller 
liknande är orealistisk. Men samtidigt gäller att intervjuarens åsikter inte ska ha någon 
betydelse då han/hon intervjuar. Helt nollställd går inte att vara men man kan försöka att 
undvika att tvinga på den intervjuade sina egna åsikter eftersom det är den intervjuades 
föreställning man vill få fram och förstå (Trost, 2010, s 134). I min position som Head of 
Human Resources för Nielsen Sverige har jag viss förförståelse för ämnet som jag skriver om. 
Dock har jag ingen egen erfarenhet av att leda personal i andra länder. I intervjusituationen 
har jag försökt att inte låta mig påverkas av den förståelse och erfarenhet som jag har från 
ämnet, men det finns förstås alltid en viss risk att förkunskapen påverkar objektiviteten. Jag 
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har ansträngt mig för att inte ställa ledande frågor och inte låta mina egna åsikter påverka, 
utan öppna upp för dialog och vara flexibel inför vilken riktning intervjun tagit. 
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Resultat 
 
Efter bearbetning av resultatet och i relation till syfte och frågeställningar kom jag fram till 
fyra huvudsakliga teman: 
 

 Fördelar och utmaningar med virtuella team 
 Kompetenser hos chef och medarbetare 
 Motivation och engagemang 
 Kommunikation/Information 

 
 

Fördelar och utmaningar med virtuella team 
 
Något som upplevs som positivt överlag bland medarbetarna är flexibiliteten vad gäller den 
egna arbetstiden.  Tre av de svarande lyfter även upp detta som en risk. Att arbeta i ett team 
på distans med kollegor i andra länder kan innebära att möten måste planeras in utanför 
kontorstid (om teamet sitter i olika tidszoner). Det ligger ett större ansvar på den enskilda 
individen att hantera sin egen arbetsbelastning. Chefen kan ha svårare att upptäcka om 
någon i det egna teamet arbetar för mycket eftersom han/hon inte finns på plats. En av 
cheferna nämner även att det är svårt att leda alltför juniora personer på distans. Samma 
chef säger också att det är enklare om en person tidigare har arbetat i ett team med lokal 
chef före han/hon får en chef på distans. Ett par av de svarande nämner även att det är 
positivt att i praktiken kunna arbeta från vilket kontor som helst eller från hemmet. 
 
Det egna ansvaret är något som alla medarbetare nämner som positivt. De upplever att de 
får möjlighet att ta ett större eget ansvar och ta egna beslut med en chef på distans. Flera 
medarbetare upplever att de i mycket hög grad får planera, organisera och strukturera sitt 
arbete själva. En av medarbetarna nämner också att det är positivt att vara den lokala 
representanten för teamet och att detta innebär mycket nära samarbete med andra 
avdelningar lokalt. Även en av cheferna tar upp detta som positivt och motiverande för 
medarbetaren. En av medarbetarna nämner att man växer som person med en chef på 
distans, man måste våga lita på sig själv och sin förmåga att hantera olika situationer. 
Han/hon säger också att det ligger ett ansvar på medarbetaren att ha bra insikt om lokala 
policies och regler för att hålla sin chef informerad.  
 
Åtta svarande  säger  att  ”allt  kan  hanteras  på  distans”,  men  vissa  situationer  kan  hanteras  
mer framgångsrikt om chefen har möjlighet att vara på plats. Det kan t.ex. gälla en konflikt 
med en kund som håller på att spåra ur. En chef nämner också att vissa arbetsuppgifter inte 
kan skötas på distans, en chef eller specialist måste finnas på plats fysiskt om den specifika 
kompetensen inte finns i det lokala landet. Flertalet av de intervjuade säger att det uppstår 
mindre konflikter i internationella team än i lokala team. 
 
Av alla svarande tycker nio personer att det är mycket bra teamkänsla i det egna teamet och 
att man alltid får hjälp och support av kollegorna när det behövs. En av de svarande vänder 
sig dock främst till lokala kollegor för support.  Alla medarbetare känner sig inkluderade i 
gemenskapen och aktiviteter i det land där de har sin arbetsplats.  En av medarbetarna säger 
att det skulle  vara  bra  med  en  lokal  ”sponsor”  som  kan  tillvarata  distansmedarbetarnas  
karriärmöjligheter lokalt. 
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Kompetenser hos chef och medarbetare 
 
En av cheferna säger att det är viktigt att ställa rätt krav och sätta rätt förväntningar vid 
tillsättning av en ny medarbetare i ett virtuellt team. Personen bör kunna arbeta väldigt 
självständigt och samtidigt dela med sig av information och kunskap. En annan chef nämner 
att medarbetarna måste ha eget driv, vara proaktiv och kunna motivera sig själva till viss del.  
Medarbetaren  måste  själv  kunna  ”jaga  reda  på  information  och  svar”  säger  en  av  
medarbetarna. Samma medarbetare säger också att man behöver kunna hitta egna 
lösningar på utmaningar och kunna använda chefen som ett bollplank när det behövs. Även 
chefen behöver kunna använda sina medarbetare som bollplank för olika frågor. De flesta av 
medarbetarna nämner att det är viktigt att kunna hitta egna lösningar, men att chefen 
måste finnas tillgänglig om det behövs för att stämma av och sedan kan medarbetaren själv 
driva uppgiften framåt. En av  medarbetarna  säger  att  ”man behöver vara mer uppmärksam 
och organiserad – för när man väl tar kontakt med chefen bör man vara fokuserad och ta 
upp det väsentliga, så att man kan ha en effektiv diskussion”.  
 
Nästan alla svarande tar upp att det är viktigt att medarbetaren är social, öppen som person, 
inte är rädd för att ställa frågor, tar stort eget ansvar, kan ta egna beslut samt är duktig på 
att kommunicera tydligt i olika sammanhang med kollegor och chefer. En av medarbetarna 
nämner  att  det  är  viktigt  att  chefen  och  medarbetarna  är  ”öppna  för  förändring”  och  kan  
”överbrygga  hinder”  för  att  nå  framgång  i  ett  virtuellt  team. Två av de svarande nämner 
även  ”ledarskapsförmåga”  som  viktigt  i  sammanhanget. En av medarbetarna säger att det är 
oerhört  viktigt  att  chefen  vågar  släppa  kontrollen  och  ”låta  individen  leda  själv”.  Det  är  
omöjligt för chefen att kontrollera och följa upp hela tiden. Medarbetarna förväntas hantera 
det dagliga arbetet på ett bra sätt och ta egna beslut utan att ha en lokal chef att fråga om 
råd. I denna situation är det dock oerhört viktigt att medarbetaren känner att han/hon har 
uppbackning, och kan kontakta sin chef vid eventuella problem som dyker upp. Av de 
svarande är det fem personer som lyfter fram detta som väldigt viktigt.  
 
Tillit och support i teamet var också någonting som nämndes av många som viktigt för att 
bygga ett framgångsrikt team. Chefen måste våga delegera både uppgifter och ansvar, följa 
upp och stötta när det behövs. Samtidigt nämner flertalet av de svarande att det är svårare 
att bygga upp tillit i ett virtuellt team, eftersom det oftast tar längre tid att lära känna 
varandra. Två av cheferna nämner att det är viktigt att stötta även när det går fel, hålla sina 
åtaganden gentemot varandra och visa att man finns där för medarbetaren när det behövs. 
Två av cheferna säger att ett sätt att skapa teamkänsla och tillit i teamet kan vara att 
involvera medarbetarna i ett gemensamt projekt. Ett annat sätt är att delge information, 
arrangera en gemensam kick-off eller andra, mer informella aktiviteter. En av medarbetarna 
upplever att den närmaste chefen inte finns tillgänglig alls som stöd och han/hon upplever 
det väldigt utelämnande, t.ex. om det uppstår problem som är svåra att lösa på egen hand. 
Samma  person  kommenterar  att  ”en chef på distans oftast har mindre möjlighet att delta i 
kund- och lokala möten”. Samma person upplever också att det blir svårt för en chef på 
distans att hantera alltför många rapporterande. En av cheferna tar upp att det är viktigt att 
inte vara för komplicerad och omständlig som person. Det fungerar inte heller med en 
person i teamet som intrigerar och skapar konflikter. 
 
Tre av medarbetarna och en av  cheferna  nämner  ”coaching”  och  att  vara  ett  ”bollplank”  som  
mycket  viktigt.    En  av  medarbetarna  nämner  ”dela  kunskap”  som  avgörande  för  att  bli  
framgångsrika i teamet. Chefen bör fokusera mer på att uppmuntra 
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informations/kunskapsutbyte snarare än kontroll och uppföljning i detalj. Samma 
medarbetare nämner dock att det beror mycket på hur medarbetaren är som person och 
vilken tidigare erfarenhet han/hon har. Olika personer uppskattar olika egenskaper och 
arbetssätt hos sin chef. Det är viktigt med tydlighet vad gäller roller, ansvar och 
förväntningar nämner några av de svarande. Chefen behöver vara mycket tydlig och än mer 
specifik i sin kommunikation om vad som förväntas av medarbetarna i ett virtuellt team.   
 
 

Motivation och engagemang 
 
Medarbetarna och cheferna svarade väldigt lika på frågan om hur chefer kan motivera och 
engagera sina medarbetare på distans. Uppmuntra, uppmärksamma, belöna bra 
prestationer samt att ge feedback upplevs som väldigt viktigt av åtta av de intervjuade.  Att 
lyfta fram medarbetarnas individuella styrkor och prestationer, belöna dem när de ställer 
frågor, tar risker, kommer med nya idéer och stöttar andra i teamet är viktigt enligt 
cheferna. 
 
En av cheferna nämner även att det är viktigt att fråga medarbetarna vilka projekt/uppgifter 
de vill vara involverade i och försöka hitta nya utmaningar så långt det är möjligt efter 
medarbetarnas önskemål. I projekt kan det även vara motiverande att byta projektteam och 
(tillfälligt) arbeta för en annan chef. På så sätt får medarbetarna en ny utmaning, breddar sitt 
interna nätverk och kan dela sina erfarenheter med andra kollegor menar en av cheferna. En 
av cheferna nämner även att han/hon brukar ge medarbetarna i uppgift att dela med sig av 
”best  practice”  i  det  internationella  teamet,  lyfta  fram  och  låta  medarbetarna  ”glänsa”  med  
vad de åstadkommit för kollegorna samt för högre chefer.  
 
Tillgänglighet och support från chefen nämner också åtta svarande som väldigt viktigt för att 
få ett motiverat team. Uppföljning av medarbetarnas arbetsuppgifter, mål, prestationer 
m.m. nämner alla chefer som mycket viktigt. Även fyra av medarbetarna tar upp uppföljning 
som viktigt. Samtidigt nämner en av cheferna, samt två av medarbetarna, att det är viktigt 
att chefen inte utövar för mycket kontroll. Hög grad av frihet att själva lösa sina uppgifter 
och eget ansvar är viktigt för att känna sig motiverad. Av de intervjuade har nio personer 
svarat att det är viktigt att chefen vågar lita på sina medarbetare, ge dem eget ansvar och 
frihet.  
 
Alla chefer nämner även att det är viktigt att försöka känna av hur medarbetarna mår, om de 
upplever sig som stressade etc.  Eftersom man oftast inte träffas fysiskt bör chefen i hög 
grad vara lyhörd för signaler och nyanser från medarbetarna anser tre av medarbetarna. Att 
sätta sig in i lokala förutsättningar och förhållanden nämner två av cheferna som viktigt och 
en av medarbetarna. Tre av medarbetarna nämner att det är viktigt med en positiv atmosfär 
samt en vänskaplig och okomplicerad relation med sin närmaste chef. Chefen ska 
uppmuntra en dialog i samarbetet och lita på att medarbetarna gör sitt bästa. En av dessa 
tre  medarbetare  nämner  även  att  motivationen  kommer  från  ”insidan”,  men  kan  förstärkas  
av en öppen kultur, tillåtelse till att arbeta självständigt, bra kommunikation och dialog, 
uppmärksamhet och uppskattning för det medarbetaren åstadkommer. Alla chefer tar upp 
att det är viktigt att involvera medarbetarna i beslut, projekt, målsättning m.m. för att de ska 
känna sig motiverade samt att informera vad som händer inom företaget. 
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Feedback 
 
Alla chefer tar upp feedback som en viktig faktor för att skapa framgång i teamet samt att 
dela erfarenheter och kunskap. En av cheferna nämner att det är viktigt att definiera styrkor 
hos sina medarbetare, förstärka dessa genom bl.a. positiv feedback och på så sätt motivera 
medarbetaren att prestera ännu bättre. Samma chef säger också att det är viktigt att 
återkoppla till målen, involvera medarbetarna i processförbättringar samt att ha en dialog 
med medarbetarna om vad vi kan göra bättre efter avslutade projekt. Flera av medarbetarna 
nämner feedback som extra viktigt i ett virtuellt team för att kunna prestera och leverera ett 
bra resultat. Samtidigt säger nästan alla svarande att vi behöver bli bättre på feedback, även 
från medarbetare till chef och mellan kollegor. Två av medarbetarna nämner att de har en 
relation med sin närmaste chef som gör att det fungerar väldigt bra med feedback åt båda 
hållen. Generellt säger cheferna att de får för lite feedback från sina medarbetare. 
 
Utvecklingssamtalen  (kallat  ”PPR/Performance  Planning  &  Review”  på  Nielsen)  hålls  av  vissa  
chefer via telefon och andra via ett fysiskt möte. Alla chefers önskemål var att hålla dessa 
genom ett fysiskt möte, men ibland är det inte praktiskt möjligt.  Dock tycker alla svarande 
som haft samtalet via telefon att det fungerar bra, att de haft en bra dialog med sin chef och 
ett utvecklande samtal där de satt prioriteringar för det kommande året. En av de svarande 
har inte haft något utvecklingssamtal med sin chef det senaste året, men följer däremot upp 
sina individuella mål varje månad med sin Koordinator. En annan svarande har inte haft 
något utvecklingssamtal de senaste åren med sin chef. 
 

 

Kommunikation / Information 
 
Praktiskt  taget  alla  intervjupersoner  svarade  att  ”öppen  och  regelbunden  kommunikation”  
är oerhört viktigt för att skapa ett framgångsrikt och motiverat team.  Kontinuerliga möten 
varje/varannan vecka med sitt team har alla svarande utom en.  De flesta av de svarande 
anser att de har en öppen och regelbunden individuell kommunikation med sin närmaste 
chef.  De flesta chefer har regelbundna inbokade individuella telefonmöten och 
uppföljningar. En person är däremot mycket missnöjd med kommunikation och information 
från sin närmaste chef.   
 
Att ha en daglig kommunikation via telefon, mail eller Communicator är något som anses 
viktigt  av  ett  par  av  medarbetarna  samt  av  en  av  cheferna.  En  av  cheferna  nämner  att  ”man  
får ta utgångspunkt från hur man vill ha det själv”,  d.v.s. ge mycket information, involvera 
medarbetarna i beslut och projekt, arbeta som ett team, hjälpa varandra att uppnå mål och 
prioriteringar. 
 
En av cheferna nämner att det är viktigt att skapa en öppen atmosfär och uppmuntra teamet 
till att kommunicera med varandra utanför möten. Samma chef nämner även att det krävs 
extra fokus och engagemang från chefen för att uppnå detta när teamet sitter på distans. 
Chefen bör vara tillgänglig och öppen för spontan kontakt, samt ha en proaktiv 
kommunikation med sitt team. Dock nämner även en av cheferna att det är viktigt att styra 
sin tid och sätta gränser, det fungerar inte att vara tillgänglig jämt. Samma chef tar även upp 
att det ibland kan vara svårare att styra sin egen tid när man arbetar i ett distansteam 
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eftersom det är så många andras prioriteringar som styr. Något som alla svarande tog upp 
som  viktigt  var  ”fysiska  möten”.  Det  är  viktigt  att  träffas  för  fysiska  möten  för  att  bygga  upp  
en teamkänsla samt för att skapa en öppen och nära relation med chefen. Flera påtalade att 
detta sker alltför sällan, flertalet av de intervjuade nämner att deras önskemål är att träffa 
sitt team och sin chef åtminstone två gånger per år. Det är även viktigt för medarbetarna att 
chefen  hör  av  sig  ”spontant”  och  frågar  hur det går, följer upp och inte bara diskuterar 
arbete för att skapa en avslappnad och nära relation.  Detta nämner även alla chefer som 
oerhört viktigt för att bygga en relation med sina rapporterande. Flera av cheferna tar även 
upp att de försöker träffa sina rapporterande lite mer informellt t.ex. ta  en  lunch,  en  ”after  
work”  eller  liknande  efter  arbetet  för  att  skapa  en  personlig  relation  när  de  är  på  besök. Tre 
av cheferna nämner att det är en mycket större utmaning att bygga en relation med en 
medarbetare på distans. Det nämns även av två av medarbetarna.  Två av medarbetarna 
nämner även att det är svårare för chefen att sätta sig in i vad som händer lokalt och vad de 
presterar. Samma medarbetare nämner också att de skulle föredra att ha sin chef på plats 
lokalt. 

 

 

Kulturell aspekt 
 
Cheferna nämner i högre grad än medarbetarna att det är viktig att sätta sig in i lokala 
förutsättningar, vara flexibel inför olika sätt att arbeta samt ha en känsla och insikt om 
kulturella skillnader, utmaningar och fördelar.  En av cheferna säger att det är viktigt att vara 
öppen för att anpassa sig inför olikheter och ha en förståelse för den lokala miljön och de 
förutsättningar som råder där. Genom att förstå andras sätt att kommunicera och arbeta 
kan man undvika missförstånd i högre grad nämner en av medarbetarna. Några av cheferna 
nämner även att kontakten med lokala chefer och Human Resources i landet där 
medarbetaren har sin arbetsplats är mycket viktig. 
 
Två av medarbetarna tar upp att det är viktigt att vara flexibel inför förändringar, olikheter, 
kulturella skillnader och möten utanför kontorstid p.g.a. tidsskillnader när man arbetar i ett 
globalt team. En av medarbetarna nämner även att det är viktigt att vara öppen och försöka 
utgå från det positiva och ta sig runt eventuella kulturella hinder och utmaningar. En av 
medarbetarna tar upp att det är viktigt att anstränga sig för att förstå andras sätt att arbeta 
och lära känna varandra i teamet för att på så sätt undvika frustration och missförstånd. 

 
 

Tekniska verktyg 
 
De flesta svarande använder sig mycket av kommunikation via Communicator, telefon och 
mail för individuell kommunikation med sin chef. Team möten sker oftast via live meeting 
eller telefonkonferens. De flesta av de intervjuade har även ett gemensamt nätverk där 
teamet kan dela information med varandra, t.ex. om pågående projekt. Generellt tycker de 
intervjuade att det fungerar bra att kommunicera med de verktyg som finns tillgängliga. 
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Analys 
 

Fördelar och utmaningar med virtuella team 
 
Att leda på distans bygger på ett förtroende mellan ledaren och medarbetaren. Man måste 
kunna lita på varandra och balansen mellan för mycket och för lite kontroll är inte alltid helt 
enkel. Ledaren måste ha en känsla för detta och samtidigt bemöta olika individer på olika 
sätt (Nordengren & Olsen, 2006).  Det egna ansvaret, flexibiliteten i arbetstid och 
arbetsställe är faktorer som kommer fram som positivt under intervjuerna. Medarbetarna 
upplever att de får möjlighet att ta ett större eget ansvar och ta egna beslut med en chef på 
distans. Flera medarbetare upplever att de i mycket hög grad får planera, organisera och 
strukturera sitt arbete själva. Tre  av  medarbetarna  och  en  av  cheferna  nämner  ”coaching”  
från  chefen  och  att  vara  ett  ”bollplank”  som  mycket  viktigt.    En  av  medarbetarna  nämner  
”dela  kunskap”  som avgörande för att bli framgångsrika i teamet. Chefen bör fokusera mer 
på att uppmuntra informations/kunskapsutbyte snarare än kontroll och uppföljning i detalj. 
 
Att arbeta på distans innebär fördelar och nackdelar som upplevs på skilda sätt av olika 
individer. En del känner sig ensamma, övergivna och utanför medan andra uppskattar 
friheten och möjligheten att styra sig själv och sitt arbete (Engestang, 2004). Frihet i 
arbetstid innebär även en risk påpekar några av de svarande, då det ligger ett större inbyggt 
ansvar för den enskilda individen att hantera sin arbetsbelastning. För stor arbetsbelastning 
och för många arbetstimmar är svårare för en chef på distans att upptäcka. Risken kan vara 
ännu  större  för  en  mer  ”junior”  person  som  inte  har  så  lång  arbetslivserfarenhet sedan 
tidigare påpekar en av cheferna. 
 
Enligt Fisher & Duncan Fisher (2001) är det viktigt att bygga en teamkänsla för att teamet ska 
arbeta effektivt och inte känna sig utelämnade och isolerade. Om teamet lär känna varandra 
skapas en öppnare attityd mot varandra och ett mer konstruktivt, stödjande arbetsklimat. 
Nästan alla svarande tycker att det är mycket bra teamkänsla i det egna teamet och att man 
alltid får hjälp och support av kollegorna när det behövs. För att undvika missförstånd och 
frustration, samt kunna arbeta effektivt är det viktigt att sätta sig in i kollegornas sätt att 
arbeta samt ha en förståelse för olikheter säger en av medarbetarna. Alla svarande nämner 
”fysiska  möten”  som  absolut  avgörande  för  att  skapa  ett  bra  samarbete, en öppen relation 
och god gemenskap i teamet. Flera påtalade att detta sker alltför sällan. Flertalet av de 
intervjuade säger att det är mindre konflikter i virtuella team. Nästan alla svarande säger att 
”nu  för  tiden  går  allting  att  lösa  på  distans”, även om det ibland är en större utmaning. 
 
 

Kompetenser hos chef och medarbetare 
 
Den främsta uppgiften för en ledare på distans är inte att leda det dagliga arbetet för sina 
medarbetare,  utan  snarare  att  coacha  medarbetarna  att  “leda  sig  själva”.  Effektiva 
distansledare skapar fungerande nätverk för kommunikation för att skapa en känsla av 
närvaro i teamet så att medlemmarna har både möjligheterna och motivationen att hålla 
kontakten med varandra (Fisher & Duncan Fisher, 2001, s 4). De intervjuade cheferna 
förväntar sig att medarbetarna kan hantera det dagliga arbetet på ett bra sätt och ta egna 
beslut utan behöva fråga om råd vid varje motgång.  Precis som Fisher & Duncan Fisher 
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(2010) tar upp nämner en av medarbetarna att det är oerhört viktigt att chefen vågar släppa 
kontrollen  och  ”låta  individen  leda  själv”.  En  av  cheferna  nämner  att  det  är  viktigt  att  skapa  
en öppen atmosfär och uppmuntra teamet till att kommunicera med varandra och med 
chefen. Nordengren & Olsen (2006) skriver att det är mycket mer ansvar som flyttas till den 
enskilde med en chef på distans. Individen måste i högre grad själv ta egna initiativ, söka 
information och hålla sig uppdaterad. En av de intervjuade cheferna nämner att 
medarbetarna måste ha eget driv, vara proaktiv och kunna motivera sig själva till viss del. En 
av  medarbetarna  tar  upp  just  att  ”man  måste  själv  kunna  jaga  reda  på  information  och  svar”.  
Samma medarbetare reflekterar också över att man behöver kunna hitta egna lösningar på 
utmaningar. 
 
Tydlighet är avgörande för om en ledare ska lyckas leda ett team på distans. Framgångsrika 
ledare delegerar både ansvar och befogenheter. En ledare på distans behöver vara extra 
tydlig när det gäller mål, ansvar, förväntningar och befogenheter (Nordengren & Olsen, 
2006). Flera av de intervjuade tar upp just tydligheten från distanschefen vad gäller roller, 
ansvar och förväntningar. Chefen behöver vara mycket tydlig och än mer specifik i sin 
kommunikation om vad som förväntas av medarbetarna i ett virtuellt team.   
 
Medlemmarna i ett virtuellt team vill ha en chef som ser sitt ledaruppdrag som stöttande 
och koordinerande. Ledaren bör bl.a. vara tillgänglig, informera på lagom nivå, vara 
engagerad och intresserad av att utveckla sina medarbetare, bygga en bra teamkänsla, vara 
ärlig och respektera medarbetarna (Fisher & Duncan Fisher, 2001). Några av de egenskaper 
som medarbetarna nämnde som viktiga hos ledaren var tillit, att chefen vågar delegera både 
uppgifter och ansvar samt följa upp och stötta vid behov.  Medarbetarna lyfte också fram att 
de måste känna att chefen verkligen finns tillgänglig som bollplank och stöd vid behov. En av 
medarbetarna nämnde även att chefen ska uppmuntra informations/kunskapsutbyte 
snarare än kontroll och uppföljning i detalj. 
 
 

Motivation och engagemang 
 
Motivation är viktig både för egen trivsel, den stress man upplever och det arbete som man 
utför. En av ledarens absolut viktigaste uppgifter är att motivera sina medarbetare (Larsen, 
2003, s 129). Även Ekberg (2010) menar att hög motivation hos de anställda är 
huvudingrediensen för framgång i alla organisationer. Allt startar med chefens egen 
motivation – för att kunna motivera andra måste chefen själv vara motiverad. Ingen av de 
intervjuade cheferna eller medarbetarna tar dock upp denna faktor – att chefen själv måste 
vara motiverad för att kunna engagera och motivera andra.  
 
Ledaren måste kunna planera, sätta upp mål och skapa förutsättningar (Larsen, 2003). En 
välkänd ledarskapsstil är det "utvecklande ledarskapet" ("transformational leadership"), 
vilket handlar om att utveckla en strategisk vision, kommunicera den så att andra är 
motiverade att arbeta för att uppnå målen som underbygger visionen (Cohen & Gibson, s 
187). Några av de svarande nämner att det är viktigt med tydlighet vad gäller roller, ansvar 
och förväntningar i studien. Alla chefer tar upp att det är viktigt att involvera medarbetarna i 
beslut, projekt och målsättningar samt informera vad som händer inom företaget för att 
motivera teamet.  
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Uppmuntran och bekräftelse höjer motivationen hos de flesta och blir extra viktigt då en 
ledare sitter på ett annat kontor, då annan mer spontan återkoppling saknas (Engestang, 
2004). Enligt König (2007) får ledare som arbetar aktivt med att ge beröm, uppskattning och 
konkreta utvecklingstips för att förbättra och förändra beteenden: Motiverade medarbetare, 
bättre resultat, högre produktivitet, medarbetare som känner att de utvecklas och chefer 
som växer. Cheferna och medarbetarna i studien är överens om vad det är som skapar 
motivation i ett virtuellt team: Uppmuntra, uppmärksamma, belöna bra prestationer samt 
att  ge  feedback.    En  medarbetare  nämner  att  motivationen  kommer  från  ”insidan”,  men  kan  
förstärkas av yttre faktorer. Enligt cheferna är det även viktigt att uppmärksamma 
medarbetarnas individuella styrkor och prestationer och belöna dem när de ställer frågor, är 
kreativa och kommer med idéer etc.  
 
Kompetenser som är viktiga för ett utvecklande ledarskap är att influera genom värdering 
och ideal, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och att ta individuell hänsyn 
(Cohen & Gibson, 2003). Även Larsen (2003) skriver att ledaren behöver kunna sätta sig in i 
och förstå de individuella medlemmarna i gruppen och teamet i sin helhet. Medarbetaren 
behöver känna att uppgifterna är givande och att teamarbetet medför något positivt för 
henne/honom. Det bör finnas ett nära samband mellan det arbete man utför och det som 
motiverar den enskilde personen. En av cheferna nämner att det är viktigt att fråga 
medarbetarna vilka projekt/uppgifter de vill vara involverade i och försöka hitta nya 
utmaningar utefter vad de själva motiveras av. En möjlighet är att byta chef och projektteam 
under en period för att få en ny utmaning, bredda sitt interna nätverk och dela sina 
erfarenheter med andra kollegor. En av cheferna förespråkar att låta medarbetarna dela 
med  sig  av  ”best  practice”  i  teamet  samt  att  uppmärksamma  goda  prestationer för 
kollegorna men även för högre chefer. 
 
Enligt Fisher & Duncan Fisher  (2001)  ska  ledaren  vara  ”tillräckligt  tillgänglig”  för  sina  
medarbetare. Teamet förväntar sig inte att ledaren ska vara tillgänglig dygnet runt – 
självständighet och viljan styra sitt eget arbete är oftast hög hos medarbetare med en chef 
på distans. Just tillgängligheten och support från chefen nämner också sju svarande som 
väldigt viktigt för att få ett motiverat team.  En av cheferna nämner även att det finns en risk 
med att vara  ”tillgänglig  jämt”.  I  ett distansteam är det många andras prioriteringar som 
påverkar den egna planeringen, arbetstiden och arbetsbelastningen. Alla cheferna samt tre 
av medarbetarna tycker att uppföljning är viktigt. Samtidigt nämner en av cheferna samt två 
av medarbetarna att det är viktigt att inte chefen utövar för mycket kontroll. Åtta av de 
svarande har tagit upp hög grad av frihet att själv lösa sina uppgifter samt ta eget ansvar 
som viktigt för att känna sig motiverad. 
 
 

Feedback 
 
Konstruktiv feedback behöver alla team för att utvecklas, prioritera rätt och arbeta mot 
samma mål (Fisher & Duncan Fisher, 2001). Alla chefer tar upp feedback som en viktig faktor 
för att skapa framgång i teamet samt att dela erfarenheter och kunskap. En av cheferna 
nämner att det är viktigt att definiera styrkor hos sina medarbetare, förstärka dessa genom 
bl.a. positiv feedback och på så sätt motivera medarbetaren att prestera ännu bättre. 
Samma chef säger också att det är viktigt att regelbundet återkoppla till målen, involvera 
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medarbetarna i processförbättringar samt att ha en dialog om förbättringsmöjligheter efter 
avslutade projekt. 
 
Om ledaren kan skapa ett öppet klimat i gruppen kan han/hon få mycket värdefull feedback, 
bra idéer och ett större engagemang (Larsen, 2003).  Flera av medarbetarna i studien 
nämner feedback som extra viktigt i ett virtuellt team för att kunna prestera och leverera ett 
bra resultat. Samtidigt säger nästan alla svarande att vi behöver bli bättre på feedback. Två 
av medarbetarna nämner att de har chefer där det fungerar väldigt bra med feedback åt 
båda hållen, annars säger cheferna generellt att de får för lite feedback från sina 
medarbetare. En av medarbetarna får ingen feedback alls av sin chef. 
 
 

Kommunikation / Information 
 
Framgångsrika ledare har förstått hur viktigt det är att kommunicera tydligt och pedagogiskt. 
För ledare på distans är detta ännu mer viktigt, eftersom ledaren oftast har virtuella möten 
(Engestang, 2004). Praktiskt taget alla intervjupersoner tog  upp  att  ”öppen  och  regelbunden  
kommunikation”  är  oerhört  viktigt  för  att  skapa  ett  framgångsrikt  team.    Kontinuerlig  
kontakt med sin chef och sitt team har alla medarbetare varje/varannan vecka utom en. En 
av cheferna nämner att det är viktigt att skapa en öppen atmosfär och uppmuntra teamet till 
att kommunicera på eget initiativ med varandra och med chefen.  
 
Larsen (2003) skriver att relationen till teamet är av stor betydelse för framgången hos 
ledaren. Han/hon bör ha en emotionell intelligens för att kunna  “känna  av”  och  “läsa  av”  
gruppen för att få en uppfattning om hur medarbetarna mår och var de står i olika 
sammanhang. Om ledaren kan skapa ett öppet klimat i gruppen kan han/hon få mycket 
värdefull feedback, bra idéer och ett större engagemang. För de intervjuade medarbetarna 
är  det  viktigt  att  chefen  hör  av  sig  ”spontant”  och  frågar  hur  det  går,  följer  upp  och  inte  bara  
diskuterar arbete för att skapa en avslappnad och nära relation. Alla chefer nämner även att 
det är viktigt att försöka känna av hur medarbetarna mår, om de upplever sig som stressade 
etc. Chefen bör i hög grad vara lyhörd för signaler och nyanser från medarbetarna anser tre 
av medarbetarna. 
 
Enligt Cohen & Gibbs (2003) är det viktigt att uppmuntra effektiv, tydlig, kortfattad 
kommunikation (e-mail, telefon etc.) från deltagarna i ett distansteam, förväntningar på 
feedback, deltagande och förberedelse inför möten etc. De intervjuade tar upp att chefen 
behöver vara mycket tydlig och än mer specifik i sin kommunikation angående vad som 
förväntas av medarbetarna i ett virtuellt team. En av medarbetarna nämner att det krävs 
extra fokus från medarbetaren i samtal med chefen för att kommunicera tydligt, konkret och 
kortfattat.  
 
Enligt Jarvenpaa, Knoll & Leidner (1998), refererad i Cohen & Gibson, 2003, är det viktigt för 
sammanhållningen och kommunikationen i alla team att kunna lita på varandra. I virtuella 
team kan förtroende för varandra ta längre tid att bygga upp, men det är ofta ännu mer 
kritiskt än i ett lokalt team (Cohen & Gibson, 2003, s 61). Majoriteten av cheferna tar upp att 
det är en mycket större utmaning att bygga en relation med en medarbetare på distans. Det 
nämns även av två av medarbetarna. 
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Kulturell aspekt 
 
Cheferna i undersökningen nämner i högre grad än medarbetarna att det är viktig att sätta 
sig in i lokala förutsättningar, vara flexibel inför olika sätt att arbeta samt ha en känsla och 
insikt om kulturella skillnader, utmaningar och fördelar.  Enligt Larsen (2003) underlättar det 
om chefen har viss kunskap om sitt teams olika kulturer, till viss del kan känna av hur 
gruppen är och anpassa sitt ledarskap efter detta. Enligt Larsen (2003) ska chefen fokusera 
på vad varje enskild individ kan tillföra utifrån sin specifika bakgrund. En av cheferna säger 
att det är viktigt att vara öppen för att anpassa sig inför olikheter och ha en förståelse för 
den lokala miljön och de förutsättningar som råder där.  En av medarbetarna nämner att det 
är viktigt att vara öppen och flexibel samt försöka utgå från det positiva för att ta sig runt 
eventuella kulturella hinder och utmaningar.  
 
 

Tekniska verktyg 
 
Enligt Duarte & Snyder (2001) är effektiv användning av tekniska kommunikationsverktyg 
avgörande för teamets framgång. De intervjuade använder främst Communicator, telefon 
och mail för individuell kommunikation med sin chef, medan team möten eller projektmöten 
oftast sker via live meeting eller telefonkonferens. I dag finns ett stort antal tekniska verktyg 
för att underlätta social interaktion i distansteam. Elektroniska anslagstavlor kan t.ex. 
användas för att lägga upp meddelanden och underlätta interaktion internt och externt 
(Weisband, 2008). De flesta av de intervjuade har tillgång till ett gemensamt nätverk där 
teamet kan dela information med varandra, t.ex. om pågående projekt. 
 

 

Generaliserbarhet 
 
I denna studie har jag undersökt hur chefer med rapporterande i andra länder kan skapa ett 
framgångsrikt team och motivera på distans.  
 
Jag tror att en hel del av det som kommit fram i studien till viss del är applicerbart även på 
chefer med rapporterande på annan ort eller som arbetar till större delen hemifrån. Vissa 
saker som jag tagit upp skiljer sig troligtvis åt – t.ex. kulturella skillnader, utmaningar med 
möten utanför arbetstid (vid olika tidszoner), språkbarriärer, utmaningar med andras 
prioriteringar etc.  
 
Även om deltagarna i studien har sin arbetsplats i Norden (förutom en chef), så har flera av 
dem kollegor (eller rapporterande) i samma team som är baserade i andra länder. Jag tror 
därför att resultatet till viss del kan stämma överens med hur det ser ut i andra länder. Men 
eftersom jag endast har tittat på ett företag, så är studien troligtvis också influerad av 
kulturen på företaget, därför är det riskabelt att dra för stora paralleller till andra företag.  
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Förslag till vidare studier 
 

 Det skulle vara intressant att bredda studien utanför Norden samt till fler 
internationella företag. Då skulle det även finnas möjlighet att titta på: 

o Vad som fungerar bra/mindre bra på de olika företagen för att få fram en 
form  av  ”best  practice”  för  virtuellt  ledarskap  och  virtuellt  teamarbete.   

o Studera företag/grupper som verkligen varit framgångsrika och tagit till vara 
på fördelarna med att ha en mix av olika kulturer i ett team 

o Studera virtuella chefer som arbetat framgångsrikt med utbildning, utveckling 
och karriär för sina medarbetare över landsgränser 
 

 Det skulle även vara intressant att undersöka eventuella skillnader i virtuellt 
ledarskap för chefer som leder chefer och chefer som leder medarbetare. 
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Diskussion 
 
I många företag blir det allt vanligare med ledarskap på distans, internationella team och att 
arbeta mer landsöverskridande. Det blir mindre viktigt vilket land du arbetar ifrån, snarare 
blir kompetensen hos den enskilda individen alltmer avgörande samt hur framgångsrik 
ledaren är på att skapa ett välfungerande team på distans. Chefer och medarbetare behöver 
hitta nya sätt att samarbeta, kommunicera och finna lösningar på problem. 
 

 

Fördelar och utmaningar med virtuella team 
 
När fler och fler studerar, arbetar utomlands samt blir mer mobila blir personalen på många 
företag i  högre  och  högre  utsträckning  mer  internationell  och  mindre  ”homogen”. Detta 
medför att bakgrund, erfarenhet, kunskap, sätt att resonera och lösa problem blir mer 
mångfacetterat än tidigare. Chefer och medarbetare behöver därför i högre grad fokusera på 
vad teamet i sin helhet kan tillföra och ta tillvara på hela gruppens unika och samlade 
erfarenhet för att prestera som bäst. Ett distansteam kan tillföra en dynamik, kreativitet, nya 
sätt  att  tänka,  resonera  och  lösa  problem  som  ett  lokalt  team  med  mer  ”likasinnade”  
troligtvis inte har samma förutsättningar att göra. Ledaren kan tillsammans med teamet 
prova nya sätt att lösa konflikter, involvera och rådfråga medarbetarna och vara öppen för 
att lösa saker på nya och annorlunda sätt. Att arbeta på distans innebär också nya 
möjligheter för kompetensutveckling, större flexibilitet i arbetstid och arbetsuppgifter, en 
större plattform för olika karriärmöjligheter och ett utvidgat nätverk. 
 
För företagen finns stora fördelar med distansarbete i form av tidsvinster och minskade 
kostnader. För medarbetaren kan mycket resande ha en stor inverkan på balansen mellan 
fritid och arbete vilket gör att gränslinjen däremellan kan bli mindre tydlig. Klimatpåverkan 
är också en viktig parameter som många företag troligtvis väger in för att minska på sitt 
resande. En  annan  fördel  kan  vara  att  ”alla  inte  behöver  kunna  allt”.  Företaget  kan  i  större  
utsträckning ha specialister med spetskompetens inom vissa områden som arbetar 
landsöverskridande och på så sätt arbetar mer effektivt, istället för att varje land ska göra 
”allt”  inom  ett  område.  På  så  sätt  får  även  medarbetaren  ett  bredare  perspektiv  och  har  
möjlighet att i högre grad fokusera och bli riktigt duktig inom ett område. Genom att arbeta 
mer landsöverskridande kan även arbetskraften användas mer effektivt. I vissa perioder 
kanske en del länder har större belastning och andra lägre – på så sätt blir arbetskraften mer 
flexibel och kan användas där expertisen behövs. För medarbetaren innebär det både större 
trygghet och utveckling med  en  ”större  arbetsmarknad  inom företaget”,  och  han/hon  blir  
mindre sårbar för lokala finansiella svängningar. För hög grad av specialisering kan omvänt 
innebära  att  rollen  kanske  blir  för  ”smal”  och  inte  lika  varierad  och  attraktiv  för  en  
medarbetare. 
 
Ledarskap på distans innebär ett antal dimensioner av ledarskapet som skiljer sig från det 
mer traditionella och historiska sättet att se på ledarskap. Distansledaren kan i vissa fall ha 
större utmaningar än den lokala ledaren och blir även i högre utsträckning ”tvingad”  till  att  
släppa mer på kontrollen och delegera uppgifter och ansvar. Ledaren bör istället fokusera på 
att skapa tillit, en positiv attityd och självgående medarbetare. Detta i sin tur ger större 
handlingsutrymme och ansvar till den enskilde medarbetaren.  
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Det är mycket viktigt att distanschefen kommunicerar vilka förväntningar som är realistiska i 
förhållande till hans/hennes ledarskap och interaktion med teamet. En medarbetare som 
byter från en lokal till en chef på distans kan inte förvänta sig att få samma tillgänglighet från 
distanschefen som den lokala chefen. Det blir en omöjlig ekvation för distanschefen att 
försöka vara lika tillgänglig som en lokal chef när han/hon leder personal i flera länder. 
Tillgänglighet från chefen är förstås oerhört viktigt för medarbetaren, men det finns ingen 
möjlighet för chefen att vara tillgänglig dygnet runt. En medarbetare som behöver mer 
kontroll och styrning i sitt dagliga arbete kan ha svårt att klara av detta mer självständiga sätt 
att arbeta samt kan känna sig utelämnad och omotiverad med en chef på distans. 
 
Om chefen ska kunna vara tillgänglig i tillräcklig utsträckning för sina rapporterande krävs att 
teamet inte är för stort. När nya medarbetare introduceras kommer det att krävas mer tid, 
insats och engagemang dagligen från chefen, speciellt om medarbetaren inte har arbetat i 
ett virtuellt team tidigare. Om ledaren lyckas med introduktionen kommer troligtvis 
medarbetaren att ha en mycket bra grund att stå på inför fortsatt samarbete och känna sig 
trygg i sin roll och vad förväntningarna är. Om medarbetaren upplever att chefen inte finns 
där vid behov är risken stor att medarbetaren känner sig otrygg, omotiverad, stressad och 
att  prestationen  kommer  att  sjunka.  Det  finns  risk  för  en  ”ond  spiral”  med  en  prestation  som  
sjunker mer och mer och en chef som blir alltmer missnöjd med medarbetarens insats. Det 
behöver finnas en balans mellan tillgänglighet och support å ena sidan samt förväntningar 
och prestation å andra sidan. Som en av cheferna nämnde i studien innebär det en större 
utmaning och risk om medarbetaren är alltför junior och inte van att arbeta självständigt. 
Det kan vara en fördel om medarbetaren har haft en lokal chef i början av sin karriär för att 
lite senare i karriären arbeta i ett distansteam. Ett annat alternativ för distanschefen är att 
utse en mentor eller handledare som kan stötta och vara ett bollplank till en nyanställd eller 
junior medarbetare. 
 
Friheten och flexibiliteten framhålls som väldigt positivt i studien.  Medarbetarna växer med 
det egna ansvaret och får hitta egna lösningar på problem som dyker upp i det dagliga 
arbetet. Medarbetarna behöver själva i större utsträckning ta reda på information, använda 
sina kollegor som bollplank och vara kreativa. Det finns även en risk med alltför stor 
flexibilitet vad gäller arbetsplats och arbetstid. Exempelvis kan medarbetaren uppleva att 
ingen lägger märke till om han/hon arbetar för mycket (eller för lite) eller deltar i lokala 
informationsmöten, aktiviteter etc. Speciellt om personen inte har några kollegor i det 
närmaste teamet i samma land där han/hon har sin arbetsplats. För att förebygga detta är 
det viktigt att chefen ser till att skapa en stark teamkänsla och uppmuntra samarbete i 
teamet, så att det skapas ett öppet klimat och att medarbetarna känner att de kan vända sig 
till kollegorna för support och diskussion. För att uppnå detta är det viktigt att med viss 
regelbundenhet ha fysiska möten. Alla intervjuade pekar på denna faktor för att skapa en 
öppen atmosfär och minska barriärerna för att kontakta varandra. Anonymiteten minskar 
och troligtvis ökar interaktionen och supporten mellan kollegorna. Risken för att känna sig 
utelämnad  och  ”ensam”  i  sin  roll  torde  också  minska  med  större  grad av samhörighet i 
teamet.  
 
Distanschefen behöver vara mån  om  att  ”knyta  an”  till  sina  rapporterande,  samt  vara  extra 
uppmärksam och lyhörd för signaler att något inte står rätt till med en medarbetare, t.ex. 
om något förändras i medarbetarens beteende, prestation och resultat. Chefen bör även ha 
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ett litet lokalt nätverk där medarbetaren har sin arbetsplats, som han/hon kan vända sig till 
för att få information och feedback om sina rapporterande; hur de mår, hur de presterar etc. 
 
Samtidigt som många i studien tycker att ”alla  frågor  går  att  hantera  på  distans”,  är  det  nog  
vissa frågor som enklare kan hanteras om chefen har möjlighet att vara på plats. Vad gäller 
konflikter i teamet tycker de flesta att de kan hanteras på distans, men det beror på hur stor 
konflikten är. Har konflikten eskalerat kan det ibland underlätta att ha ett fysiskt möte med 
berörda parter. Konflikter verkar dock förekomma mindre sällan i distansteam än i lokala 
team enligt vad som framkommit i studien. Eftersom tiden som distansteamet spenderar 
tillsammans (både fysisk och icke-fysisk) är ganska begränsad, verkar det vara ett större 
fokus på uppgifter, projekt och ansvarsfördelning än andra frågor av mindre arbetsrelaterad 
natur. Som en av medarbetarna nämner gäller det att vara strukturerad och tydlig när man 
tar kontakt med chefen eller en kollega i ett annat land för att undvika att kontakta 
personen flera gånger i samma fråga. Eftersom medarbetarna i ett distansteam dels ses 
sällan och i hög grad är beroende av varandras support och stöd kanske det leder till färre 
konflikter. Eftersom medarbetarna i ett distansteam har valt att arbeta i ett internationellt 
team är de kanske mer toleranta mot varandra och mer benägna att uppskatta olikheter och 
kulturella skillnader? Troligtvis är medarbetarna även mer överseende med 
kommunikationsmissar  och  ”politisk  inkorrekthet”  eftersom  de  flesta  inte  kommunicerar  på  
sitt modersmål. 
 
 

Kompetenser hos chef och medarbetare 
 
De kompetenser som kom fram i studien som viktiga hos chefen och medarbetaren för att få 
ett fungerande distansteam, stämmer i mångt och mycket överens med vad som krävs även 
av den lokala ledaren och medarbetaren. Dock behöver distansledaren fokusera extra 
mycket på vissa faktorer och vara extra uppmärksam i vissa lägen. Även om egenskaperna 
tycks vara likartade i många fall, så behöver de ”skruvas  till”  i ett distansteam och förstärkas 
i vissa avseenden. Både ledaren och medarbetarna måste anstränga sig lite extra vad gäller 
t.ex. kommunikation, feedback, hitta nya lösningar och bygga upp tillit och öppenhet i 
teamet m.m.  
 
Distansledaren behöver fokusera på att vara en coach och koordinator till sina 
teammedlemmar samt sätta upp tydliga målsättningar och riktning för verksamheten. Detta 
innebär att medarbetaren får arbeta mer självständigt, proaktivt och ansvara för den dagliga 
verksamheten vilket framkom som nödvändiga kompetenser i studien.  
 
Distanschefen har även ytterligare en utmaning att i viss mån sätta sig in i lokala 
förutsättningar i de länder där han/hon leder personal, koordinera med ett antal fler 
”intressenter”  som  t.ex. lokala chefer, Human Resources, Finans etc. För att lyckas med 
detta är det viktigt att medarbetarna blir distanschefens  ”ögon  och  öron”  lokalt  och  håller 
sin chef informerad om vad som händer på den lokala marknaden och medarbetarens 
arbetsplats. Som en av de intervjuade nämnde under intervjun – ”man  blir  teamets  
representant  lokalt  vilket  är  positivt  och  lärorikt”.  Ledaren blir i högre grad beroende av 
medarbetarens lokala expertkunskap samt självständighet vad gäller att bygga upp 
kontakter internet och externt samt självständigt driva frågor och projekt. Det är omöjligt för 
en chef med rapporterande i flera länder att hålla sig helt á jour med vad som händer och 
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vad som är viktigt för chefen att känna till i den dagliga verksamheten. Som de intervjuade 
påpekade krävs i stor utsträckning medarbetare som kan  motivera  och  ”leda  sig  själva”. 
 
Det är även viktigt att chefen uppmuntrar till att medarbetarna delar med sig av sin tidigare 
erfarenhet och kunskap. På detta sätt kan medarbetarna på ett bättre sätt tillvarata allas 
unika kompetens och snabbare och enklare hitta lösningar på problem.  Om medarbetarna 
t.ex. ska arbeta i ett projekt kan det underlätta väsentligt om medarbetarna har viss kunskap 
om de andras tidigare erfarenhet för att tillsätta de olika rollerna i projektet, men även för 
att kunna kontakta varandra under projektets gång och ställa frågor. En tydlig 
ansvarsfördelning är viktigt i alla sammanhang, men kanske extra viktigt i ett distansteam för 
att undvika dubbelarbete och frustration. Det är viktigt att uppmuntra till att alltid fråga om 
någon är osäker på vad som förväntas; vilket ansvar eller vilka uppgifter han/hon förväntas 
utföra. I ett distansteam är det lätt att missförstånd uppstår p.g.a. språkbarriärer, olika sätt 
att arbeta, kommunikationsmissar etc.  
 
 

Motivation och engagemang 
 
I studien var medarbetarna och cheferna rörande överens om vad som krävs för att motivera 
och engagera på distans. Faktorerna skiljer sig inte direkt från hur den lokala chefen kan 
motivera  sitt  team,  men  distanschefen  får  eventuellt  ”lägga  in  en  extra  växel”  för  att  få  
genomslagskraft hos sina medarbetare då han/hon inte träffar sina rapporterande lika ofta. 
 
Motivation  kommer  från  ”insidan”  säger  en  av  medarbetarna  och  kan  förstärkas  av  yttre  
motivationsfaktorer. En person med inre motivation och engagemang för att arbeta i ett 
distansteam blir en stor tillgång för distanschefen och övriga kollegor. Finns bara 
motivationen så är det mycket enklare för chefen att coacha medarbetaren till framgång. 
Därför  är  det  oerhört  viktigt  att  ”rekrytera  rätt  från  början”  som  en  av  cheferna  nämnde  i  
studien. Distanschefen ska vara tydlig från början med vad han/hon förväntar sig och vad det 
innebär att arbeta i ett virtuellt team.  
 
Enligt Ekberg (2010) så måste en ledare vara motiverad själv för att kunna motivera andra. 
Upplever en distansledare (eller vilken ledare som helst) att han/hon inte är på rätt plats så 
är det mycket svårt att övertyga andra och skapa ett motiverat team. Även om ingen av de 
intervjuade nämner detta i studien så tror jag det är oerhört viktigt. En ledare som inte ser 
distanschefsrollen som något positivt, inte tar tillvara på möjligheterna hos gruppen, inte är 
öppen för att tänka nytt - har troligtvis mycket svårt att motivera teamet.  
 
I ett distansteam så behöver medarbetaren kunna motivera sig själv i ganska hög grad. 
Distansledaren behöver dock se till att medarbetarna har kunskap om förväntningar, mål 
och riktning, har rätt verktyg och tillräckligt med support för att leda sig själva. Ledaren ska 
kunna kommunicera företagets vision, mål och värderingar på ett tydligt sätt till sitt team.  I 
studien framkom inte företagets vision och värderingar specifikt som viktiga för att motivera 
medarbetarna. Jag tror dock det är oerhört viktigt att alla kan se sin roll och betydelse för 
helheten för att känna sig inspirerade och motiverade. Företagets värderingar kan både vara 
ett medel att attrahera, motivera och behålla medarbetare med rätt profil samt ett viktigt 
styrmedel för att förstärka och motivera rätt beteenden. I ett distansteam när chefen inte 
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ser sina medarbetare så ofta kan företagets värderingar vara än mer viktiga för att se till att 
medarbetarna uppnår målen på rätt sätt enligt företagets värdegrund. 
 
 Alla har olika förutsättningar och att ta hänsyn till individen och hans/hennes specifika 
behov och välmående är viktigt. Medarbetarna i ett distansteam vill ha friheten och ansvaret 
att hitta egna lösningar och sin väg framåt. Om ledaren går in och kontrollerar för mycket, 
kan istället detta leda till omotiverade medarbetare. Medarbetarna vill att distansledaren 
sätter stor tilltro till medarbetarens förmåga att arbeta mycket självständigt. Respekt för 
individen och hans/hennes vilja att göra ett bra arbete är nog väldigt viktigt för att hålla 
motivationen på topp. Omvänt kan alldeles för lite uppföljning och kontroll från ledaren 
medföra  en  känsla  av  att  känna  sig  utelämnad  ”till  sitt  öde”,  skapa  stress  och  en  känsla  av  
vilsenhet.  
 
Alla individer har olika drivkrafter och för alla ledare är det viktigt att ta reda på vilka dessa 
är för att skapa motiverade medarbetare. För distansledaren krävs det troligtvis lite extra 
engagemang och tid för att skapa en personlig relation till sina rapporterande. Det är viktigt 
att distanschefen verkligen anstränger sig och visar ett genuint intresse för att hitta 
drivkrafterna - för att kunna hitta rätt utmaningar och utvecklingsmöjligheter för sitt team. 
Det kommer kanske inte alltid helt naturligt från medarbetarna, så distanschefen behöver 
eventuellt  uppmuntra  och  trycka  på  lite  extra.  Som  Ekberg  (2010,  s  14)  skriver;  ”hög 
motivation hos de anställda är huvudingrediensen för framgång i alla organisationen”.  
Därför är det värt att lägga lite extra fokus på just detta och försöka skapa en öppenhet i 
dialogen med medarbetarna. Medarbetare och chefer på distans har ofta ett stort internt 
nätverk, både lokalt i det land som de har sin arbetsplats men även internationellt. Därför 
finns det alla möjligheter att hitta nya utmaningar och motiverande arbetsuppgifter.  
 
Distansledaren  bör  vara  tydlig  med  vad  som  är  ”önskvärda  beteenden”  och  belöna  de  
medarbetare som t.ex. engagerar sig för att hjälpa sina kollegor, lyfta fram bra prestationer 
samt uppmuntra kunskapsdelning. För en medarbetare i ett distansteam är det viktigt att 
chefen både ser till vad personen presterar lokalt samt i det egna teamet. Båda 
prestationerna är viktiga och bör uppmärksammas och belönas. Chefen behöver även vara 
en god förebild för att lyckas med att förstärka rätt beteenden i teamet. Respekt och en 
öppenhet inför olikheter och kulturella skillnader är avgörande för om teamet ska lyckas. Om 
distansledaren inte föregår med gott exempel och t.ex. inte uppmuntrar alla medarbetare till 
att komma med sina lösningar, sina idéer etc. så kommer inte teamets hela potential till sin 
rätt och han/hon får troligen flera omotiverade medarbetare. Då missar distansledaren 
”poängen”  med  att  tillvarata  teamets  olikheter  och  kreativitet,  istället  kan  frustration  och  
irritation uppstå i gruppen. 
 
 

Feedback 
 
Feedback är väldigt viktigt för att skapa ett öppet, utvecklande och kreativt samarbete. I ett 
distansteam  kan  det  vara  svårare  att  ”känna  av”  vad  chefen  uppskattar  och  förväntar  sig.  Vill  
chefen få självständiga och självgående medarbetare behöver chefen lägga extra fokus på 
att arbeta med konkret feedback och tydliga förväntningar. För att få en nyanserad feedback 
om sina medarbetare kan chefen även be om återkoppling från kollegor och chefer som har 
en god insikt i vad medarbetaren presterar lokalt. I studien framgår att graden av feedback 
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varierar mycket. Flera av cheferna nämner att den feedback de får från sina rapporterande 
är mycket begränsad. Detta kan bero på många orsaker; t.ex. ovana att ge feedback till sin 
chef, kulturella skillnader, rädsla för att ge kritik till sin chef m.m. Ledaren behöver också 
föregå med gott exempel och visa på fördelarna för teamet med att ge feedback - även till 
sin chef. Ska chefen bli framgångsrik i sitt ledarskap på distans - med flera olika kulturer, sätt 
att arbeta, vana vid olika ledarskapsstilar etc. så är han/hon väldigt beroende av att få 
feedback från sitt team. Både teamet och ledaren behöver se fördelarna med att ge/få 
feedback och använda detta som ett viktigt styrmedel för att bygga ett motiverat och 
framgångsrikt team. För medarbetaren finns det även mycket att vinna på att berätta för sin 
chef om alla goda prestationer som han/hon gör lokalt. För distanschefen är det omöjligt att 
ha full kontroll på detta eftersom han/hon inte finns på plats dagligen. 
 
Det måste även finnas en atmosfär i teamet som bygger på att det är accepterat att göra fel 
och att vi lär oss av våra misstag. Ledaren behöver även sätta förväntningar på sina 
medarbetare att ge feedback t ex efter möten, för att skapa en regelbundenhet och göra det 
mer naturligt. För  att  skapa  en  ”lärande  kultur”  i  teamet  behöver  det  vara  en  hög  nivå  på  
öppenhet, kreativitet bör uppmuntras och tas tillvara, egna initiativ och ansvar bör 
uppskattas och premieras. Distanschefen bör uppmuntra att teamet delar erfarenheter med 
varandra, lyfta fram goda exempel och framgångar. Två av cheferna i studien tar upp just 
detta – det  är  viktigt  att  dela  ”best  practice”  och  att  medarbetarna  får  ”glänsa”  när  de  gjort  
något bra och att detta även kommuniceras till andra utanför det egna teamet. 
 
 

Kommunikation / Information 
 
Ledarens förmåga  att  kommunicera  är  ”a  och  o” för att få distansteamet att fungera. 
Eftersom nästan all kommunikation sker via telefon, Communicator, live meetings o dyl. och 
chefen inte ser hur mottagarna tar emot budskapet, så måste chefen hitta ett sätt att både 
kommunicera tydligt men också säkerställa att medarbetarna förstått budskapet. I ett fysiskt 
möte kan chefen ofta utläsa av mottagarnas kroppsspråk ifall de förstått budskapet, är 
tveksamma eller om chefen är övertydlig i sin kommunikation. När ledaren inte ser 
mottagarna är det än mer viktigt att chefen uppmuntrar och säger att han/hon förväntar sig 
frågor och feedback från medarbetarna. Chefen kan även be någon av medarbetarna att 
summera de viktigaste punkterna i budskapet. Även om chefen i början inte får någon 
feedback eller återkoppling är det viktigt att fortsatt uppmuntra till detta och även följa upp 
individuellt.  
 
I ett internationellt team finns det alltid risk för ett överflöd av information. Dels får 
medarbetaren information som gäller det egna teamet, dels lokal information där han/hon 
har sin arbetsplats samt information från de andra länder, kunder etc. som han/hon arbetar 
med. Här spelar distansledarens tydlighet en stor roll – ledaren bör hjälpa medarbetaren att 
prioritera vilken information som är viktig och vad medarbetaren måste hålla sig à jour med. 
Det är även viktigt att chefen kräver samma fokus, förberedelse och interaktion från 
medarbetarna vid telefonkonferenser och live meetings som vid fysiska möten. Spelreglerna 
ska vara desamma för alla deltagare. För att hålla teamet fokuserat, sammansvetsat och 
uppdaterat är det viktigt att prioritera de gemensamma mötena. Det är också viktigt för att 
byta erfarenheter och kunskap.  
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Kulturell aspekt 
 
Olika kulturer innebär olika typer av ledarstilar och för en chef som leder personal i flera 
länder är det nog viktigt att hitta sin egen ledarstil. Han/hon behöver troligen vara lyhörd 
och anpassa sig till viss del efter teamet, men måste samtidigt hitta sin egen stil och sälja in 
sina tankar om hur teamet kan bli framgångsrikt. 
 
För att tillvarata ett teams unika kompetens och sammansättning är det viktigt att 
uppmuntra oliktänkande och nya lösningar. Här bör chefen spela en avgörande roll och se till 
att det finns en öppenhet och positiv inställning till nya tankar och idéer som går utanför det 
”normala”  i  gruppen.  Om  en  person  kommer  in  ny  i  en  grupp är det lätt att han/hon 
anpassar sig helt till kulturen i gruppen och kanske håller tillbaka sina tankar och idéer om de 
går emot gruppens åsikter. I företag med verksamhet i flera länder kan det lätt bli så att vissa 
länder  (oftast  länder  där  det  finns  många  anställda),  kan  ”ta  över”  och  dominera  i  
diskussioner, när beslut tas, när strategier bestäms, när höga positioner ska tillsättas etc. 
Chefen bör uppmuntra att varje individ kommer till sin rätt och att gruppen har en öppen 
och kreativ diskussion kring alla typer av frågor. På så sätt kommer gruppen troligtvis att 
fungera mycket mer framgångsrikt och alla medarbetare känna sig mer involverade och 
motiverade. Bara  för  att  det  ”har  gjorts  på  ett  visst  sätt”  tidigare,  så  innebär  det  ju  inte att 
det är den bästa lösningen framåt. 
 
 

Tekniska verktyg 
 
De tekniska verktyg som finns tillgängliga är också viktiga för att kunna upprätthålla en 
effektiv, regelbunden och interaktiv kommunikation.  Verktygen bör skapa en gemensam 
mötesplats för att underlätta kunskapsutbyte och dela erfarenheter. Det kan nog vara både 
för- och nackdelar med fysiska respektive telefon/live meetings. Vissa personer kanske 
känner sig mer bekväma med fysiska möten, när den som talar har möjlighet att få 
omedelbar återkoppling genom andras reaktioner och kroppsspråk. Andra personer kan 
känna sig mer bekväma  i  telefon/live  meetings,  då  alla  kommunicerar  mer  ”neutralt”  med  
varandra. Dock finns risken i alla möten att någon/några dominerar mötet och andra har 
svårare att komma till tals. Då kan det vara en fördel att chefen använder sig av flera olika 
tekniska verktyg för kommunikation, så att alla har en möjlighet att bidra (fysiska möten, 
team möten per telefon/live meeting, individuella möten, kunskapsutbyte via nätverk etc.). 
Olika verktyg passar i olika sammanhang och det är viktigt att de finns på plats och är enkla 
att använda för att underlätta kommunikationen. 
 
Vissa av distansteamen använder gemensamma nätverk för att dela information och 
kunskap. Användning av nätverket för förberedelse inför möten eller istället för möten, 
verkar användas i mindre grad. Något av teamen använder nätverket för att dela 
erfarenheter från t.ex. kundprojekt. Några av medarbetarna nämner att det måste finnas en 
tydlig struktur för hur nätverket ska användas, hur dokument ska sparas och vad som ska 
sparas – annars finns risk för att det blir för mycket information och då resulterar det i att 
det inte används.  Här finns nog en utvecklingspotential, nätverket borde kunna användas 
ännu mer för att utbyta kunskap, lämna synpunkter inför eller efter möten samt i vissa fall 
som ersättning för ett möte.  
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Förändringar / förbättringar 
 
Som även nämndes i metodavsnittet skulle intervjuerna eventuellt ha kunnat spelas in för 
att möjliggöra ett helt obehindrat lyssnande under intervjun. Eventuellt kan jag ha missat 
något i kroppsspråket hos dem som jag intervjuade via ett fysiskt möte eller någon detalj i 
deras berättelse. Dock genomfördes de flesta intervjuerna via telefon, och då hade signaler 
via kroppsspråk gått förlorat oavsett. Jag tror dock att jag kunde undvika att missa viktiga 
detaljer till stor del genom att skriva korta nyckelord under intervjun, för att sedan läsa 
igenom och göra en noggrann sammanfattning direkt efter intervjun. Jag ställde även 
löpande frågor om jag upplevde att jag missat någon detalj. Det hade förstås varit en fördel 
om alla intervjuer hade kunnat genomföras fysiskt, detta var dock inte möjligt p.g.a. 
tidsramen för uppsatsen samt begränsade resurser. 
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  Bilaga 1 
 

   

Interview guide – Associates 
 
Background information 
 

 Title  
 How long have you worked for Nielsen? How long work experience do you have all together 

(including Nielsen)? 
 What is your highest education (University or high school / gymnasium)? 
 How many colleagues do you have in your direct team (locally and in other countries)? 
 How long experience do you have of working with a manager based in another country? 

 
About your experience of working with  a  manager  based  in  another  country… 
 

 What do you think are the key factors to be successful when leading reports in other 
countries? 

 What do you think is the most positive with a manager based in another country? What do 
you think is the most negative (or difficult)? 

 How do you communicate with your manager? Do you think you receive sufficient 
information regarding the company, your job, changes / news etc.? What can be improved 
regarding communication? 

 How often do you have face-to-face meetings with your manager? How often do you have 
virtual meetings (team meetings and one-to-one)? 

 How do you experience the fellow-ship and team spirit in your team? Do you have an open 
dialogue? Do you get support from your colleagues and your manager when needed? 

 How do you think your manager should motivate, engage and encourage you from a 
distance? 

 Do you experience that your manager is available when needed?  
 Do you get feedback regarding your performance from your manager (and colleagues)? Do 

you give feedback to your manager? 
 How does your manager follow-up on your PPR (Performance Planning & Review)* and 

career development? 
 If you had any work environment issues or conflicts within your group – how was that 

handled from your manager? 
 Are there any issues / situations  which  you  don’t  think  a  manager  should  handle  from  a  

distance? 
 What individual competencies do you think are important to appreciate working in a non-

local team with a leader in another country? 
 Do you feel  included  in  the  community  in  the  office  where  you’re  based? 
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Interview guide – leaders 
 
Background information 
 

 Title and area of responsibility 
 How long have you worked for Nielsen? How long work experience do you have all 

together (including Nielsen)? 
 What is your highest education (University or high school / gymnasium)? 
 How many reports do you have (in total and in other countries)? 
 How long experience do you have of leading reports in other countries? Leading 

reports locally (from Nielsen and other companies)? 
 

As  a  leader  for  a  team  in  another  country… 
 

 What do you think are the key factors to be successful when leading reports in other 
countries? 

 What are the major differences between leading someone locally and in another 
country? What do you think are the advantages and challenges? 

 How do you manage communication with your reports abroad? How do you secure 
that they have enough information and understand the messages? What tools do 
you use? 

 How do you create a sense of trust and open dialogue with your reports from a 
distance? 

 How often do you have face-to-face meetings with your reports? How often do you 
have virtual meetings (team meetings and one-to-one meetings)? 

 How  do  you  make  sure  to  “get  to  know”  your  reports  individually  when  based  in  
another country?  

 How do you motivate, engage and encourage your reports abroad? 
 How do you manage PPR (Performance Planning & Review)* and career development 

for reports abroad?  
 How do you secure to give constructive and developing feedback to reports abroad? 

Do you receive feedback from your reports? 
 How can you as a leader create an open dialogue, a sense of fellow-ship and strong 

team spirit in a team with reports based in different countries? 
 How do you handle work environment related problems – for example too much 

stress, someone not feeling well or conflict situations?  
 Are  there  any  issues  /  situations  which  you  can’t  handle  from  a  distance? 
 What key competencies are important from the reports side to appreciate working in 

a non-local team with a leader in another country? 
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 How do you introduce a new report to the job and make sure she/he will feel part of 
the team? 
 

Support 
 

 Have you received any training with focus on ”leading cross  borders”  (within  Nielsen  
or  externally)?  If  “no”,  do  you  think  that  it  would  be  helpful? 

 Do you have an internal network to exchange experiences and discuss challenges 
with? 

 What additional support would you like to have from Nielsen? 

 
 
 

 


