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Sammanfattning 
 
Denna studie tar sitt avstamp i arbetslivets globalisering med dess nya förutsättningar 

för ledarskapet. I globaliseringens fotspår följer en trend av ”platta” organisationer som 

har produktionen skild från försäljningsavdelningen, vilken istället hålls nära 

marknaden. Detta leder till en spridning av de personella resurserna inom 

organisationen, vilket med stor sannolikhet innebär ett betydande avstånd mellan 

ledarna och deras medarbetare. Konsekvensen av detta blir då att begreppet indirekt 

ledarskap kommer att öka i betydelse och användning.  

 

Tanken är att med en kvalitativ studie med abduktion som huvudmetod öka förståelsen 

för konsekvenserna av ett indirekt ledarskap ur ett medarbetarperspektiv. 
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Abstract 
 

This study takes a point of departure in the globalization and the new leadership 

challenges of today’s work life. In the footsteps of globalization follows a trend of "flat" 

organizations, where the production is separated from the marketing department and 

sales is kept close to the market. This implies that organizations become more 

dispersed, which is likely to increase the physical and psychological distance between 

leaders and employees. Thus, the concept of indirect leadership grows in importance 

and use. 

 

By conducting a qualitative study with abductive reasoning as the main method, the aim 

is to increase the understanding of the implications of indirect leadership from an 

employee perspective. 
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1 Inledning 
Ledarskapsbegreppets mystik och fascination har attraherat mänskligheten sedan urminnes 

tider. Fascinationen grundar sig i storslagna historiska berättelser där dramatiken 

sammanstrålar och åskådliggörs i personliga stordåd. Men vilka är mekanismerna bakom 

ledarskapet? Hur kommer det sig att relativt enkla människor kan nå toppositioner i samhället 

och lämna bestående avtryck i historien? Detta är frågor som länge har varit föremål för såväl 

spekulationer som akademisk forskning. Vissa framsteg har gjorts i utforskandet av de 

mysterier som omger ledarskapet, men mycket återstår att undersöka (Yulk, 2007).   

Yulk (2007) beskriver i sitt inledande kapitel ledarskapets mångtydighet. Olika definitioner 

och angreppssätt radas upp, samtidigt som vi blir påminda om aktualiteten i följande citat: 

 Begreppet ledarskap förefaller alltid gå oss förbi eller visa sig i nya former för att håna oss med sin 

 opålitlighet och komplexitet. Så vi har kommit på ett oändligt antal termer för att beskriva det […] och 

 ändå är begreppet otillräckligt definierat (Bennis, 1959). 

Citatet ovan visar på att vi har ett spekulativt fenomen att hantera, vilket dessutom omges av 

ett inslag av mystik. Emellertid får följande exempel belysa dess existens och praktiska nytta: 

År 2011 drabbades Japan av en förödande flodvåg på grund av en jordbävning ute till havs, 

vilket bl. a. ledde till kärnkraftsolyckan i Fukushima. Kärnkraftsverket bestod av två 

systerinstallationer som låg med några kilometers mellanrum och därför blev utsatta för 

samma flodvåg. Det förödande resultatet blev att den ena installationen bokstavligen flög i 

luften med flera härdsmältor som följd. Däremot lyckades personalen på den andra 

installationen, bland annat tack vare ett gott ledarskap, förebygga katastrofen. Detta ledarskap 

kan beskrivas som en ständigt återkopplande process där gruppen internt diskuterade vad man 

visste för stunden för att gemensamt komma överens om åtgärdsplaner. Detta ledde till en 

spiral bestående av nulägesanalys, målsättningar och åtgärder, vilka bidrog till ett nytt, 

förbättrat nuläge, som i sin tur genom nya åtgärder ledde till ett än mer fördelaktigt nuläge, 

osv. Denna process, som innebär att ta sin utgångspunkt i verkligheten, beskrivs teoretiskt av 

Karl Weick som sensemaking (Gulati, Casto, & Krontiris, 2014). 

Men hur är det med ledarskap i mer jordnära och vardagliga situationer, det ledarskap som vi 

i bästa fall kan vägledas av och i sämsta fall drabbas av i vårt dagliga liv? 

Litteraturen är full av goda exempel på ledarskap, men det finns även exempel på mindre 

lyckade ledarskapsinsatser. Ett av dessa mindre lyckade exempel kan man hitta i Grensmans 
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(2013) artikel om det gränslösa arbetslivet. I denna fackliga tidskrift beskrivs hur en 

medarbetare blir frustrerad och känner sig förminskad av sin chef då hon blir mer eller 

mindre överkörd i hanteringen av ett utvecklingssamtal. Ur medarbetarens perspektiv ses 

utvecklingssamtalet som ett viktigt dokument för karriärplaneringen och arbetsmotivationen. 

Emellertid upplever hon att samtalet behandlas som en slentrianmässig formalitet av chefen, 

som är stationerad i ett annat land. Detta kan ses som ett typexempel på ett mindre lyckat 

ledarskap med alla de konsekvenser som skilda kulturer och lagstiftningar kan leda till. 

Klumpigheten och den av medarbetaren upplevda arrogansen i behandlingen i exemplet ovan 

kan påverka den sociala arbetsmiljön negativt, vilket på sikt kan begränsa engagemanget och 

motivationen hos medarbetaren. Nu är det inte helt uteslutet att ”klumpigheten” egentligen 

bara var ett utslag av en allmän ”skyndsamhet” i hanteringen, då den aktuella chefen i sin tur 

också har chefer. Bristen i fallet ovan är att chefen kan ha misslyckats med sitt indirekta 

ledarskap och inte ha tagit till vara möjligheten att på distans skapa en miljö där engagemang 

och motivation frodas. En möjlighet att undvika en situation som den ovan är att stukturera 

upp sitt ledarskap med stöd av lämpliga ledarskapsteorier, som exempelvis teorin om det 

transformativa ledarskapet. Yulk (2007) menar att detta ledarskap fungerar i alla situationer 

och beaktar symboliska handlingar. Detta ledarskap karaktäriseras av ett engagemang som 

syftar till att få alla organisationens medlemmar att växa som individer, dvs. ett ledarskap 

som delegerar mer, utvecklar de underställdas förmågor och självförtroende, skapar 

självgående grupper, delar på känslig information, undviker onödig kontroll och skapar en 

stark kultur med samarbete i fokus (Yulk, 2007). Dessa kvaliteter kan alltså tänkas ingå i ett 

fungerande indirekt ledarskap. 

 

Poängen med de båda exemplen ovan är att visa att det abstrakta och något mystiska 

begreppet ledarskap har sina konsekvenser. I det första fallet undviks en katastrof. I det 

andra, mindre dramatiska fallet leder bristen på, eller fel typ av, ledarskap till en frustation i 

relationen mellan ledare och medarbetare. Grundorsakerna till denna frustration kan ligga i 

det nya gränslösa och globaliserade arbetslivet med sina nya förutsättningar, som innebär att 

det fysiska avståndet ökar mellan organisationsmedlemmarna. Att det fysiska avståndet har 

ökat mellan ledare och medarbetare indikeras i följande rapport av Global Leadership 

Forecast 2008 (DDI). Där hävdar man att 33 procent av Västeuropas chefer i genomsnitt 

hanterar verksamheter i åtta olika länder (Howard & Wellins, 2008). I denna rapport framgår 

det att utöver de traditionella ledaregenskaperna måste dagens ledare i det gränslösa 
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arbetslivet ha en finkänslig förmåga till anpassningar. Detta krävs för att kunna hantera en 

okänd och ofta radikalt annorlunda miljö av främmande regleringar, annorlunda 

affärsmodeller och till synes obegripliga men väletablerade sedvanor. De högst rankade 

förmågorna för att klara denna typ av ledarskap anses vara analytisk skicklighet, förmågan att 

fatta beslut i komplexa och tvetydiga situationer samt förmågan att läsa av kulturella nyanser 

och anpassa sin ledarstil därefter. Dessvärre värderas förmågan att på distans vara lyhörd för 

sina medarbetares sinnesstämning och förstå vad som engagerar dem relativt sett lågt. Med 

andra ord, förmågan att utöva ett indirekt ledarskap värderas enligt denna studie lågt. 

 

Teoretiker inom ledarskapsforskningen skiljer mellan indirekt och direkt ledarskap. Ett 

indirekt ledarskap karaktäriseras av att ledarens påverkan inte sker vid en direkt fysisk 

kontakt med medarbetaren, utan att detta sker via sekundära processer. Detta kan till exempel 

ske genom s.k. cascading, en påverkansprocess som startar i toppen av organisationen och 

transformeras (eller ripplar) ner genom organisationshierarkin. Alternativt kan ledaren 

påverka genom att föregå med gott exempel. Ett tredje alternativ är att påverka via olika typer 

av styrdokument, företagspolicys, etc. (Yulk, 2007).   

 

Yammarino (1994) menar att det i såväl ledarskapsutbildningar som forskningsprogram är 

förvånande att ledarskapets indirekta inflytande och påverkan så sällan får tillräcklig 

uppmärksamhet. De flesta studier på denna typ av relationer kan oftast härledas till studier av 

globalt verksamma verkställande direktörer för världsledande företag. Oftast är dessa studier 

utförda i ett sammanhang präglat av ett allomfattande krisläge med betydande inslag av 

dramatik, vilket beror på att organisationen ställs inför avgörande vägval med långtgående 

konsekvenser och förändringar med avseende på både kultur och verksamhet. I denna kontext 

är ledarnas förmåga att, både direkt och med ett visst avstånd, kunna motivera och inspirera 

medarbetarna till kreativa handlingar väldokumenterade, och studierna visar på 

framgångsrika resultat av den dramatiska förändringen inom organisationen i de fall då 

ledarnas prestationsförmåga varit hög. Ytterligare belägg för dessa studier finns i 

observationer av indirekt ledarskap då medarbetarna tar till sig verksamhetens visioner och 

mission på olika nivåer inom organisationen. Men hur mycket känner man till om det 

indirekta ledarskapet bland individer som varken är ledare på VD-nivå eller annan toppnivå? 

Kan även divisionschefer, linjechefer på alla nivåer eller projekt- och teamledare påverka 
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sina medarbetare på distans? Och hur ligger det till med en organisation med utlokaliserade 

medarbetare (dvs. medarbetare placerade på olika orter) som inte rapporterar direkt till eller 

är direkt underställda någon annan i organisationen? Här saknas det empirisk data och 

författaren för endast för ett teoretiskt resonemang. 

 

Neufeld, Wan, & Fang (2008) beskriver i sin studie att just situationen med en mer utspridd 

arbetsstyrka har blivit allt vanligare. Detta i kombination med en trend av ökat distansarbete 

har lyft frågan hur det fysiska avståndet påverkar relationerna och kommunikationen inom 

organisationen. Fokus i studien läggs dock mer på ledarskapets prestationer medan 

förutsättningarna för medarbetarnas situation är nedtonad.   

 

1.1	  Problemdiskussionen	  	  

Då Yulk (2007) menar att det transformativa ledarskapet är ett i alla situationer gångbart 

ledarskap samt då både Yammarino (1994) och Neufeld m. fl. (2008) använder just det 

transformativa ledarskapet som verktyg i sina analyser, tas detta som utgångspunkt för denna 

studie. Större fokus läggs dock på medarbetarna än i tidigare forskning. Detta är något som 

efterlyses av Yammarino (1994). På så sätt blir denna studie ett komplement till studien av 

Neufeld m. fl. (2008) av indirekt ledarskap ur ett ledarskapsperspektiv. 

 

Själva ursprunget till det transformativa ledarskapet härstammar från det som Weber (1987) 

kallar för karismatiskt ledarskap. Weber (1987) utgår från ett stabilt ordnat tillstånd där två 

strukturer identifieras: Det byråkratiska, som bygger på kompetens, och det patriarkaliska, 

som mer eller mindre bygger på individuella anpassningar. Dessa strukturer är varandras 

motpoler men har det gemensamt att de eftersträvar balans och kontinuitet för individerna, 

vilket då blir ledarskapets huvuduppgift. Emellertid uppstår det perioder med stora 

förändringar i historien. I dessa omvälvande tider behövs och skapas ett för tillfället 

”naturligt” ledarskap, det Weber kallar det karismatiska ledarskapet. Detta ledarskap innebär 

att ledaren tillskrivs övernaturliga egenskaper av sina följare så länge de önskade resultaten 

uppnås. Weber (1987) pekar här på att ett mänskligt behov av mystifiering, vilket spelar en 

stor roll i dessa sammanhang. Detta ledarskap är i sin rena form icke-materiell och hämtar sin 

energi och kraft ur den ”högre saken”. Ett tydligt exempel är munkväsendet med sitt 

inåtvända sökande av en gemensam andlighet istället för personliga egenintressen. Det 



   
  

9 
  

karismatiska ledarskapet i ”verkliga livet” är dock instabilt och tappar normalt sin kraft då 

förändringen stabiliseras (Weber, 1987).  Med resonemanget ovan som utgångspunkt menar 

Burns (2010) att det transformativa ledarskapet bygger på medarbetarnas behov och 

ambitioner, som kan vara såväl medvetna som omedvetna. Dessa behov och ambitioner 

relaterar Burns (2010) till de motivationsteorier som utvecklades av Maslow (1970), vilka 

bygger på en hieraki av målsättningar där individen strävar efter utveckling och 

självförverkligande. Burns (2010) bygger sina slutsatser kring det transformativa ledarskapet 

på fallstudier av stora och välkända ledare som varit verksamma i historiska brytningstider. 

Han betonar att ledarskapet skall ses mer som en process och en personlig utveckling än en 

medfödd egenskap. Med andra ord, situationsvariablerna (återkoppling av 

ledarskapsbeteenden) spelar in i ledarskapsprocessen. 

 

Yulk (2007) menar att olika studier i form av frågeformulär, laboratorieförsök, fältprover och 

fallstudier har gjorts för att bevisa teorin bakom det transformativa ledarskapet. Av alla dessa 

studier har fallstudier visat på de bästa resultaten. Att någon form av fallstudier är att föredra 

understryks av Heins (2012) påstående att kvalitativa fallstudier över tiden är att fördra vid 

studier av motivationsteorier (vilka i hög grad hänger samman med det transformativa 

ledarskapet). I detta hänseende skiljer sig Bass m. fl. (2008) något från andra forskare då han 

hävdar att en kombination av kvantitativa frågeformulär utgör den empiriska grunden för det 

transformativa ledarskapet. De olika frågeformulären är följande: 

• ”Leader Member exchange” (LMX), som fokuserar på relationen mellan ledaren och 

medarbetaren. 

• ”Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), som undersöker hur väl ledaren 

känner till och tar ansvar för sina underställdas utveckling.  

• ”Leader Behavior Description Questionnaire” (LBDQ), som utgår från ledarens 

beteende och är en typ av poängskala. 

 

Trots fördelarna med det transformativa ledarskapet, som exempelvis mer motiverade 

medarbetare, så saknas det inte kritik. Diaz-Sa'enz (2012) menar att begreppets idealisering 

har lett till att enskilda ledares bedrifter har övervärderats på bekostnad av medarbetarnas 

prestationer och personliga utveckling. Dessutom bygger teorin på en övervikt av 
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psykologiska faktorer och kvantitativa studier (som frågeformulären ovan) där de 

sociologiska effekterna, som arbetsmiljön, har undervärderats (Yulk, 2007).  

 

Med tanke på denna kritik kan det ifrågasättas om, eller hur, ett transformativt ledarskap, 

eller någon annan ledarstil, hade löst situationen i Grensmans (2013) artikel. Situationen 

uppvisade en friktion i parternas personliga relation som kan ha berott på en kombination av 

chefens ledarstil, kommunikationsstil och det fysiska avståndet. Med andra ord, ett 

misslyckat indirekt ledarskap kan ha varit orsaken. Larsson m.fl. (2005) menar att kunskapen 

om det indirekta ledarskapets påverkan och funktion, trots de bidrag som lagts till 

forskningen på området, vilar på en svag empirisk grund. Man understryker vikten av att 

studera fenomenet ytterligare, och då helst i skilda sammanhang. 

 

1.2	  Syftet	  	  

Syfte med denna studie är att undersöka den praktiska betydelsen av ett indirekt ledarskap ur 

ett medarbetarperspektiv. I dagens globaliserade värld med ökat avstånd mellan 

organisationsmedlemmarna ställs nya krav på ledarskapet och dess kommunikationsförmåga. 

I Neufelds m. fl. (2008) kvantitativa ledarskapsstudie användes det tranformativa ledarskapet 

som arbetshypotes. Genom att komplettera denna studie med en kvalitativ studie ur ett 

medarbetarperspektiv läggs en ytterligare en pusselbit till vår förståelse av det indirekta 

ledarskapets konsekvenser. 

Detta innebär att studien kommer att vägledas av följande frågeställning: 

Hur påverkar ett indirekt ledarskap medarbetarens arbete med avseende på 

ledarstil, kommunikation och fysiskt avstånd? 

 

1.3	  Avgränsningar	  	  

Avgränsningar görs mot det som kan uppfattas som chefs- eller gruppbeteende. Yulk (2007) 

menar att det går att skilja på ledarskap och chefskap. Ledarskapets roll är enligt Yulk att 

inspirera och motivera medarbetarna, medan chefskapet innehåller ett element av makt och 

kontroll.  
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Sveningsson m. fl., 2009 gör följande distinktion: 

• Chefskapet kan få saker och ting utförda av andra genom traditionell organisering 

och övervakning utan att behöva bekymra sig alltför mycket om vad som försiggår i 

folks huvuden.  

• Ledarskapet, däremot, är främst upptaget av folks känslor och hur dessa sätts in i ett 

sammanhang där den sociala miljön och arbetsuppgiften högst påtagligt ingår. 

En komplikation och ett starkt argument i detta sammanhang är Yulks (2007) påpekande att 

det finns frågetecken med avseende på huruvida ledar- och chefsegenskaperna låter sig 

sammanstrålas i en och samma person. Motsägelsen blir extra tydlig i Kotters (1990) 

uttalande att ledarskapet strävar efter förändring till skillnad mot chefskapets strävan efter 

stabilitet. Denna syn går delvis igen i Sveningssons m. fl. (2009) resonemang om ledare 

kontra chef.  

Då denna studie sätter fokus på relationen mellan medarbetaren och ledaren, dvs. s.k. 

dyadiska relationer, görs även en avgränsning mot det som kan ses som grupprocesser. Med 

grupprocesser menas ledarskapets inverkan på gruppens effektivitet, där analysen fokuserar 

på hur väl ledaren lyckas med att motivera sina underställda som en grupp (Yulk, 2007).  

 

I övrigt hålls detta avsnitt relativt öppet beroende på metodvalet (abduktion). 

Begränsningarna utvecklas därför vidare i slutdiskussionen. 

 

1.4	  Disposition	  	  

Upplägget för denna uppsats, efter det inledande kapitlet, är ett metodkapitel med en 

beskrivning av studiens genomförande. Därefter följer ett kapitel med den tillämpade teorin, 

följt av ett kapitel med resultat och analys i en sammanvävd text. Avslutningsvis kommer 

slutdiskussionen med slutsatser, begränsningar och förslag på vidare forskning. 
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2 Metod  
Följande kapitel beskriver och resonerar kring studiens metodval. Då denna studie lägger 

fokus på frågor som ”hur, varför” beskrivs hur valet av övergripande forskningsstrategi 

”smalnar av” steg för steg och utmynnar i en konkret undersökningsdesign för att besvara 

dessa frågor med en fallstudie. Steg som forskningsstrategi, val av metod (abduktion och 

systematisk kombinering), studiens genomförande samt dess kvalitetsmått beskrivs. 

 

2.1	  Forskningsstrategier	  

Bryman m.fl. (2011) menar att frågor som rör ontologi (”vad som finns därute”) inte kan 

skiljas från idéer och värderingar om hur forskningen skall bedrivas. Då ledarskap är ett 

abstrakt begrepp väljs ett tolkande paradigm som utgångspunkt för denna studie. Ett tolkande 

paradigm innebär att en förståelse av individernas upplevda tillvaro söks (svar på frågor som 

hur, varför), vilket stämmer väl in på den inledande frågeställningen (se kap. 1.2). Detta 

betyder att studien, i huvudsak, utgår från ett induktivt synsätt med ett starkt inslag av teori, 

s.k. abduktion (se nedan). På så sätt skapas en förståelse av verkligheten (empirin) utan att 

forskaren binder sig till en specifik teori (dvs. verkligheten påtvingas inte teorin). Denna 

metod skiljer sig från en positivistisk ansats, vilken snarare söker förklaringar till repeterbara 

fenomen. I den abduktiva studien görs alltså skillnad på förklaringar och förståelse. 

 

2.2	  Abduktion	  	  

Alvesson & Sköldberg (2013) menar att abduktion innebär en tolkning av enskilda fall, som 

exempelvis fallstudier, utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster. Mönstret verifieras 

sedan med hjälp av nya iakttagelser. Metoden har drag av både induktion och deduktion, men 

tillför nya moment då det empiriska materialet (verkligheten) utvecklas samtidigt som teorin 

justeras och förfinas under processens gång. Teorin skall ses som det föreslagna övergripande 

mönstret, dvs. utgångspunkten för att tolka verkligheten. Med sin inriktning på underliggande 

mönster skiljer sig också abduktionen fördelaktigt åt från de båda andra, grundare 

förklaringsmodellerna (dvs. deduktion och induktion). Skillnaden består i, annorlunda 

formulerat, att abduktion också inbegriper förståelse. Exempel på användningsområden är 

medicinska diagnoser, felsökning i tekniska system eller tolkning av lyrik (vilket knyter an 

till hermeneutiska tillvägagångssätt). Abduktionen utgår från empiriska fakta som tolkas 
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utifrån teoretiska s.k. ”för-föreställningar” (dvs. förutfattade meningar med en teoretisk 

plattform). Dessa teoretiska plattformar kan ses som inspirationskällor som ger den förståelse 

som saknas i en rent deduktiv eller induktiv ansats. Teorin skall ses som ”poesin” över fakta, 

vilket ställer krav på att teorin skall lyfta sig över empirin för att nå intellektuell räckvidd 

(dvs. skapa en förståelse). 

   

Vidare menar Alvesson & Sköldberg (2013) att existerande kunskap och referensramar skall 

utnyttjas för att forskaren ska kunna finna och identifiera de teoretiska mönstren, dvs. de s.k. 

djupstrukturerna. Djupstrukturer, om de är giltiga, begripliggör de empiriskt induktiva 

mönstren, dvs. de s.k. ytstrukturerna. Styrkan med detta tillvägagångssätt är att de gissningar 

som ligger till grund för deduktion undviks och att teorier som induktionen missar kan 

genereras. På så sätt tas språnget bortom ren faktadestillering samtidigt som forskaren 

hanterar det faktum att empiri i ett socialt sammanhang redan är teoriladdat (dvs. har en 

mening till skillnad mot exempelvis studier av repeterbara observationer inom fysiken). I 

exemplet med medicinska diagnoser (se ovan) kan man tänka sig att symtomen är 

ytstrukturen, medan de bakomliggande orsakerna är djupstrukturen.  

 

Eftersom abduktionen inte är logisk och kan ”tillåta” felaktiga slutsatser så bör den 

kontrolleras. Därför behövs kompletterande processer av pendling eller alternering mellan 

(empiriladdad) teori och (teoriladdad) empiri. Detta innebär en hermeneutisk process under 

vilken man så småningom ”äter sig in” i empirin med hjälp av teoretiska för-föreställningar, 

samtidigt som teorin utvecklas eller revideras. Synen på data i detta fall är således att den 

alltid är kontextuellt insatt (utfallet är beroende av sammanhanget) i en semantisk ram, där 

datans innebörd och tolkning ges så att resonemanget kan vidgas till en forskningsprocess. 

Författarna menar att genom att arbeta med det empiriska materialet dyker vid en viss punkt 

ett mönster upp, och att just detta sökande och finnande av mönster utgör vetenskapens kärna. 

Denna process benämns som abduktion, där teorin är ett kreativt återskapande av 

djupstrukturer och där vissa tolkningar inte ses som mer riktiga än andra. Avgörandet handlar 

snarare om vilken tolkning som är mest rimlig och intressant i varje enskilt fall (Alvesson & 

Sköldberg, 2013). 
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2.3	  Studiens	  genomförande	  med	  systematisk	  kombinering	  

Med abduktion (dvs. kopplingen mellan teori och verklighet enligt ovan) som utgångspunkt 

har Dubois m. fl. (2002) utvecklat en typ av fallstudier som de benämner systematisk 

kombination. Författarna menar att denna typ av fallstudier är en lämplig metod för att skapa 

sig förståelse för och insikt i ledarskapets konsekvenser. Metodens kärna består av en process 

där de två komponenterna matchande och riktning/”om riktning” utvecklas parallellt och 

samspelar mot ramverket (referenser och riktlinjer), teorin, verkligheten i stort och det 

specifika fallet (se bild nedan).  

 

 

   Källa: Dubois & Gadde (2002) 

 

Tanken med systematisk kombination är att den skall kunna hantera en fallstudies ingående 

element genom forskarens konstanta pendling mellan olika aktiviteter, empiri och teori. Detta 

ger en ständigt ökad förståelse av både teorin och det empiriska fenomenet, där det 

framväxande ramverket styr undersökningen och inhämtandet av ny och kompletterande data. 

Detta öppnar i sin tur nya möjligheter till omdefiniering av det teoretiska ramverket, då nya 

teoretiska modeller utvecklas eller tillkommer. Forskningens huvudsyfte är att ständigt 

konfrontera teorin med verkligheten (Dubois & Gadde, 2002).  

 

Då en studie syftar till att komma till ett avslut måste en kompromiss göras för att sätta 

gränser mot verkligheten, till skillnad mot den verkliga världen som ständigt pågår. Detta 

innebär en tidsbegränsning som kan spela en avgörande roll för slutresultatet. Även det 
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analytiska ramverket (referenser och riktlinjer) är av avgörande betydelse för processen. 

Detta ramverk byggs till stora delar upp av begreppen ur teorin. Dessa begrepp skall 

användas med känsla för att skapa referenser och riktlinjer då man närmar sig verkligheten 

(dvs. empirin). Ett väl avgränsat och utvecklande ramverk med ett flertal dimensioner och 

oberoende variabler föredras. Då begreppen i en abduktion ständigt utvecklas genom 

kontakten med verkligheten, innebär detta att begreppen samtidigt är indata som utdata. Det 

blir som att lägga ett pussel, bit för bit, efterhand som bilden klarnar. Med andra ord, 

forskaren närmar sig verkligheten med stöd av teorin som ”teknisk litteratur” (Dubois & 

Gadde, 2002). 

 

Med tanke på ledarskapsbegreppets komplexa och abstrakta karaktär får det ovanstående 

resonemanget anses som en lämplig ansats för att skapa sig en förståelse av ett ledarskaps 

konsekvenser. Den övergripande strategin blir att genom systematisk kombinering genomföra 

en kvalitativ studie enligt bilden ovan. Verkligheten representeras av ett mindre antal 

personliga intervjuer (ett s.k. bekvämlighetsurval). Den teoretiska basen för dessa intervjuer 

utgörs av ledarskapsmodeller, det transformativa ledarskapet och dess vidhängande 

motivationsteorier, kompletterade av teorin om det indirekta ledarskapet och fysisk 

(psykologisk) distans (utvecklas vidare i kap. 3). Ur dessa teorier plockas relevanta begrepp 

ut för att tjäna som diskussionsämnen för intervjuerna, vilka utgör studien ramverk. Syftet 

med studien (”the case”) utgörs av det som beskrivs i inledningen (kap. 1.2).  

 

2.3.1	  Undersökningen	  	  

Undersökningen består av fyra personliga intervjuer gjorda i två faser för att konfrontera 

teorin med verkligheten, som beskrivits i metoden ovan. Dessa semi-strukturerade intervjuer 

gjordes enligt de principer som ges av Bryman m.fl. (2011) och tog cirka en timme per 

intervju. Då metoden går ut på matchning och ”om riktning” gjordes studien i flera faser (dvs. 

för att få till en pendling mellan olika aktiviteter) och direkta fältanteckningar togs enligt de 

principer som ges av Glaser (2010). Dessa principer ligger i linje med Dubois m.fl. (2002), 

dvs. att fokus läggs på att direkt upptäcka djupstrukturer och inte tvinga data på teorin vilket 

är lätt hänt med efterhandsanalyser av inspelade intervjuer. Glaser (2010) menar att 

fältanteckningar istället för inspelade intervjuer stimulerar en kreativitet där analysarbetet 
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kommer igång direkt, vilket i sin tur leder till fokus på det som är relevant för verkligheten 

(dvs. empirin).  

 

2.3.2	  Urval	  	  

Urvalet utgörs i stort sett av ett s.k. bekvämlighetsurval enligt principerna som ges av både  

Bryman & Bell (2011) och Maslow (1970). De gemensamma faktorerna för respondenterna 

är som följer: 

• Arbetar inom komplexförsäljning, dvs. långa säljcykler (1-2 år eller mer) med ett 

förhållandevis högt risktagande för kunden. 

• Är externt stationerad nära marknader och köper in den ”egna” produktionen via 

någon form av interntransferering.  

• Har varit verksam i arbetslivet mer än 10 år och förväntas kunna agera självständigt. 

• Närmaste chef är placerad på annan ort (eller land). 

• Uppfyller kriterierna som kännetecknar det indirekta ledarskapet (se punktlistan i kap. 

3.2). 

• Har någon form av resultat- och budgetansvar. 

Respondenterna (anonymiserade) kommer att kallas Adam (A), Bertil (B), Cesar (C) och 

David (D).  De kommer från olika branscher som telekommunikation, IT och industriteknik. 

 

2.3.3	  Generell	  intervjuguide 

Intervjuerna görs i två steg och inleds med exempelvis följande bakgrundsfrågor för att få 

igång diskussionen: Hur länge har du arbetat i organisationen? Kan du beskriva verksamheten 

i stort? Hur länge har du haft ditt nuvarande jobb? Hur många personer finns i din 

verksamhet? Hur många chefer har du över dig? Hur utvecklas du i din arbetsroll? Därefter 

följer en diskussion där scenariot ur Grensmans (2013) artikel målas upp med en förklaring 

av syftet med studien. Som diskussionsämnen hämtas begrepp ur teorin (rita, berätta, peka 

och utveckla) för att få till en process av matchning och resonemang (riktning och ”om 

riktning”) där teorin möter verkligheten. Då upplägget för intervjuerna är mer av 

diskussionskaraktär för att ge utrymme till associationer och utvecklande resonemang, läggs 

tyngdpunkten på att ta fram ledord (begrepp, dvs. teorins byggstenar) ur teorin, varpå dessa 

följs upp med exempelvis frågor som: Kan du ge exempel på…? Kan du utveckla vad du 
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menar med...? Hur menar du då? Vad får/fick det för konsekvenser? Detta för att underlätta 

analysarbetet med konkreta exempel. 

 

De specifika diskussionstemana utvecklas vidare efter teorikapitlet och är placerade i början 

av kap. 4 som inledning av resultat- och analysdiskussionen. 

 

2.4	  Studiens	  kvalitetsmått	  	  

Ett flertal röster har höjts för att öka uppmärksamheten angående teoribyggnad med 

upptäckter som grund snarare än på bekräftelser och kontroller av redan färdiga teorier. En 

relevant koppling till praktiken ses som en avgörande kvalitetsaspekt inom forskarsamhället 

för sociala studier. Detta har i sin tur lett till att stärka inflytandet av djupgående fallstudier 

(Dubois & Gadde, 2014). 

 

Metodens forskningskvalitet kan enligt Thorngate (1976) diskuteras med följande tre aspekter 

som utgångspunkt: Noggrannhet, generaliserbarhet och enkelhet. Det främsta argumentet ur 

Thorngates diskussion är att ingen teori kan få höga poäng i alla tre avseenden utan att den 

kommer alltid kommer att landa i en kompromiss. De flesta forskare tycks vara enliga om 

denna slutsats. Noggrannheten kan förbättras och förfinas genom ständigt återkommande 

intervjuer och observationer samt eventuell komplettering med skriftliga dokument (Pattinson 

& Woodside, 2007). Generaliserbarheten förbättras genom teoretisk provtagning och Fuzzy 

Set-metoder, vilket innebär en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder (Ragin, 

2008). Ruddin (2006) menar dock att det inte är möjligt att uppnå full generaliserbarhet med 

en fallstudie, utan snarare skall man sträva efter att illustrera ordentligt studerade fall, på ett 

sätt som fångar dess unika egenskaper. Dessa kvalitetskriterier skiljer sig markant från det 

som gäller för en kvantitativ studie, eftersom sådana studier baserar sig på en positivistisk 

grundsyn med linjära metoder där giltigheten konstrueras genom intern validitet, extern 

validitet och tillförlitlighet (Yin, 2011).  
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Dessa kvalitetsmått är emellertid inte problemfria. Miles (1979) hävdar följande: 

• För det första, studier baserade på kvalitativa data riskerar att otydliggöra begreppens 

giltighet, generaliserbarhet, och analys. 

• För det andra måste kravet på tillförlitlighet avsiktligen inskränkas för att uppnå en 

fördjupad förståelse av situationen.  

• För det tredje, när det gäller generaliserbarhet, kan komplexiteten i det enskilda fallet 

leda till att jämförelser blir ohanterliga. 

Detta har lett till att trovärdighet har införts som en nyckelfråga i kvalitativ forskning, vilken 

bedöms enligt följande fyra kriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

formbarhet.  

 

Likväl så gäller det att undvika det flera författare kritiserar med fallstudier, nämligen detta är 

helt enkelt rika beskrivningar av händelser där läsarna förväntas komma till sina egna 

slutsatser. I detaljrika fallstudier är teori det viktigaste verktyget för att hålla kontroll över 

den massiva datainsamlingen. Dessutom bör den slutgiltiga framställningen hållas kort och 

kärnfull då läsaren tenderar att vara mer intresserad av de konceptuella argumenten än en 

presentation av en mängd data (Dubois & Gadde, 2014). 

 

I en analys av Piekkari et al. (2010) konstaterades det att av 145 fallstudier publicerade i tre 

ansedda tidskrifter med industriell marknadsföring som inriktning, saknades det i 80 av dessa 

studier en förklaring av dataanalysen. Dessutom hade 39 av dessa studier inte några 

referenser till metodologi överhuvudtaget. För att hantera flexibiliteten som anses vara kärnan 

i en fallstudie, rekommenderar författarna därför ett ökat fokus på eftertanke och reflektion, 

vilket även Dubois och Araujo (2007) anser vara en av de viktigaste styrkorna i en fallstudie. 

Piekkari et al. (2010) understryker dock att denna frihetsgrad och flexibilitet inte skall tolkas 

som en ”allt är tillåtet-attityd” i forskningen. 

 

Jag vill hävda att metoden (systematisk kombinering) starkt påminner om Maslows (1970) 

tillvägagångssätt då han utvecklade sitt resonemang om motivationsteorier, ett resonemang 

som enligt Bass & Bass (2008) utgör en av de tre grundstenarna i det transformativa 

ledarskapet (se kap 3.1). Empirin i detta fall utgjordes initialt av Maslows (1970) 
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observationer av vad som kan kallas för bekvämlighetsurval enligt de principer som ges av 

Bryman & Bell (2011). I ett senare stadium kompletterade Maslow (1970) detta 

bekvämlighetsurval med studier av historiska personligheter (som Albert Einstein, Eleanor 

Roosevelt och Thomas Jefferson m.fl.) samt ett ytterligare urval studenter. Han påpekade 

emellertid svagheter i metodologin, så som reliabilitet, validitet och brist på empirisk data. 

 

2.5	  Etiska	  överväganden	  

Studiens deltagare kommer att ges full anonymitet och transparens angående studiens syfte. 
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3 Teori 
Följande kapitel beskriver teorin bakom det transformativa ledarskapet samt dess 

vidhängande motivationsteorier. Detta följs upp med en redogörelse av det indirekta 

transformativa ledarskapet och en diskussion angående fysisk distans då detta är en 

förutsättning för det indirekta ledarskapet. 

 

3.1	  Det	  transformativa	  ledarskapet	  	  

Då olika författare skiljer sig något åt i synen på det transformativa ledarskapet kommer 

dessa att beskrivas separat. Skillnaden ligger i att Yulk (2007) stödjer sig mer på 

motivationsteorier och ett karismatiskt förhållningssätt än Bass m.fl. (1994), som tonar ner 

denna koppling. Bass m.fl. (1994) tar istället sin utgångspunkt i fem olika 

ledarskapsbeteenden, det s.k. Full Range Leadership Theory (FRLT), för att sedan lägga 

fokus på det transformativa ledarskapets fyra optimala och idealiserade påverkanstyper, vilka 

han kallar ”de fyra I”. Detta avsnitt beskriver först Bass m.fl. (1994) olika 

ledarskapsbeteenden och det transformativa ledarskapet med de fyra påverkansmodellerna 

(”de fyra I”), för att sedan beskriva Yulks (2007) förhållningssätt som bygger på 

motivationsteorier.  

 

Bass m.fl. (1994) skiljer sig från Yulk (2007) och menar att ett ledarskap består av en 

kombination av ledarskapsbeteenden (se bild nedan). Tanken är att det transformativa 

ledarskapet skall ses som det optimala ledarskapet, men att de andra beteendena inte kan 

undvikas. Rangordningen med det transformativa ledarskapet i toppen följs av de tre 

varianterna på det transaktiva ledarskapet, dvs. belönande ledarskap (CR) och ledarskap som 

bygger på förväntningar som antingen kan vara aktiva (MBE-A) eller passiva (MBE-P). I 

andra sammanhang kan MBE-A benämnas som ett detaljstyrande ledarskap medan MBE-P 

benämns som ett förvaltande ledarskap (Antonakis & Atwater, 2002). Längst ner på skalan 

finns det s.k. ”icke-existerande” laissez-faire-ledarskapet, eller ”låt gå” -ledarskapet (LF). 

Dessa typer av ledarskapsbeteenden beskrivs mer utförligt nedan. 

 

 



   
  

21 
 

 

    Källa: Bass & Avoloi (1994) 

 

Som sagt, längst ner på skalan finns det som kallas för ”låt gå”-ledarskapet (LF). Detta är en 

typ av icke-ledarskap eller en frånvaro av ledarskap som per definition är det minst aktiva 

ledarskapet. Detta ledarskap kan ses som den direkta motsatsen till det transaktiva 

ledarskapet (se nedan). Konsekvensen av detta ledarskap är att nödvändiga beslut inte fattas 

och att nödvändiga åtgärder försenas eller uteblir. Ansvarstagande saknas helt då ledaren 

undviker att engagera i viktiga frågor (Bass & Avoloi, 1994). 

 

Därefter följer de tre olika varianterna på ett transaktivt ledarskap som bygger på principen 

”piskan och moroten”, dvs. belöningar och uppmuntran (CR) eller någon form av 

tillrättavisning, beroende på de ställda förväntningarna. Förväntningarna kan uttryckas 

antingen aktivt (MBE-A) eller passivt (MBE-P). Ett ledarskap som bygger på förväntningar 

(dvs. ”MBE-typerna”) ses mer som en korrigerande typ av transaktivt ledarskap och tenderar 

att vara mindre effektivt än ett ledarskap som bygger på återkommande belöningar (CR) eller 

ett transformativt ledarskap.  
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Den aktiva typen (MBE-A) innebär att ledaren aktivt övervakar avvikelser från fastställda 

normer. Misstag och fel noteras för uppföljande korrigerande åtgärder, alltså en typ av 

löpande detaljstyrning. Denna typ av ledarskap kan vara effektiv i vissa situationer då 

exempelvis säkerhet är av största vikt. Den mer passiva typen (MBE- P) innebär att ledaren 

avvaktar tills avvikelser, misstag och fel uppstår för att sedan vidta åtgärder. Denna form av 

ledarskap uppträder normalt i situationer då ledaren måste hantera ett stort antal 

underordnade.  

 

Det belönande ledarskapet (CR) karaktäriseras av en konstruktion som har visat sig vara 

tämligen effektiv för att motivera medarbetarna och för att nå goda resultat, dock inte lika 

effektivt som det transformativa ledarskapet. Det belönande ledarskapet innebär en 

gemensam överenskommelse (mellan ledaren och medarbetaren) om vad som skall göras, hur 

det skall göras och hur det skall bedömas, dvs. medarbetaren vet vad som förväntas och vad 

hon eller han får då resultaten uppnås. Belöningarna kan vara av såväl materiell karaktär som 

av mer psykologiskt karaktär, såsom beröm och visad uppskattning. 

 

Slutligen på toppen av skalan återfinns det optimala transformativa ledarskapet där kärnan 

enligt Bass & Bass (2008) utgörs av följande tre kriterier: 

1. Ett medvetandegörande av vikten och värdet av uppsatta mål samt hur dessa skall 

uppnås 

2. Får medarbetaren att se bortom sina specifika egenintressen och istället sätta dessa i 

ett större sammanhang inom organisationen 

3. Utveckla och stödja medarbetarens sträva till utveckling och självförverkligande 

 

Kännetecknade för den tranformativa ledaren är att peka på gemensamma intressen och skapa 

engagemang utan att använda ”maktspråk”. För att åstadkomma de ovan nämnda kriterierna, 

arbetar den transformativa ledaren med följande fyra punkter, de s.k. ”fyra I” (Bass & Avoloi, 

1994):  

1. Visa upp ett ledarskapsbeteende som kan tjäna som förbild för medarbetarna, dvs. 

föregå med gott exempel och ett positivt inflytande. Tanken, i idealfallet, är att 

medarbetarna skall kunna identifiera sig med och ta efter en pålitlig, trovärdig och 

respekterad ledare. Denna respekt måste förtjänas genom att ledaren tydligt visar att 
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andras behov går före den egna vinningen. Konkret innebär detta att ledaren utan 

undantag och tveksamheter alltid tar del i och utsätter sig själv för samma 

riskexponering som medarbetaren. Han eller hon måste visa på gott omdöme, uppvisa 

ett moraliskt beteende och agera utifrån högt ställda etiska krav. Han eller hon 

undviker att använda makt för personlig vinning och endast då det verkligen behövs. 

Det typiska beteendet för denna typ av påverkan är att ledaren betonar vikten av 

gemensamma visioner för att ingjuta mod och självförtroende hos medarbetarna. 

 

2. Transformativa ledare motiverar och inspirerar sin omgivning genom att synliggöra 

medarbetarens insatser, vilket då för medarbetaren skapar mening och stimulans. En 

medryckande laganda byggd på engagemang, entusiasm och optimism eftersträvas. 

Ledaren bygger upp förväntningar och skapar positiva målbilder. Detta åstadkoms 

genom tydlig kommunikation om den gemensamma visionen. Den typiska frågan är: 

Hur formulerar ledaren en övertygande vision för framtiden? 

 

3. En transformativ ledare stimulerar sina medarbetares kreativitet och 

innovationsförmåga genom att ifrågasätta grundläggande antaganden. Genom att 

omformulera problem kan man närma sig gamla och ”fastkörda” situationer på nya 

sätt. För att uppmuntra kreativiteten skall ledaren undvika offentlig kritik av den 

enskilda medarbetaren. Medarbetarnas nya idéer och kreativa problemlösningar 

uppmuntras genom att ledaren visar på ett engagerat intresse och tar aktiv del i dessa. 

Medarbetaren uppmuntras att prova nya vägar även om dessa skiljer sig från ledarens 

normer och idéer. Den givna frågan en ledare ställer sig för intellektuell stimulans är: 

Hur ser vi på detta ur olika vinklar? 

 

4. Transformativa ledare ägnar särskild uppmärksamhet åt varje individs behov av att 

åstadkomma något konkret och att utvecklas som person genom att agera som coach 

eller mentor. Medarbetarna och kollegorna skall tillåtas att successivt utveckla sin 

potential genom att utgå från varje individs förutsättningar. Detta görs genom att nya 

möjligheter till lärande skapas tillsammans i ett stödjande klimat, att hänsyn tas till 

individuella skillnader i behov och önskemål, att ledarens beteende uppvisar 

acceptans för individuella skillnader (t.ex. att vissa anställda får mer uppmuntran och 



   
  

24 
 

autonomi, lättande av fasta normer och anpassning av uppgiftsstrukturen). Direkt 

tvåvägskommunikation uppmuntras, och ”management by walking around” 

praktiseras på arbetsplatsen. Interaktioner med medarbetarna är personliga (t.ex. 

ledaren kommer ihåg tidigare konversationer, är medveten om den enskildes situation 

och ser individen som en hel människa och inte bara som en anställd). Ledaren är 

noga med att se varje medarbetare som person och delegerar uppgifter i syfte att 

utveckla den specifika medarbetaren. Delegerade uppgifter följs genom visat intresse 

upp av ledaren för att se om medarbetaren behöver ytterligare riktning eller stöd. 

Framstegen bedöms på ett icke-kontrollerande sätt där full transparens och öppenhet 

råder i fråga om målsättningarna. Frågan ledaren skall ställa sig är: Hur mycket tid 

använder jag för att utveckla och coacha mina medarbetare? 

 

Yulks (2007) resonemang om det transformativa ledarskapet skiljer sig lite från Bass m.fl. 

(1994), då den förre lägger större tonvikt på motivationsteorier, och då framför allt på 

Maslows (1970) resonemang. Kärnan i detta resonemang går ut på individens strävan efter 

självförverkligande. Yulk (2007) menar att det transformativa ledarskapet egentligen består 

av två varianter: Det karismatiska ledarskapet och det transformativa ledarskapet. Det 

centrala i det karismatiska ledarskapet består av teorier där medarbetarna identifierar sig med 

ledarens ”karismatiska kvaliteter” såsom kompetens och expertis, och i vissa fall även med 

ett drag av övernaturliga krafter. Yulk (2007) utgår från grundläggande antagande om 

människors motivation att förstärka och vårda sin självbild, sociala identitet, värderingar och 

egenvärde. Kärnan i det transformativa ledarskapet bygger på motivation som skapas ur 

gemensamma moraliska värden som knyter an till intellektuell stimulans och omtanke. På 

senare tid har emellertid begreppen karismatiskt och transformativt ledarskap flutit ihop och 

står nu för inspiration, utveckling och samarbete. Ett ledarskapsideal som delegerar mer, 

utvecklar underställdas förmågor och självförtroende, skapar självgående grupper, delar på 

känslig information, undviker onödig kontroll och skapar en stark kultur med samarbete i 

fokus. 

 

Centralt i Yulks (2007) resonemag är att det transformativa ledarskapet bygger på Maslows 

(1970) motivationsteori. Denna teori går ut på att individen drivs av att utveckla och 

förverkliga sig själv. Maslow (1970) menar att möjligheten till detta självförverkligande finns 

inneboende i samhället där ingen skillnad görs på fritid och arbetsliv. Tanken är att se den 
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egna utvecklingen som en motivation för att nå högre nivåer i en behovshierarki, en 

motivation som är evolutionärt betingad och som leder till att individen utvecklas steg för 

steg. Varje uppfyllt steg som ger en tillfredställelse skapar samtidigt nya ideal och 

målsättningar för nästa steg, vilket i längden leder till individuell utveckling. I detta 

sammanhang kan drivkraften utgöras av ett icke tillfredsställt behov där kraften i själva 

utmaningen kan resultera i positiva konsekvenser. Kriterier för detta självförverkligande 

utgörs av förmågor som en sund verklighetsuppfattning, kommunikationsförmåga, ett öppet 

och djärvt sinne för nya idéer, förmåga att hantera och acceptera motsägelsefullheter samt att 

kunna visa på kreativitet och ett brinnande engagemang. Maslow (1970) är noga med att 

betona att individen på sikt motiveras mer av värderingar, meningsfullhet och målsättningar 

än av impulser. 

 

Generellt sett menar Yulk (2007) att det tranformativa ledarskapet kan sammanfattas i 

följande punkter: 

• Formulerar en tydlig och tilltalande vision  

• Förklarar hur visionen kan uppnås 

• Agerar på ett självsäkert och optimistiskt sätt 

• Uttrycker förtroende för medarbetarna 

• Använder dramatiska, symboliska handlingar för att betona viktiga värderingar  

• Leder genom att fungera som förebild 

 

3.2	  Det	  indirekt	  transformativa	  ledarskapet	  	  

Följande avsnitt klargör bland annat bristen på studier av det transformativa ledarskapet på en 

lägre nivå än VD eller av andra framträdande ledare. Avsnittet innehåller dessutom en 

definition av skillnaden mellan direkt och indirekt ledarskap med en efterföljande diskussion 

om påverkan i olika riktningar, samt hur de s.k. ”fyra I” (se ovan) kan användas i ett indirekt 

ledarskap.  

 

(Yammarino, 1994) menar att man kan skilja på direkt och indirekt ledarskap. Ett direkt 

ledarskap kännetecknas av följande: 

1. Kommunikationen sker normalt direkt, genom tvåvägskommunikation ansikte mot 

ansikte 
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2. Ledaren och medarbetaren känner varandra personligen och måste vara beredda på att 

interaktionerna på ett konsekvent sätt kommer att återspegla sig i deras internt 

fastställda relation (dvs. de kan ana sig till motpartens reaktioner) 

3. Antalet medarbetare per ledare är relativt sett mycket begränsat 

4. Ledaren arbetar direkt med medarbetaren för att påverka dennes engagemang och 

förmåga att lösa sina uppdrag på effektivaste sett 

5. Interaktioner är ofta spontana, reaktiva och adaptiva och kräver inte nödvändigtvis ett 

långsiktigt åtagande 

6. Äktheten i kommunikationen bedöms utifrån intrycken som uppkommer ”ansikte mot 

ansikte” 

 

Detta skiljer sig från det indirekta ledarskapet, vilket kännetecknas av följande 

förutsättningar: 

1. Tvåvägskommunikation är svårare, envägskommunikation är mer vanligt 

förekommande 

2. Sannolikheten att ledare och medarbetare känner varandra personligen är mindre  

3. Antalet medarbetare per ledare kan utökas, vilket innebär att antalet möjliga 

kombinationer av olika interaktioner och relationer ökar dramatiskt  

4. Interaktionerna är sannolikt mindre spontana 

5. Mindre tid och tillfällen ges för att diskutera kortsiktiga och tillfälliga frågeställningar 

6. Spontana handlingar och reaktioner blir svåra, om inte helt omöjliga 

7. Ledaren måste beakta en mängd faktorer som sannolikt är bortom hans eller hennes 

kontroll 

8. En viss ”filtrering” i använd kommunikationskanal (telefon, e-post etc.) måste 

uppmärksammas 

9. Risken för manipulation ökar 

 

Yammarino (1994) menar att det finns två modeller för att förklara det indirekta ledarskapet. 

Dessa är cascading (engelskt uttryck som närmast kan översättas till rippeleffekteten) och 

bypass. Dessa beskrivs mer utförligt nedan. 
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Rippeleffekten kan närmast ses som en top down-process där idéer och visioner ”ripplar” ner 

genom organisationens hierarki. Med andra ord, dessa idéer och visioner kommuniceras via 

olika kanaler mellan ledare och medarbetare i direkt led, steg för steg, ner genom 

organisationen.  Författaren menar att forskning har visat att ledningens inställning till 

målsättningar, belöningar och typ av tillrättavisningar tenderar att sprida sig ner till lägre 

nivåer (transformeras ner genom organisationen). Detsamma gäller för ledarskapsbeteende 

som fokus på engagemang, omtanke och samarbete.  Tanken är att medarbetarna skall 

identifiera sig med den transformativa ledarens beteende och egenskaper och skapa 

subkulturer av normer, övertygelser och värderingar (Yammarino, 1994). 

 

Den andra modellen av indirekt ledarskap, bypass-modellen, innebär att en ledningsnivå 

hoppas över i relationen mellan ledare och medarbetare. Ett massmöte kan till exempel 

resultera i att ett ledarskapsbeteende på toppnivå verkar direkt på hela organisationen i ett 

slag. Alternativt kan denna bypass också ske direkt via tvåvägskommunikation utanför den 

normala rapportvägen. Tidigare studier har visat att medarbetare längre ner i hierarkin 

tenderar att i större utsträckning identifiera sig med toppskiktets ledarskap än med de närmast 

överliggande skikten (dvs. en form av bypass).  

 

Bypass-modellen, vilken medför ett avsevärt "socialt avstånd" mellan ledare och 

medarbetare, kan förväntas fungera särskilt väl när arbetsrollen är skild från den dagliga 

”mekaniska” verksamheten, som exempelvis i en forskningsenhet där medarbetaren är djupt 

involverad i ett externt uppdrag. I detta fall kommer medarbetaren i högre grad att identifiera 

sig med det högre ledarskapet än med sina ledare som ligger mer i den formella 

rapportgången. Detta gäller även för mer fristående specialisttjänster där medarbetaren 

innehar en speciell kompetens och inte är lika direkt beroende av sina överordnade.  

 

Yammarino (1994) menar att en påverkan med indirekt transformativt ledarskap kan ske på 

alla nivåer och kan vara såväl formell som informell. Denna påverkan kan vara top-down och 

antingen direkt (rippeleffekten) eller indirekt (bypass) med tanke på rapportgången. 

Emellertid är det viktigt att inse att även en medarbetare kan påverka den transformativa 

ledaren, dvs. att en påverkan kan ske i båda riktningarna. Denna påverkan benämns som 

medarbetarskap och innebär att medarbetaren på olika sätt kan kontrollera feedbacken till 
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sina ledare. Dessutom kan medarbetarnas förväntningar och uppfattningar ha ett inflytande på 

ledarskapet då detta inverkar på ledarens potentiella framgång och karriär. Med andra ord, 

medarbetaren kan i hög grad utöva inflytande uppåt i hierarkin, vilket långsiktigt kommer att 

påverka verksamhetens resultat. Typiska nyckelbeteenden för ett uppåtriktat inflytande är 

självsäkerhet, förmåga till övertygande resonemang, förhandlingsförmåga, att vädja till högre 

instans, bilda koalitioner och nätverk samt att använda sig av vänlighet, inställsamhet och 

smicker. Det uppåtriktade inflytande som medarbetaren kan utöva är alltså en form av 

omvänt indirekt ledarskap. Med den omvända rippelmodellens perspektiv kan medarbetaren 

uppnå en stor påverkan genom att kontrollera viktig information. Det kan handla om en viktig 

innovation eller annan särskild expertis som kan få långtgående och bestående konsekvenser 

för den överordnade ledarens prestationsförmåga och resultat. Alternativt kan, genom den 

omvända bypass-modellen, information, tekniska nyheter eller annan expertis som 

medarbetaren kontrollerar ha en betydande och direkt inverkan på hans eller hennes chef då 

denne blir förbigången. I båda fallen är dock förutsättningarna för denna typ av påverkan att 

det finns en mottagarsida högre upp i hierarkin som är lyhörd inför de framförda idéerna. För 

båda modellerna gäller att en medarbetare på olika sätt kan påverka en ledare på distans och 

att dessa influenser kommer att påverka organisationens effektivitet. Således kan ledarskap 

vara bottom-up och hoppa över ett steg i rapportgången samt top-down och följa 

rapportgången (Yammarino, 1994). Detta förfarande påminner starkt om det som av Jackson 

& Carter (2002) benämns som mikromakt och är något som alla individer förfogar över. 

 

Förutom en vertikal riktning kan även en påverkan ske i horisontell riktning inom en 

organisation. Alla medarbetare i en organisation, mest troligt mellan individer av samma rang 

och position, kommer att påverka varandra. Denna påverkan i horisontell riktning sker då på 

liknade sätt som beskrivs i modellerna ovan (dvs. rippel- eller bypass-modellen). Mest 

sannolikt sker detta horisontella inflytande i tvärsnittsgrupper (exempelvis i 

sammansättningar av tillfälliga team med unika kompetenser) eller grupperingar som 

tillfälligt bildas ur matrisorganisationen (Yammarino, 1994).  

 

Rent praktisk menar Yammarino (1994) att resonemanget ovan kan användas inom en 

organisations kultur, kommunikation och i syfte att utveckla sina medarbetare. Dessa 

redovisas nedan, i tur och ordning. För det första, samtliga medlemmar i en organisation 

kommer på ett eller annat sätt, och i mindre eller större utsträckning, att påverka och ha ett 
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inflytande över den rådande kulturen. Användning av organisatoriska berättelser, riter och 

ritualer, symboler, slogans, logotyper och andra kulturella inslag kommer att indirekt påverka 

uppfattningen om den rådande kulturen. Denna kultur kan påverkas av tongivande ledare och 

medarbetare som då kan styra atmosfären och organisationens filosofi i önskad riktning. 

Således kan de ”fyra I” (se kap. 3.1) användas på många sätt för att överföra organisationens 

eller de enskilda enheternas kultur till andra på distans och därmed förmedla en gemensam 

vision. 

 

Den andra aspekten belyser hur kommunikationen kan användas i ett indirekt transformativt 

ledarskap. Exempel på inspirerande kommunikation är ”pep talk”, kampanjliknande 

"politiska" tal, symboliska slogans samt ledarskapets uppträdande och beteende. Genom 

känsloladdat och äkta engagemang kan medarbetaren ryckas med, speciellt då ledaren är 

mycket synlig och tillgänglig. Tillgängligheten kan manifestera sig i en ”öppna dörrar”- och 

”walk around”-policy där varje medarbetare möts av ett genuint äkta och personligt 

engagemang av ledaren. Detta beteende är av särskild vikt för ledare högre upp i 

organisationen då medarbetaren bokstavligen ser att engagemanget är välförankrat hos den 

högsta ledningen. De ” fyra I” är mycket lämpliga att använda som mall för att etablera 

trovärdigheten och en gemensam vision om framtiden (Yammarino, 1994). 

 

Slutligen, den tredje viktiga aspekten är organisatorisk egenmakt för att medarbetaren genom 

ansvar och maktfördelning skall kunna utvecklas. Utmaningen för den transformativa ledare 

blir i huvudsak att genom att ingjuta mod och självförtroende hos medarbetarna framkalla en 

känsla av fördelat ansvar och makt inom organisationen. Detta kan åstadkommas på distans 

genom att ge positivt och genuint stöd under stressiga eller oroliga tider, genom 

uppmuntrande ord och positiv övertalning samt genom att föregå med gott exempel för att 

visa på möjligheterna till att framgångsrikt lösa uppgifter och kriser. Genom dessa beteenden 

blir ledaren den optimala personlighetsutvecklaren då delegering ger medarbetarna ansvar för 

sina egna arbetsuppgifter. Genom återkoppling av resultatet diskuteras valmöjligheterna för 

vidareutveckling. I själva verket kan man hävda att det är "omoraliskt" att inte utveckla andra 

eller att inte tillåta dem att utvecklas till sin fulla potential då detta kan ses som ett enormt 

resursslöseri av mänsklig talang. Att tillåta människor att skriva sina egna 

arbetsbeskrivningar, arbeta i självstyrande grupper, vara delaktiga i beslutsfattandet och i 
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delegeringen av betydande, meningsfulla och utmanande uppgifter kommer att utveckla 

personalen både direkt och indirekt på distans (Yammarino, 1994).  

 

Sammanfattningsvis menar Yammarino (1994) att ett transformativt beteende på alla nivåer 

inom organisationen har en potential att påverka såväl överordnade som kollegor. Detta kan 

ske både direkt och indirekt. 

 

3.3	  Det	  upplevda	  sociala	  eller	  psykologiska	  avståndet	  (fysisk	  distans)	  

Hamilton (2015) menar att psykologisk distans kan brytas ner i fyra olika typer. Dessa är 

klyftan mellan dig själv och andra människor (social distans), nutid och framtid, din fysiska 

plats och avlägsna platser (fysiskt avstånd), samt inbillad och upplevd distans. För denna 

studie är främst social och fysisk distans av intresse, där social distans handlar om att förstå 

sin motparts tankar, känslor och motiv. Denna förmåga att leva sig in i en annan persons 

situation kommer mer naturligt för vissa än för andra, men forskning har visat att även en 

enkel tanke som "försök att fokusera på den andra partens intentioner och intressen" kan 

minska den sociala distansen. Vill du däremot öka den sociala distansen kan ett mer abstrakt 

språk, som exempelvis att säga ”öka intäkterna” istället för en specifik uppmaning om att 

fylla i fler fakturor, ge önskat resultat. Författaren menar att en stor undersökning har visat att 

medarbetarna upplever större arbetstillfredsställelse när företagsledare i sin kommunikation 

använder sig av ett abstrakt och visionär språk (även om medarbetarna fortfarande vill ha 

konkret feedback från sina direkta ledare). 

 

Antonakis m. fl. (2002) menar att social distans är en upplevd skillnad i status, rang, 

auktoritet, social ställning och makt som påverkar graden av förtrolighet i en relation. Detta 

innebär att all form av ledarskap kan ses som en typ av social distans, vilket den prestigefulle 

ledaren är noga med att upprätthålla då den lätt kan punkteras i en alltför nära relation där 

svagheterna kan avslöjas. Detta betyder även att en karismatisk och stark ledare kan vårda en 

aura av magi runt sig genom att begränsa de alldagliga kontakterna och upprätthålla det 

sociala avståndet. För att den mer vardagliga och närvarande ledaren skall kunna upprätthålla 

denna form av magi och prestige så krävs någon form av unik kompetens eller en speciell 

relation till medarbetarna. Emellertid menar författarna att det finns ett ytterligare alternativ 

som den transformativa ledaren, trots det sociala avståndet med sitt idealt baserade beteende, 
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kan använda sig av för att motivera medarbetaren, nämligen genom att förmedla lockande 

visioner och målsättningarna via symboliska handlingar. Med andra ord, det transformativa 

ledarskapet upplevs av medarbetaren som nära med små skillnader i makt och status vilket 

leder till en friare och jämbördigare relation. 

 

Även ur ett medarbetarperspektiv kan det finnas fördelar med att minska på det sociala 

avståndet då detta medger att ledaren kan delge känslig, förtroendegivande och individuellt 

anpassad information (dvs. individualiserad behandling och inspirerande motivation), vilket 

förmodligen är mer effektivt än meddelanden som är adresserade till gruppen som helhet. 

Dessutom kan den fysisk närvarande ledaren föregå med gott exempel. Kommer ledaren 

alltför nära så kan denne dock gå miste om attributionseffekten (dvs. den karismatiska 

effekten). Det är också värt att notera att förtroendet mellan medarbetaren och ledaren kan 

vinna på att minska på det sociala avståndet då en ledare då kan agera transaktivt (till 

ömsesidig nytta), vilket underlättar interaktionen mellan parterna. Via dessa interaktioner kan 

även ledarens ärlighet, tillförlitlighet och pålitlighet direkt manifesteras och bedömas av 

medarbetaren. Dessutom kan en ledare som tillämpar social närhet genom empati och 

omtanke bygga förtroende på ett sätt som en socialt distanserad ledare inte kan göra. Den 

socialt distanserade ledaren får arbeta hårdare med etiska, moraliska och altruistiska 

värderingar (Antonakis & Atwater, 2002).  

 

Även om Shamir (1995) inte exakt definierade vad han menade med social distans så är det 

underförstått i hans resonemang att ledare på hög nivå oftast är socialt distanserade och sällan 

har direktkontakt med sina medarbetare. Detta innebär att de inte med lätthet och dagligen 

kan observeras och bedömas utifrån sitt ledarskap. Emellertid kan denna sociala distans 

uppstå oavsett ledarens position, placering eller relationen mellan medarbetaren och ledaren. 

Således måste det fysiska avståndet samt interaktionernas frekvens (antal kontakter) mellan 

ledaren och medarbetaren ingå i en fullständig definition av det psykologiska avståndet, 

vilket följer nedan. 

 

Antonakis m.fl. (2002) menar att fysiskt avstånd helt enkelt definieras som det fysiska 

avståndet mellan medarbetaren och ledaren. Det är dock viktigt att vi skiljer mellan det 

fysiska och det sociala avståndet, eftersom effekterna av dessa två konstruktioner kan fungera 
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på ett liknande sätt. Det är till exempel mycket möjligt för en ledare att vara fysiskt nära men 

socialt distanserad. Vidare är det lika möjligt för en ledare att vara fysiskt avlägsen men 

socialt nära. Även om det fysiska avståndet i princip skapar utmaningar för ledaren och i 

vissa situationer kan påverka ledarskapet negativt, kan även det fysiska avståndet faktiskt 

vara en nödvändig förutsättning för ett effektivt ledarskap (som i globala och platta 

organisationer). Författarna påpekar också att de nya tekniska framstegen har skapat nya 

förutsättningar för och krav på ledarskapet. 

 

Antonakis m.fl. (2002) använder sig av Bass (1994) ledarskapsmodeller (se kap. 3.1) för att 

beskriva olika scenarier och konsekvenser av ett ledarskap på distans, dvs. då ledaren inte är 

fysiskt närvarande. Författarna beskriver ledarskapet som passivt bygger på förväntningar 

(MBE-P) som ett förvaltande ledarskap och menar att det fysiska avståndet påverkar detta 

ledarskap negativt med ett bristande engagemang och missnöje hos medarbetarna som följd. 

Detta beror på begränsningar i ledarens möjligheter till informationsutbyte och sociala 

interaktioner (kontakter), dvs. kvaliteten i det ömsesidiga utbytet av sociala interaktioner är 

begränsad. Det i sin tur leder till att det blir svårt för ledarna att kontrollera resultaten, 

eftersom de inte direkt kan observera medarbetarnas beteende. Dessutom är det möjligt att 

medarbetaren uppfattar bristen på interaktion som den typ av inaktivitet som betecknar ett 

laissez-faire (låt gå) – ledarskap, vilket enligt Bass (1998) är det minst effektiva 

ledarskapsbeteendet. Omvänt har det också visat sig att en fysiskt närvarande ledare som hela 

tiden kan iaktta en medarbetares prestationer tenderar att ranka dessa högre än likvärdiga 

prestationer av en medarbetare på distans. 

 

Dessa slutsatser ligger i linje med Howell och Hall-Merendas (1999) studie (en kvantitativ 

LMX-studie, se kap. 1.1) av relationen mellan ledare och medarbetare, där författarna hävdar 

att det fysiska avståndet är en nyckelfaktor mellan parterna i en ledarskapsrelation. I denna 

studie undersökte författarna hur de olika ledarskapsmodellerna givna av Bass (1998) 

påverkade effektiviteten, och de fann då att det transformativa ledarskapet var betydligt 

starkare relaterat till goda resultat då ledarskapet var fysiskt närvarande (detta fynd 

upprepades av Howell et al., 2005). Emellertid så menar Howell et al. (1998) menar att fysisk 

närhet mellan karismatiska ledare och anhängare tycks minska styrkan av ledarens visionära 

budskap, vilket kan bli problematisk då det karismatiska ledarskapet är en ingående 
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komponent i de ”fyra I” (idealiserat inflytande) som enligt Bass (1994) är grundläggande i det 

transformativa ledarskapet.  

 

Vidare visade Howell och Hall-Merendas (1999)  studie att ett ledarskap på distans som 

kännetecknades av ”belönade” ledarskap (CR) i betydligt högre grad var relaterat till goda 

resultat. De fann också att ett aktivt detaljstyrande ledarskap (MBE-A) i högre grad ledde till 

goda resultat när ledarskapet var fysiskt närvarande och att det mer förvaltande ledarskapet 

(MBE-P) i högre grad ledde till sämre resultat då ledarskapet var närvarande.   

 

Antonakis (2002) avslutar sitt resonemang om det fysiska avståndet med att det empiriska 

resultatet visar att det fysiska avståndet kan övervinnas samt att karismatiskt ledarskap (dvs. 

idealiserad inflytande i allmänhet) verkar ha större genomslag när det fysiska avståndet 

mellan ledaren och medarbetaren är stort. Sammanfattningsvis verkar det belönande 

ledarskapet (CR) ha sina fördelar på distans medan det tranformativa och detaljstyrande 

ledarskapet (MBE-A) har sina fördelar för fysiskt närvarande ledare. Det förvaltande 

ledarskapet (MBE-P) och laissez-faire (LF) tycks inte fungera särskilt väl i någon situation. 

 

Den tredje dimensionen av ledarskap på distans definieras som den upplevda graden till 

vilken ledaren interagerar med sina medarbetare. Med andra ord, medarbetare som har täta 

kontakter med sina ledare har en närmare relation med dessa än de medarbetare som har 

sällsynta interaktioner med sina ledare. Denna dimension tycks vara oberoende av den sociala 

och fysiska distansen. Visserligen kan det fysiska avståndet innebära att sannolikheten för 

kontakt blir mindre, men så behöver inte vara fallet då en fysiskt närvarande ledare kan vara 

socialt distanserad. Dessutom, med hjälp av teknik, är det också möjligt för en ledare på 

avstånd att upprätthålla täta kontakter (Antonakis & Atwater, 2002). 

 

Vidare menar Antonakis m.fl. (2002) att frekvensen av interaktioner inte nödvändigtvis 

innebär goda relationer, eftersom interaktionen är beroende av den rådande situationen 

(situationsvariabler). I vissa situationer, som vid oklarheter och tvetydigheter, kan 

medarbetaren kräva tätare kontakter eller söka mer stöd och djup i kontakterna, medan denne 

i andra situationer kan nöja sig med och föredra mindre frekvent interaktion. 

Interaktionsfrekvensen hänger alltså ihop med graden av oklarheter och återkoppling som 
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situationen kräver, till exempel då det råder oklarheter angående roller och arbetsuppgifter 

eller då medarbetaren är nyanställd. Således kan frekvensen av interaktioner vara oberoende 

av det fysiska avståndet och det sociala avståndet mellan ledaren och medarbetaren. Högre 

frekvens av interaktion kommer att förknippas med en aktiv ledare och en upplevelse av 

närhet, medan lägre frekvens av interaktion kommer att förknippas med ett distanserat 

ledarskap. Dock behöver inte mängden interaktioner vara direkt kopplad till kvaliteten på 

kontakterna.  
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4 Resultat- och analysdiskussion 
Då metoden med abduktion och systematisk kombinering innebär en pendling mellan teori 

och empiri är undersökningen gjord i två faser. Utfallet av de två inledande intervjuerna gav, 

till viss del, ny och kompletterande information vilket ledde till att kap. 3.3. Socialt och 

psykologiskt avstånd, fick omarbetas och utvecklas vidare. Detta kapitel börjar med att 

redogöra för de använda diskussionstemana, därefter följer en sammanvävd resultat- och 

analysdiskussion. Avslutningsvis görs en sammanfattning som underlag för slutdiskussionen i 

kap. 5.  

 

4.1	  Diskussionsteman	  

Nedan följer en beskrivning av de olika temana (baserade på teorin), vilka användes för att få 

igång en relativt förutsättningslös diskussion. Frågorna skall endast ses som en idéskiss med 

anknytning till teorin och inte som en formell intervjuguide (detta för att inte tvinga data på 

teorin som det beskrivs i metoden). De olika temana är som följer: 

• Utifrån bilden i kap. 3.1 beskrivs de olika ledarstilarna (dvs. Full Range Leadership 

Theory) som underlag för en diskussion med frågor som ”Går dessa att rangordna, och 

i så fall varför?”. Detta följs upp med en diskussion av de fyra punkter för det 

transformativa ledarskapet som ges av Bass m. fl. (1994), dvs. (1) Att föregå med gott 

exempel, (2) Att komma med inspirerande motivation, (3) En strävan efter 

intellektuell stimulans och (4) Inspirerande omtanke (se kap. 3.1). Specifika frågor är 

”Vad är, och kan du komma med ett exempel på, detta beteende?”. 

 

• Då Yulk (2007) skiljer sig lite i sin tolkning av det transformativa ledarskapet, bland 

annat genom inslaget av det karismatiska ledarskapet och tyngdpunkten på 

motivationsteorier, tas denna vinkling upp som ett sidospår till det transformativa 

ledarskapet. Teman för diskussion blir formuleringar som: ”Finns det en tydlig och 

tilltalande vision samt hur den kan uppnås?”; ”Ageras det med självförtroende?”; 

”Uttrycks det förtroende för medarbetarna och organisationen?”; ”Används 

dramatiska och symboliska handlingar för att betona viktiga värderingar?” och 

”Föregås det med gott exempel (förebild)?” Resonemanget bygger på Maslows (1970) 

behovshierarki och de åtta punkter som motiverar den självförverkligande människan 

(se kap. 3.1). 
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• För att diskutera indirekt påverkan och Yammarinos (1994) resonemang används en 

illustration av de olika påverkansmodellerna som startpunkt (dvs. rita och berätta). 

Illustrationen åskådliggör modellernas funktion och konsekvenser samt redogör för 

begreppet medarbetarskap, vilket utvecklas vidare (se kapitel 3.2). Exempel på frågor 

för att få igång diskussionen (om nödvändigt) är: ”Vad har störst inverkan, 

rippeleffekten, bypass, eller en mix av dem?”; ”Kan du beskriva möjligheterna att 

påverka organisationen?”; ”Vad underlättar?”; ”Vad hindrar?”; ”Vad spelar dina 

ledare för roll och hur sköter de kommunikationen?”; ”Finns det positiva eller 

negativa sidor av indirekt ledarskap och i så fall vilka?”; ”Innan vi avslutar, finns det 

något vi inte pratat om och som du ser som specifikt för din organisation kring det 

indirekta ledarskapet?” och ”Finns det något som du vill tillägga kring indirekt 

ledarskap utifrån din roll innan vi slutar?”  

 

• Som diskussionsämnen för psykologiskt avstånd valdes teman som abstrakt språk och 

hur socialt avstånd påverkar förtroligheten i en relation, samt hur det kan relateras till 

ledarskapsmodellerna. Exempelvis ställdes frågan: ”Vad skapar en friare och 

jämbördigare relation?”. Dessutom fördes resonemang om det fysiska avståndet och 

om kvaliteten i de eventuella interaktionerna. 

 

4.2	  Fas	  1	  	  

Nedan följer en redovisning av de två första intervjuerna där resultatet och analysen (empiri 

och teori) är sammanvävda. Stycke för stycke behandlas ledarskapsmodeller, det 

transformativa ledarskapet, det indirekta ledarskapet och psykologisk distans i tur och 

ordning. Resonemanget om det transformativa ledarskapet flyter emellertid ihop med 

ledarskapsmodellerna då dessa är teoretisk förknippade. Därefter sammanfattas slutsatserna i 

ett eget avslutande stycke. 

 

Den inledande diskussionen om ledarskapsmodeller gav en tydlig indikation från både 

respondent A och B att det återkommande belönade ledarskapet (CR) är att föredra. 

Anledningen till detta är att det upplevdes som mer konkret och tydlig om vad som gäller 

istället för ”luddiga” instruktioner som innehåller allt och täcker upp för alla tänkbara 
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situationer. I detta sammanhang kan det transformativa ledarskapet kännas lite för 

beräknande och abstrakt vilket gör det för öppet för olika tolkningar, som då kan leda till 

diskussioner i efterhand. Detta undviks med det belönande ledarskapet (CR). Det 

transformativa ledarskapet upplevdes även i hög grad som en idealbild, som nog kan ha sina 

poänger för att generellt skapa en god stämning inom företaget. Spontant kände 

respondenterna att kriterierna för det transformativa ledarskapet tillhörde god ton i 

vardagslivet. Även om det ses som ett önskvärt beteende så är frågan dock om det alltid är 

praktiskt möjligt. Det transformativa ledarskapet med sitt idealtillstånd och visionära tankar 

kanske även blir lite för otydligt med sina målsättningar. Istället föredrogs det belönande 

ledarskapet (CR) då de konkreta resultaten som produceras skapar en viss form av arbetsro 

eftersom man mer exakt vet vad som behöver göras. Det ledarskap som aktivt bygger på 

förväntningar (MBE-A) sågs som minst attraktivt då denna form av detaljstyrning antagligen 

fungerar mindre bra i en dynamisk miljö och i praktiken blir en form av stelbent chefskap. 

 

Mer specifikt angående det transformativa ledarskapet så upplevde respondenterna att de 

”fyra I”, dvs. att föregå med ett idealiserat inflytande, komma med inspirerande motivation, 

stimulans och omtanke innebär ett ledarskap som kan leda till ”stora ord med lite innehåll”, 

något som kanske inte alltid hör hemma i verkligheten. Möjligen kan de ”fyra I” upplevas 

som något naiva och kanske mer skall ses som ett idealtillstånd i en idealiserad värld. Det 

idealiserade inflytandet upplevdes av respondenterna möjligen som för hårt styrande och 

obalanserat då man vill skilja på arbete och privatliv. Den idealiserade motivationen menade 

respondenterna att det kan det ligga något i, med skapandet av förväntningar och en positiv 

attityd, så länge det finns en kontakt med verkligheten. Visioner sträcker sig oftast över ett 

eller flera år och mycket hinner ändras under tiden. Gällande den idealiserade stimulansen så 

ligger det något självklart i att alla vill utvecklas som människa, men hur vet man att man 

ligger i fas med organisationen? Ett inte helt orimligt scenario är att man som privatperson 

vill vidareutbilda sig medan organisationen mer vill ha ett fokus på det som för dagen 

genererar intäkt. Detta frammanar frågan om idealiserad omtanke. Kan det alltid utgå från 

individens behov då detta inte nödvändigtvis behöver ligga i linje med organisationens 

strävan? Här gäller det nog att hitta en medelväg där alla blir nöjda, eller löpa risken med att 

alla blir lika missnöjda, menade respondenterna. 
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Respondenterna tyckte att Yulks (2007) inriktning med det transformativa ledarskapet kändes 

som hemmahörande i mer storslagna miljöer, då det nästan uppfattades som något religiöst. I 

grund och botten så finns det intressen utanför arbetslivet. Utifrån Maslows (1970) 

resonemang bör man hitta en balans mellan nödvändigheten av att ha ett arbete och något 

som på sikt kan kännas utvecklande. Generellt sett kändes varken Maslows eller Yulks 

resonemang om karismatiska ledare helt relevant i dagens arbetsliv, snarare upplevde sig 

respondenterna lite tveksamma vid sådana tendenser. 

 

När det gäller de former av indirekt påverkan som beskrivs i Yammarinos (1994) modeller så 

ansåg respondenterna att det snarare än antingen rippeleffekt eller bypass-effekt handlar om 

att påverkan sker i alla riktningar (med en typ av solfjäderskaraktär). Rent generellt så har 

man många kontakter på många olika nivåer som ständigt förändras och griper in i varandra. 

De modeller som beskrivs av Yammarino (1994) verkar mer höra hemma i ett traditionellt 

industrisamhälle med dess byråkratiska organisationer än i dagens platta organisationer. 

Däremot upplevdes tanken på medarbetarskap som mycket intressant, dvs. den uppåtriktade 

möjligheten till påverkan som alla medarbetare har. I detta sammanhang är det enligt 

respondenterna av intresse att denna form av påverkan blir så genomslagkraftig som möjligt 

och då framför allt för att påverka den som sätter villkoren. Det blev i denna kontext svårt att 

skilja på ledarskap och chefskap, vilket kanske visar på hur tätt dessa begrepp hänger 

samman (trots försöken till avgränsning i det inledande kapitlet, se kap. 1.3). Det blev tydligt 

hur svårt det är att rent praktisk att få ihop den dynamiska ledaren med den stabila chefen, 

och detta i en och samma person. I detta sammanhang berördes även en möjlig tendens att i 

mindre dotterbolag föra över mer och mer av administrativa chefsuppgifter till 

personalavdelningen medan det mer operativa ledningsarbetet läggs på mer informella ledare 

som ”team leaders”, dvs. en ledarroll utan direkta befogenheter. Detta är ett typiskt exempel 

på en konstruktion i ”platta” organisationer.    

 

Då teorin för det psykologiska avståndet var relativt outvecklat under denna fas så berörs 

detta ämne här endast kort och då i former av ett abstrakt språkbruk. I detta sammanhang 

kunde respondenterna se fördelar med ett abstrakt språkbruk, då detta gav en frihet att lösa 

arbetsuppgiften efter eget huvud. Detta kunde individuellt upplevas som stimulerande och 

utmanande. Ett alltför detaljerat språkbruk, dvs. instruktioner som ”gör så här”, blir enligt 
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respondenterna tröttsamt och rutinmässigt i längden, vilket inte är speciellt utvecklande för 

individen. 

 

Slutsatsen efter de två inledande intervjuerna, fas 1, blev att det transformativa ledarskapet 

möjligen är effektfullt och användbart på ett övergripande plan, men för den enskilda 

medarbetaren kändes det belönande ledarskapet (CR) som mer relevant. Denna form av 

ledarskap med sina tydliga kravbilder upplevdes som mer konkret och anpassat för 

distansarbetet. I detta sammanhang blev det också tydligt att ett vidare resonemang om 

fysiskt avstånd är nödvändigt eftersom medarbetarskap är av stor betydelse vid ett 

distansarbete. Det blir då viktigt att kunna ”synliggöra” sig själv och de utförda 

prestationerna för organisationen, vilket stämmer väl med Antonakis m. fl. (2002) 

resonemang (se kap. 3.3). 

 

4.3	  Fas	  2	  	  	  

I denna fas kompletterades teorin med att utveckla resonemanget om det psykologiska 

avståndet i kap. 3.3 ytterligare, som sedan fick komplettera diskussionstemana. Nedan 

presenteras resultatet och analysen enligt samma procedur som i fas 1.   

 

Redan i den inledande diskussionen om ledarskapsmodeller med respondenterna C och D 

lyftes bristen på situationsvariablerna fram med citat som ”det beror ju på…”. Diskussionen 

tog fasta på att de olika ledarskapsmodellerna vid en kontakt med verkligheten måste ta 

betydande hänsyn till situationsvariablerna, dvs. återkoppling av de rådande situationerna. 

Detta är även något som Yulk (2007) lyfter fram som en brist i det transformativa 

ledarskapet. Då distansarbetet med stor sannolikhet innebär någon form av tidsbegränsning 

och prestationsansvar kan det vara så att det förvaltande ledarskapet (MBE-P), eller till och 

med ett ”låt gå”-ledarskap (LF) kan vara att föredra framför det transformativa ledarskapet. 

Tanken är att dessa typer av ledarskap tvingar fram mer konkreta interaktioner baserade på 

verkligheten (dvs. situationsvariablerna) och åtgärder för att lösa de konkreta situationerna. 

Dessa kan sedan ligga som grund för att forma strategier som då har någon form av 

verklighetsanknytning. I detta sammanhang ses det detaljstyrande ledarskapet (MBE-A) som 

högst problematiskt då man riskerar att aldrig komma ikapp med verkligheten, detta eftersom 

ett sådant ledarskap hela tiden kommer att ligga ett steg efter då det fokuserar på detaljer och 
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ledaren inte hinner med att ”lyfta blicken” för att kunna agera med framförhållning. 

Respondenterna framhåller att verkligheten ju består av ständiga organisationsförändringar 

med relativt täta VD-byten, samt att man ”lite till mans” påverkas av kvartalsekonomin. I 

denna situation vill man veta vad som gäller för att kunna planera och fokusera på 

arbetsuppgifterna, anser respondenterna.  

 

Rent allmänt så upplevde respondenterna det transformativa ledarskapet även i denna 

diskussion som lite för visionärt och urvattnat. Det blir lätt något som tillhör presentationerna 

i företagsbroschyrerna eller presenteras på verksamhetens kickoff. Möjligen kan det tjäna 

som en ”upphöjd” målsättning men i realiteten så är de dagliga arbetsuppgifterna mer 

styrande. Utifrån denna aspekt ligger det nog mer en motivation och stimulans utifrån ett 

externt perspektiv, dvs. positiv återkoppling från marknaden, som bekräftar att man jobbar 

med rätt saker. Substantiella värden kan då enligt respondenterna kopplas tillbaka inom 

organisationen, vilket är energigivande och tillfredställande samt ett kvitto på gott utfört 

arbete. Grundtanken med ett transformativt ledarskap ansågs som sympatiskt, men det finns 

situationer då det bokstavligen ”brinner i knutarna” vilket då inte lämnar mycket tid över för 

diskussioner. Även i denna diskussion kopplade respondenterna Yulks (2007) tankar om 

motivationsteorier som grund för det transformativa ledarskapet till ett närmast andligt 

tillstånd. Risken med det transformativa ledarskapet blir då att man motivera någon som 

redan är motiverad vilket då kan få motsatt effekt och leda till en intressekonflikt. I detta 

sammanhang ligger det emellertid något i Maslows (1970) resonemang om den 

självförverkligande människan, förutsatt att organisationen och individen kan ”mötas”, och 

då mer på det transaktiva planet. En sammanstrålning på det tranformativa planet kan ha för 

mycket av ett närmast andligt inslag med för mycket av ett ovanifrånperspektiv, vilket för 

den enskilde kan kännas främmande och påtvingat. 

 

Det indirekta ledarskapet som det beskrivs av Yammarinos (1994) modeller berördes endast 

kort, då det av respondenterna upplevdes för byråkratiskt och formellt. I dagens platta 

organisationer, menade de, tas kontakter kontinuerligt där olika former av ledarskap utövas 

av olika personer beroende på behovet (ledarskap behöver inte vara tids- eller personbundet). 

Möjligen kan detta ses som en variant på ”solfjäderstanken” som fördes fram i fas 1. Vikten 

och betydelsen av medarbetarskap togs mer eller mindre för given. 
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Antonakis m. fl. (2002) för ett resonemang om att det sociala avståndet mellan en 

medarbetare och ledaren minskar med det transformativa ledarskapet. Författaren menar att 

detta är ett ledarskap som verkar utjämnade på maktrelationen mellan parterna (se kap. 3.3). 

Vidare så följer ur författarens resonemang att ur ett medarbetarperspektiv så är nog ett 

transaktivt ledarskap (ömsesidig nytta) att föredra. Detta var något som även bekräftades i 

intervjuundersökningen med citat som ”vi sitter alla i samma båt”. Återigen påpekade 

respondenterna fördelen med att hålla sig till konkreta målsättningar då man jobbar på distans 

(något som kommer att återspegla sig i frekvensen och kvaliteten på kontakterna som 

upprättas på distans). På så sätt uppnås en synkroniserad process mellan medarbetaren och 

ledaren trots det fysiska avståndet. Möjligen kan respondenterna se att det transaktiva 

ledarskapet skapar resultat medan det transformativa ledarskapet skapar det sociala 

umgänget, om det nu inte blir för mycket av påbud från ovan! Avslutningsvis diskuterade 

respondenterna om det är relevant att göra skillnad på chefskap och ledarskap, då dessa roller 

kanske mer eller minde har flutit ihop. De uttryckte ståndpunkten att man nog är ”sin egen 

chef”, ett annorlunda perspektiv gentemot det som framfördes i fas 1. 

 

En sammanfattning av fas 2 visade på brister i den valda teorin, som att inte anpassa sig till 

den rådande situationen då större hänsyn till situationsvariablerna efterlystes. Åsikter om att 

en ledare som förmår att ”lyfta blicken”, ta hänsyn till medarbetarens egenintressen och 

motivation samt ståndpunkten att ”vi alla sitter i samma båt” pekar även i denna fas på att det 

transaktiva ledarskapet fördras av respondenterna, dock ur ett mer dynamisk perspektiv då 

alla varianter ansågs ha sina fördelar beroende på situationen. Dessutom påpekade 

respondenterna vikten av hänsyn till medarbetarskapet som en viktig parameter vid ett 

distansarbete. 
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5 Slutdiskussionen 
I detta kapitel presenteras slutresultatet av studien och några funderingar kring den 

praktiska användningen av densamma. Därefter utvecklas studiens begränsningar och 

förslag på vidare forskning med några reflektioner angående de grundläggande antagandena 

för det transformativa ledarskapet.   

 

Det framgår av både Grensmans (2013) och Howards m. fl. (2008) artiklar att vi lever i en 

globaliserad värld med krav på ständigt ökad produktivitet, vilket i sin tur leder till allt 

plattare organisationer där allt färre medarbetare skall producera mer. Detta betyder att 

skikten med mellanchefer minskar samtidigt som det i ökande grad uppkommer situationer 

med indirekt ledarskap. Detta ställer nya krav på ledarskapet. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka de nya kraven på ledarskapet ur ett 

medarbetarperspektiv. Utgångspunkten var följande frågeställning: 

Hur påverkar ett indirekt ledarskap medarbetarens arbete med avseende på 

ledarstil, kommunikation och fysiskt avstånd? 

 

Studiens resultat pekar på ett begynnande mönster av att man vill se ledarskapet omsättas (en 

form av kommunikation) i konkreta termer. Möjligen är det så att produktivitetskraven 

återspeglar sig i och kopplas till ett så abstrakt begrepp som ledarskap, som kan tolkas olika 

av olika personer. Detta visar på styrkan i Bennis (1959) citat om begreppets komplexitet och 

mångsidighet (se inledningen). Kravet på handfasta resultat kan dock ses som den 

gemensamma nämnaren för studiens slutsatser (i vart fall i affärssammanhang). Att vara för 

inriktad på visioner, motivationsteorier etc. (som i det transformativa ledarskapet) då ett 

indirekt ledarskap utövas, har säkert en plats i det långa perspektivet och kan tjäna som en 

ledstjärna för kommunikationen inom en organisation. Emellertid är det mer relevant ur ett 

medarbetarperspektiv med ett indirekt transaktivt ledarskap då detta mer tycks styra in fokus 

på konkreta resultat. Dessa faktiska och tydliga resultat utgör sedan en solid grund för att 

diskutera och planera ett distansarbete, vilket gör att medarbetaren har en större chans att 

ligga i linje med organisationens målsättning och krav på resultat. Detta kan vara helt 

avgörande i en affärsverksamhet. Det fysiska avståndet verkar vara ett mindre problem och 

handlar egentligen mer om att anpassa sig till den rådande situationen. Direkta fysiska möten 



   
  

43 
 

är inte nödvändigt för en god kommunikation, utan skall mer ses som ett extra inslag då 

tyngdpunkten ligger på en ”god ton” med relevant information oavsett 

kommunikationsmedel.   

 

Ett praktiskt råd till parterna i en ledarskapsrelation på distans är att fokusera på konkreta och 

handfasta diskussioner i sin kommunikation och att ”krydda” detta med god ton.  

 

5.1	  Begränsningar	  	  

Att med denna enkla studie dra alltför långt gångna och absoluta slutsatser om de olika 

ledarskapsmodellerna (se kap. 3.1), och framförallt om det transformativa ledarskapet, är 

förstås inte helt möjligt. Studien skall istället mer ses som ett kvalitativt bidrag till det som 

diskuteras av Piekkari m.fl. (2010), dvs. bidra till eftertanke och reflektion och leda till en 

ökad förståelse för det indirekta ledarskapets konsekvenser. En begränsning av studiens 

noggrannhet bör även beaktas då antalet återkommande intervjuer och observationer samt 

andra externa källor som rekommenderas av Pattinson m. fl. (2007), varit begränsade (se kap. 

2.4. Studiens kvalitetsmått). Här skulle nog en mer omfattade och longitudinell studie 

behövas för att få bättre underbyggda resultat genom att upptäcka de eventuella 

djupstrukturer som ingår som en väsentlig del i Alvessons m. fl. (2013) resonemang 

(abduktion, se kapitel 2.2.). Mycket av resultaten skrapar nog egentligen bara på ytan, 

berättar mer om ytstrukturerna och når inte hela vägen fram för att med djupstrukturer 

begripliggöra teorin (eller peka ut den korrekta teorin, för den delen).   

 

Miles (1979) menar att det finns risker med en kvalitativ studie, såsom fri tolkning, begränsad 

förståelse och en komplexitet som gör jämförelser närmast omöjliga (se kap. 2.4). Detta 

innebär att en kvalitativ studie måste diskuteras utifrån vissa kvalitetsmått som exempelvis 

Dubois m.fl. (2014) fyra kriterier tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och formbarhet. 

Dessa fyra kriterier får anses som delvist uppfyllda för denna studie, men i ett begränsat 

sammanhang beroende på det snäva urvalet. I detta fall leder de alltför företagsspecifika 

förutsättningarna till tveksamheter angående studiens generaliserbarhet, dvs. överförbarheten. 

Däremot får studiens pålitlighet, tillförlitlighet och formbarhet (anpassning till verkligheten) 

anses vara uppfylld då dynamiken i intervjuerna har gått ut på att uppnå en pendling mellan 
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teori och empiri. Detta innebär att data (empiri) inte har påtvingats teorin enligt 

grundprinciperna inom abduktion (se kap. 2.2).    

 

5.2	  Vidare	  forskning	  

En rimlig reflektion kring det något ”nedslående” och tunna resultatet av att använda det 

transformativa ledarskapet som utgångspunkt (verktyg) för studien (se kap. 1.2), är att 

fundera på dess fundament och i huvudsak grundläggande antaganden (dvs. ursprunget till 

det transformativa ledarskapet som det beskrivs i inledningen), vilket utvecklas vidare nedan. 

  

Relevansen i att koppla storslagna ledare till ett mer vardagsnära ledarskap kan ställas lite på 

sin spets vid en jämförelse av följande två diametralt olika synsätt. Dels Burns (2010) som 

väljer att utveckla det transformativa ledarskapet utifrån starka ledarskapsgestalter som aktivt 

tar makten och styr händelseförloppet. Dels det perspektiv som ges av historiken Peter 

Englund (2014) med en bild av ledaren som en populist som snarare fångar makten i flykten 

och ställer sig i täten för en redan etablerad och spontan folkrörelse. Då interjvuerna just 

visade att det transformativa ledarskapet hade inslag av utopiska och något högtflygande 

ideal, ställs frågan om det inte vore mer relevant att inrikta sig på ett ledarskap som utgår från 

den ömsesidaga nyttan, som exemplevis det transaktiva ledarskapet.  

 

Ytterligare kritik som har framförts mot teorin om det transformativa ledarskapet är dess 

fokus på förhållandet mellan två parter och dess begränsade hänsyn till situationsvariabler 

(Yulk, 2007). Dessutom menar Yulk (2007) att uppmärksamheten som begreppet har väckt 

möjligen kan ha lett till en ”modeindustri” enligt de principer som ges av Rövik (2000), där 

akademiska begrepp tillvaratas av kreativa entreprenörer inom managementindustrin. De 

”fyra I” påminner starkt om de ”4P” som Philip Kotler återintroducerade i sin välkända 

marknadsföringsbok (Wikipedia, 2015). Vidare hävdar Yulk (2007) att teorierna i stort sett 

bygger på en vidareutveckling av motivationsteorier, vilket kan bli problematiskt då Hein 

(2012) hävdar att motivationsteorierna är något obsoleta. Hein (2012) menar att i dagens 

kunskapsbaserade samhälle med dess krav på kreativa lösningar är det inte orimligt att anta 

att dessa teorier som utvecklades under industrisamhället kanske inte är helt aktuella. 

Detsamma bör då gälla för teorierna om det transformativa ledarskapet. Hur aktuell är den 

grundläggande logiken i det transformativa ledarskapet och dess varianter, dvs. 
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ledarskapsmodellerna enligt Bass m.fl. (1994)? Att Maslow (1970) dessutom målar upp en 

exceptionellt god (och kanske även något naiv) människosyn som fundament i sina 

motivationsteorier komplicerar bilden ytterligare. Dilemmat, eller snarare paradoxen, med att 

utgå från den positiva människosynen blir tydlig i Bass m.fl. (1994) långdragna diskussion 

om huruvida kända diktatorers ledarskapsbeteende kan anses som exempel på det 

transformativa ledarskapet (svaret blev nej). Emellertid verkar teorin bakom det 

transformativa ledarskapet ha lämnat viktiga bidrag till förståelsen av ledarskapsprocessen 

med fokus på emotionella reaktioner. Detta till skillnad mot äldre teorier med sitt fokus på 

mer rationella aspekter (Yulk, 2007). Nu verkar det visserligen som att resultatet av denna 

studie mer pekar på att rationella aspekter föredras, men det kan bero på det begränsade 

urvalet och den skiftande synen på ledarskap. 

 

Förslag på vidare forskning är att studera det indirekta ledarskapet utifrån perspektivet 

ömsesidig nytta, alltså med det transaktiva ledarskapet som riktning. Detta skulle kunna 

åstadkommas med ytterligare intervjuer och då med agentteorin som utgångspunkt (dvs. som 

verktyg). Denna teori har möjligen bättre förankring i ett arbetsliv präglat av distansarbete än 

de teorier har som diskuterats i denna studie. På så sätt ges studien en ”om-riktning” och ny 

matchning enligt metodiken som illustreras i kap. 2 (se fig. 1).   

 

Förslaget är alltså att inleda en fas 3 med utgångspunkt i resonemangen i agentteorin. Denna 

teori skull då fånga upp denna studies resultat med dess indikation på ett mönster som gör 

gällande att fokus på begrepp som transaktivt ledarskap, medarbetarskap och 

situationsvariabler föredras av medarbetarna. Detta innebär att man utgår från att de 

samarbetande parterna har olika mål samt sär- och egenintressen. Vidare förutsätts det att 

människor är begränsat rationella, att informationsasymmetri kan föreligga i samband med 

den ”ömsesidiga nyttan”, att parterna strävar efter effektivitet, att människor är olika 

riskbenägna samt att information är en handelsvara (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 

2006). Dessa funderingar känns extra relevanta i dagens samhälle med tanke på alla de nya 

och flexibla anställningsformer som tycks breda ut sig på arbetsmarknaden. Dessutom skulle 

ytterligare bidrag ges till att minska kunskapsglappet gällande konsekvenserna av ett indirekt 

ledarskap ur ett medarbetarperspektiv. 

 

Nåväl, det får bli nästa gång …  
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