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SAMMANFATTNING	

Detta är en studie i innovationsteknik som främst är baserad på ett samarbete med 
en uppdragsgivare som benämns FTG, då de valt att vara anonyma. En problembild 
har presenterats, analyserats och bearbetats och denna har resulterat i att vi funnit 
vissa brister i ledarskapet som har påverkat de anställdas motivation negativt. Syftet 
med studien har då fått en tydlig fokusering till att förändra ledarskapet för att höja 
motivationen och därmed även öppenheten till innovation inom företaget. Med denna 
fokus på förändring av ledarskapet har vi gjort en grundläggande sökning efter 
relevanta teorier kopplade till ämnet och funnit intressant data att arbeta med. 
Kvalitativa intervjuer med berörda personer inom företaget har även utförts för att 
fånga en bra bild av hur verkligheten inom företaget ser ut, dock ur ett 
ledningsperspektiv, då vi av etiska skäl inte kunnat tagit del av medarbetarnas syn på 
problematiken. Därefter har en jämförelse mellan resultatet av intervjuer samt 
insamlad data i form av teori jämförts och diskuterats utifrån. Det huvudresultat som 
presenteras för ledningen i FTG är en lista över förslag till åtgärder som skall kunna 
bidra till en större öppenhet till innovation inom hela organisationen. 

Nyckelord: Innovation, ledarskap, motivation, kommunikation, småföretag, 
utveckling. 

 

ABSTRACT	

This is a study of innovative technologies that are primarily based on collaboration 
with a client who in this study is called FTG, because they chose to be anonymous. A 
problem set has been presented, analyzed and worked with. The result of this is that 
we found some weaknesses in the leadership that have influenced the motivation in 
the workgroup negatively. The study has focus on changing leadership in order to 
increase motivation and openness to innovation within the company. With this focus 
on change in leadership, we have done a basic search for relevant theories related to 
the topic and found interesting data to work with. Qualitative interviews with relevant 
people within the company have also been performed to capture a good picture of 
what reality looks like in the company, however, from a management perspective, as 
we of ethical reasons, could not take advantage of employees' views on the issue. 
Subsequently, a comparison between the results of interviews and collected data 
were compared and discussed. The main results are presented for the management 
of the FTG as a list of proposed measures. This is for the reason to build a greater 
openness to innovation throughout the organization. 
 
Keywords: innovation, leadership, motivation, communication, small business 
development. 
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INLEDNING	

         Ledarskapet är en nyckelfaktor i ett företags förmåga att bli innovativt1	

Att ett företag bör utvecklas för att nå framgång, det är vi nog alla överens om utan 
att behöva läsa teorier om ämnet men hur skall ett företag gå till väga för att 
utvecklas? Vilka medel ska de använda sig av och vilka delar inom företaget har 
störst chans att påverka utvecklingen? 

Boken innovation and entrepreneurship2 beskriver tydligt hur viktigt det är med 
innovation för att ett företag skall fortsätta utvecklas. Innovation är viktig både för 
företagets kunder som ständigt skapar sig nya behov, för omvärlden som står under 
konstant förändring och för företagets intressenter som har en efterfrågan på företag 
som står för tillväxt och nyskapande3. 

Vem eller vilka inom företaget är bäst lämpade att genomföra en strategi för ett 
innovativare företag? Enligt David Kester4är det ledningen inom ett företag som skall 
leda sin arbetsstyrka mot ett innovativare klimat. Kester5 menar också att de två 
viktigaste aspekterna för att leda sitt företag mot ett innovativt tänkande är en tydligt 
utstakad företagskultur och att se innovations-förhållningssättet som en vana. Hur 
detta skall lyckas kommer vi att gå in djupare på i denna studie.  

Det presenteras ett företag som vi i detta arbete kommer att kalla för FTG. Det är det 
företag som detta arbete kommer att baseras på då de upplever svårigheter med att 
implementera innovation i sin arbetsprocess. Denna problembild kommer att 
förtydligas längre fram i arbetet ur två olika perspektiv, vårat samt ur ägaren till FTG: 
s perspektiv. Företaget FTG benämns inte vid sitt rätta namn på grund av att vi 
tillsammans med företaget kommit överens om att de skall hållas anonyma. Detta på 
grund av att det är ett litet företag med en smal nisch vilket kan bidra till att FTG: s 
situationsbild kan spridas till utomstående och påverka deras rykte på marknaden 
negativt. Vi kommer hädanefter i denna studie att benämna ägaren till FTG vid ett 
annat namn, Peo för att förenkla läsningen för den som tar del av vår studie. Vår 
andra intervjuperson som arbetar med det administrativa inom företaget kommer vi 
benämna som Pia.  

Denna studie är vårt innovationsbidrag och innovation har för oss betytt 
problemlösning och förändring till följd av nya tankesätt under de kurser vi läst. Det är 
just detta vi kommer att arbeta med under denna process. Vi skall bidra med ett nytt 
koncept för ledarskapet i FTG att implementera för att nå en mer innovativ nivå inom 

																																																													
1 Paulsen & Maldanado & Callan & Ayoko (2009) 

2 Tidd och Bessant (2007) 

3 Ibid  s. 4 

4 Motivation.se 

5 Kester, motivation.se 
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företaget, vilket skall leda till att både de anställda och ledaren ska bli mer öppna för 
ett mer innovativt klimat. Peo är i dagsläget en innovativ ägare så det finns  potential 
för samtliga inom företaget att bli mer innovativa om bara Peo får rätt verktyg att 
arbeta med. 

Vi vill med hjälp av denna studie bidra till att Peo kan komma närmare en lösning på 
sina upplevda problemområden inom företaget. Konceptet vi önskar överlämna 
bygger på innovation i form av problemlösande åtgärder och en ny sammansättning 
av verktyg som skall baseras på FTG: s behov för att passa verksamheten på absolut 
bästa sätt. 

Som kreativt verktyg i detta arbete har vi valt att använda tänkbara scenarier för att 
förtydliga bilden av hur dagsläget inom företaget ser ut. Dessa bidrar med det 
kreativa genom att vara en annan metod av empiri och öppnar upp en kreativitet hos 
läsaren då denne får en möjlighet att tänka sig själv in i scenariet för en ökad 
förståelse för hur situationer inom FTG kan te sig. 

1.2	UPPDRAGSGIVARE	

FTG är ett företag som grundades 2005 i en stad i Mellansverige. FTG: s affärsidé är 
baserad på import och försäljning och räknas idag som en av de största oberoende 
leverantörerna i Sverige av dess produkter. De har expanderat rejält de senaste åren 
och har i dagsläget försäljning som huvudområde men erbjuder även tjänster åt sina 
kunder. 
 
FTG består av VD:n Peo som även är ägare, samt åtta anställda. FTG har tre 
avdelningar som är uppdelade efter arbetsuppgifter. Fem av de anställda arbetar 
inom avdelningen där tjänster hanteras. Denna avdelning ligger ej i direktkontakt 
med de andra två avdelningarna vilket innebär att de finns på ett annat våningsplan. 
De resterande tre personerna arbetar på samma kontor, två som försäljare och en 
anställd som sköter det administrativa.  
Majoriteten av de anställda inom tjänsteavdelningen har arbetat på FTG innan den 
nuvarande Vd:n tog över företaget år 2005. Dessa anställda har arbetat med samma 
arbetsuppgifter under många år och har en rutinmässig arbetsprocess. 

 

Figur 1, Egen bearbetad modell över rådande hirarkin i FTG 

Modellen ovan beskriver den hierarkiska strukturen som finns inom FTG som ger en 
förtydligad bild av beskrivningen ovan. 
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1.3	BAKGRUND	

Efter en första intervju med Peo har en tydlig problembild presenterats baserad på 
hans egna erfarenheter. Problemet kan ses som ganska komplext då det finns 
många olika variabler att ta hänsyn till. Grundproblematiken är att ägaren till företaget 
upplever att vissa av hans anställda inte lyssnar eller respekterar hans egna visioner 
av företaget. Peo själv är en driven person med många idéer som ofta inte blir 
utförda då hans personal sätter sig på tvären inför hans förslag. I inledningen nämner 
vi vikten av att vara innovativ för att företaget skall kunna utvecklas och om detta inte 
görs minskar chanserna till tillväxt vilket bekymrar Peo och det är detta denna studie 
bygger på6. 

1.4	PROBLEMFORMULERING	

Här skall en tydligare bild av den rådande problematiken Peo upplever inom 
företaget presenteras. Först en konkret beskrivning ur ägarens perspektiv över 
rådande situation och sedan vår egen tolkning. 

1.4.1	ÄGARENS/	VD:	S		PERSPEKTIV	

Peo ger under den första intervjun7 en tydlig, väldigt påtaglig problembild av vad som 
enligt honom inte fungerar inom företaget. Han menar att det är på grund av vissa 
anställda inom företaget som arbetat för rutinmässigt, för länge och inte är villiga att 
förändra sitt sätt att arbeta. Han berättar även att han själv har svårt att kommunicera 
med sina anställda och upplever att de alltid har ”taggarna utåt” då han försöker 
kommunicera med dem. Peo själv berättar även att hans sätt att leda sina anställda 
är genom att låta dem sköta sitt medan han själv sköter ekonomi och oftast sitter på 
sitt kontor. Han menar även att han tidigare försökt möta dessa anställda med 
förändringar men när detta inte fungerat har han nu istället gett upp. Peo nämner 
även att han känner ett socialt ansvar inför sina anställda och vill inte se en eventuell 
uppsägning som ett alternativ till att lösa problematiken. 

Peo ger oss ett exempel för att konkretisera problembilden ytterligare;  

De anställda inom en specifik del inom företaget får i uppgift att använda ett sorts 
verktyg för att skydda sina kunders produkter. Peo gör en beställning av dessa 
verktyg och första dagen används de. Andra dagen mindre flitigt och tredje dagen 
används de inte alls.  Dessa verktyg hittas sedan i papperskorgen. 

Peo gör ytterligare ett försök att få denna avdelning att använda detta verktyg då det 
är en viktig del i deras arbetsuppgifter att skydda produkten men även denna gång 
går det som tidigare beskrivits8. 

																																																													
6 Intervju 1. Peo, VD. (2011) 

7 Ibid 

8 Ibid 
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1.4.2	FÖRFATTARNAS	PERSPEKTIV	

På den beskrivning vi får av situationen får vi uppfattningen av att de anställda inom 
FTG mist en del motivation för sitt arbete och att det verkar finnas avsaknad av vilja 
till förändring hos dessa. Detta kan enligt oss bero på att det finns brister i 
ledarskapet och en avsaknad av gemensam vision inom företaget. Dessa faktorer 
har bidragit till att företagets utveckling hämmats och därmed förblivit stillastående. I 
den bransch detta företag befinner sig i är det viktigt att kunna vara flexibel och 
ombytlig då omgivningen samt dess förutsättningar aldrig står stilla och nya behov på 
marknaden uppstår, därför ser vi ett problem med den hämmade innovationen och 
utvecklingen inom FTG 

Då vi valt att utgå från Peos perspektiv har vi valt att nöja oss med detta för att bilda 
oss ny kunskap kring hur ledarskapet påverkar det innovativa klimatet i en 
organisation samt hur stor påverkan ledarskapet bidrar med till detta. 

1.5	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNING	

Syftet med detta arbete är att med hjälp av empiri och teori ta fram förslag på 
arbetssätt för Peo att implementera i sitt ledarskap för att öka motivationen hos de 
anställda. Detta arbetssätt skall resultera i att alla inom företaget blir med öppna för 
utveckling och förändring och därmed mer innovativa i sitt tankesätt. 

Av detta vill vi erhålla en ökad kunskap om hur innovation kan främjas med hjälp av 
ledarskapets innovativa egenskaper. För att uppfylla detta syfte med studien bör 
forskningsfrågan nedan besvaras:  

Vilka åtgärder bör FTG: s ledning ta för att främja innovationen inom företaget 
mot ett mer öppet förhållningssätt mot utveckling hos dem anställda? 

1.6	CENTRALA	BEGREPP	

Här ges definitioner av de mest centrala begreppen som använts i studien för en 
ökad förståelse hos läsaren. 

Ledare- Det finns en mängd olika slags ledarstilar, den vi främst syftar till under 
denna studie är en typ av karismatisk ledare ” den som har stark personlig utstrålning 
och därmed förmåga att fascinera och påverka andra människor”9 

Chef- Är en ”person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande 
bestämmanderätt”10 

Innovation- Nyskapande, nytänkande11 

																																																													
9 Citat Ne.se (2012) 

10 Citat Ibid 

11 Ne.se (2012) 
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Innovativ organisation- är en organisation “som har förmåga till nyskapande”12 

Kommunikation- Överföring av information13. I denna studie handlar 
kommunikationen främst om den som uppstår internt i ett företag, det vill säga mellan 
ledare och anställda. 

Entreprenör- är en person som är ”initiativkraftig och uppfinningsrik egen 
företagare”14 

Småföretag - är ett “litet företag med mindre än 50 anställda”15 

Motivation - Den drivkraft inom människan som uppstår när denne är på väg mot ett 
mål16. När vi behandlar detta begrepp i denna studie är det främst drivkraften mot 
arbetsuppgifter det handlar om. 

 

1.7	DISPOSITION	

Här ges en kortare beskrivning av hur denna studie är uppbyggd, för ökad förståelse 
hos läsaren. 

I den inledande delen av studien ges läsaren en introduktion till vad studien går ut 
på, vilket syfte den skall uppfylla samt en beskrivning av det företag studien skall 
hjälpa. Det presenteras även en problembild för att läsaren lättare skall kunna förstå 
kommande resonemang och kunna koppla problemet till kommande teoridel. 

Kapitel två i denna studie benämns metod och här beskrivs ingående vilka metoder 
som använts för att finna trovärdig information att arbeta vidare med i analysen av 
studien. Vi beskriver både hur vår datainsamling tett sig samt hur intervjuerna lagts 
upp och utförts. Detta för att sätta in läsaren i vår arbetsprocess. 

Kapitel tre tar upp vår teori. Här har vi samlat all relevant information i form av teorier 
ur artiklar samt kurslitteratur som vi ansett vara relevanta för just vår studie. Vi tar 
upp teorier kopplade till ämnena ledarskap, innovation, kommunikation samt 
motivation. Dessa teorier kopplas sedan samman med den empiriska delen för att 
bidra till material att analyseras i kommande kapitel. 

Kapitel fyra heter Empiri och det är i detta kapitel vi samlat all verklighetsanknuten 
information såsom material från intervjuer och dess resultat. Detta kapitel skall ge 
läsaren av studien en trovärdig, realistisk bild av hur verkligheten på FTG ser ut. 

																																																													
12Citat Ne.se (2012) 

13 Ne.se (2012) 

14 Citat Ibid 

15Citat  Ibid 

16 Ibid 
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Sista Kapitlet innehåller vår slutdiskussion. I detta kapitel presenteras det resultat 
som vi skall dela med oss av till det samarbetande företaget, FTG, i form av ett 
dokument med förslag på ett skräddarsytt arbetssätt för ledarskapet i FTG att börja 
implementera i sin nuvarande ledarskapsstrategi. 
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2.	METOD  

I detta kapitel presenteras den process som genomgåtts för att komma fram till det 
slutgiltiga resultatet. Först presenteras de olika metoderna som använts. Senare 
presenteras den datainsamling som utförts samt hur den insamlade data behandlats. 

2.1	DATAINSAMLING	

Vi har använt oss av en datainsamlingsmetod i form av intervjuer med berörda inom 
de samarbetande företaget. Detta för att på ett effektivt sätt samla in information 
gällande arbetssituationen i FTG. Vi har utfört två mer djupgående intervjuer med 
Peo och en intervju med Pia och på så vis samlat in den data vi ämnar att använda i 
vår studie. Vi har även tagit del i ett observations- möte med en beteendevetare för 
att få ett annat utomstående perspektiv på rådande situation. Intervjun med Peo har 
bidragit med empiri om problemet samt presenterat utvecklingsbara områden inom 
företaget. Syftet med att intervjua Pia är att denna empiri skall bidra med ytterligare 
en bild av hur ledarskapet egentligen ter sig. Beteendevetaren skall bidra med en 
analys av utförda intervjuer för att stärka den empiriska trovärdigheten i analysen. 
Analysen skall ge oss en fingervisning om vilka egenskaper Peo har i sin roll som 
ledare, då det är svårt för Peo att själv se sina starka respektive svaga 
ledaregenskaper. Detta kommer att bli studiens primära datainsamlingsmetoder17. 

Som sekundärdatainsamlingsmetod18 har vi även använt oss av sökmotorn Google19 
där vi sökt på de nyckelord vi använt oss av i studien för att finna eventuell relevant 
information. Vi är medvetna om att sidan Google inte är tillförlitligt men i detta fall har 
vi använt oss av sidan för att ”slussas” vidare till annan relevant information. Tidigare 
kandidatuppsatser har även granskats i inspirationssyfte20,21. Då dessa endast är 
använda som inspiration lägger vi ingen vidare tyngd i relevansen. 

Vi har även använt oss av högskolans databaser för att söka relevanta artiklar. I 
databasen Emerald har vi sökt information kopplat till ämnena innovation och 
ledarskap. Detta för att bredda vår kunskap kring ämnet. Dessa artiklar har använts 
som en tidig grundinsamling samt regelbundet under processens gång med 
framtagandet av denna studie. 

Vi har även tagit fram och beskrivit tänkbara scenarier som skulle kunna utspela sig 
på FTG. Detta för att stärka problembilden i företaget och få en starkare grund till 
följande empiridel. Genom att använda oss av dessa potentiella scenarier gör vi det 
																																																													
17 Olsson & Sörensen (2011)  s. 46 

18 Olsson & Sörensen (2011)   

19 www.google.se 

20 www.uppsatser.se 

21 Olsson & Sörensen (2011) s. 46 
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enklare för läsaren att förstå hur företaget i dagsläget ser ut och hur personalen 
arbetar. Dessa scenarier kan ses som ett kreativt verktyg då vi genom dessa påvisar 
hur det fungerar i dagsläget och hur vi på ett annorlunda sätt framställer en 
verklighetsbild för läsaren.	

De mest frekventa sökorden: ledarskap, innovation, innovativ organisation, 
innovationsstrategier, kommunikation, ledarskap - innovation, småföretag, 
entreprenör, chef, organisation,  

2.2	INTERVJUER 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod och detta för att 
vi ansåg att denna metod ämnar sig bäst för vårt syfte, att få in kvalitativ information 
från Peo samt Pia på FTG. Vi har även samlat in kvalitativ data från Jenny Sjöström 
som är utbildad beteendevetare. Denna information är enligt oss relevant för studien 
då det är ämnet ledarskap som skall granskas. Med kvalitativa metoder är syftet att 
karaktärisera något och det centrala ligger i att söka kategorier, beskrivningar och 
modeller som bäst beskriver det som undersöks22.  

Det negativa med den valda metoden är att den är tidskrävande under den 
analyserande processen i ett senare skede, dock så ämnar sig denna intervjumetod 
bra i vår studie då vi anser att det är det enklaste och i motsats, minst tidskrävande 
sättet att få in den specifika data vi vill åt23. 

I denna studie har vi valt att ha en låg grad av strukturering då det endast är två 
personer inom företaget FTG som ska intervjuas.  Med låg grad av strukturering 
menas att personen i fråga kan uppfatta frågorna fritt. Detta för att vår tanke med 
intervjun är att respondenten ska kunna tala oförhindrat om sitt ledarskap. Vi vill 
sedan utifrån vår egen förståelse tolka respondenten och se helheten i informationen 
som utges. Meningen med detta är att klimatet under intervjun ska vara relativt 
informell mellan intervjuare och intervjuperson vilket leder till en mer avslappnad 
stämning24. 

Eftersom vi inte finner någon anledning till att jämföra denna intervju med någon 
annan intervju och då det inte är strikta frågor, har denna intervjuform en låg grad av 
standardisering. Detta innebär att intervjufrågorna är anpassade efter just denna 
intervju och att vi själva formulerar frågorna under intervjun25. På detta vis blir 
intervjun mer avslappnad och dialogen fri och utvecklande. 

Frågorna är utformade på så vis att de är relativt korta och konkreta men att de kan 
utvecklas under tiden, då vi vill undvika att ställa alltför långa och invecklade frågor. 
Detta eftersom vi vill ha svar som inte är allt för strikta utan mer i diskussionsform. 

																																																													
22 Olsson & Sörensen (2011)  s. 131 

23Ibid s. 131 

24Ibid s.133 

25 Patel & Davidson (2003) s.73 
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Respondenten har även fått lång tid på sig att besvara frågorna och har ej blivit utsatt 
för stress. Detta på grund av att svaren lätt kan bli vilseledande och icke korrekta om 
respondenten utsätts för stress under intervjun. Vi har inte ställt ledande frågor då vi 
velat undvika att leda respondenten in i svaren.  
 
I en inledande del av detta arbete ville vi även intervjua hela personalstyrkan på FTG, 
detta för att få allas perspektiv på problemet. Vi tänkte att med hjälp av allas åsikter 
så skulle vi få ut mest information och verkligen se helheten på problemen. Efter 
diskussion med Peo, handledare och andra insatta så tog vi beslutet att inte utföra 
intervjuer med de anställda inom FTG då det inte skulle bli etiskt att i slutändan ha 
med så många åsikter. Detta på grund av att Peo skall kunna ta del av denna studie 
utan att någon av de anställda skall känna att deras åsikter blottats på fel sätt. Skulle 
intervjuerna mot förmodan genomföras anser vi att den angivna informationen från 
de anställda inte skulle kunna tas för trovärdiga, då de anställdas upplevda trygghet 
skulle påverkas negativt av det faktum att Peo skall ta del av studien. 

Peo var även själv kritisk till att intervjua personalen då han ansåg att dessa inte är 
tillräckligt samarbetsvilliga och att det eventuellt skulle medföra problem för honom. 
Han ansåg att personalen skulle ha en negativ inställning till denna då dem skulle få 
en bild av att Peo inte var nöjd med deras arbetsinsats. Detta beslut accepterades på 
grund av att vi respekterade Peos beslut. Valet att fortfarande intervjua Pia tog vi då 
Peo gav sin tillåtelse till detta och vi anser att intervjun med Pia är mycket relevant för 
denna studie då vi får en annan bild av problemt med hjälp av hennes ord. Denna 
intervju genomfördes för att mäta relevansen i Peos intervju samt för att stärka 
verklighetsuppfattningen och empirin. Detta kunde vi göra genom att ge Pia samma 
frågor som vi gav till Peo.  

2.3	FORSKNINGSETISKA	PRINCIPER	

Vi har under framtagandet av denna studie tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principerna. Under de genomförda intervjuerna har informationskravet tillämpats, 
vilket innebär att vi informerat våra intervjupersoner om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har även blivit informerade om att 
deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om de 
skulle vilja detta. Alla aspekter har även presenterats för respondenten innan 
intervjun påbörjats för att ge respondenten en chans att överväga sitt deltagande. 

Vi har även under denna studie tillämpat samtyckeskravet vilket innebär att 
respondenten inför intervjun är tillfrågad om denne vill deltaga innan det egentliga 
arbetet påbörjats. Tidsaspekten för deltagandet ligger hos respondenten och om 
denne väljer att avbryta i förtid skall detta inte på något sätt innebära att denne får 
negativa konsekvenser av beslutet. 

Konfidentialitets kravet betyder att all insamlad information från respondenten 
behandlas konfidentiellt och etiskt. Det vill säga att ingen av denna information sprids 
vidare utanför de deltagande i denna studie. Den insamlade informationen används 
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inte heller för något annat ändamål än för denna forskning kring denna studie och 
kommer att raderas efter avslutad studie enligt nyttjandekravet26. 

2.4	FÖRBEREDELSE	INFÖR	INTERVJU 

Efter att ha bokat in ett möte med Peo och Pia läste vi på om intervjumetoder som 
kunde vara lämpliga för just denna typ av intervjuer. Vi förberedde oss även genom 
att se över hjälpmedel och verktyg för att samla in information och valde då att spela 
in intervjuerna med hjälp av en bandare, dels för att slippa skriva så mycket under 
pågående intervju och tappa fokus på vår intrevjuperson, också för att vår tillfrågade 
beteendevetare Jenny Sjöström skulle ha material att analysera. 

För att kunna sammanställa denna intervju har syfte och problemområde klarlagts 
innan så att bearbetningen skall bli mer effektiv och att det relevanta ur intervjuerna 
erhålls. Resultatet av vår diskussion blev att fokus i frågorna kommer att beröra 
ledarskapets olika delar. 

2.4.1	GENOMFÖRANDE	AV	INTERVJU	

Första intervjun skedde på FTG: s kontor, där både Peo och Pia deltog27. Meningen 
med detta möte var att få fram en klarare bild över problemen i företaget. Detta möte 
var mycket informellt och avslappnat och meningen med mötet var mest för att se om 
vi ville inleda ett samarbete med företaget.  

Efter detta möte kände vi att vi ville träffa Peo igen för att få en fördjupad bild av 
ledarskapet. Vi valde först att boka in ett möte via videosamtal över internet med 
personerna i fråga då vi ansåg att vi inte hade möjligheter att ta oss till företaget då 
det ligger beläget flera mil bort från oss. Vi tänkte sedan om och valde att boka in ett 
möte personligen då vi ansåg att vi skulle missa många detaljer i intervjun som kunde 
vara av relevans. 

 

2.4.2	INTERVJUSITUATION	

Informanterna uppfattades som avslappnade och frispråkiga under intervjuerna och 
stämningen var informell vilket även var målet för intervjun, då informanterna skulle 
vara så avslappnade som möjligt. Vi märkte att informationen flödade på bättre i en 
avslappnad miljö, då detta ledde till lugnare diskussioner under våra genomförda 
intervjuer. 

Vi valde att genomföra de två sista intervjuerna enskilt28 eftersom det annars 
eventuellt skulle leda till att Peo och Pia höll med varandra i svaren och att vi inte 

																																																													
26	Vetenskapsradet.se 

27 Intervju 2, Peo, VD (2011) Intervju 1, Pia, anställd (2011) 

28 Intervju 2, Peo, VD (2011) Intervju 1, Pia, anställd (2011) 
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skulle få ut ett personligt svar. Nackdelen med de enskilda intervjuerna är att 
informanterna ibland kan fastna i sina svar och att de då inte har någon att bolla 
tankar med. 

Under tiden intervjuerna pågick ansåg vi att det var viktigt att respondenten fick tala 
till punkt och göra sig lyhörd, det är även viktigt att det skapas ett samarbetsvilligt 
klimat för att få ut så bra information som möjligt. Någonting som var viktigt att tänka 
på var även att intervjupersonen lämnar ett trovärdigt intryck och att vi som 
intervjuare får svar på de frågor vi ställer29. 

Tanken under intervjuerna var att hela tiden ha i åtanke att agera professionellt i vårt 
bemötande mot informanterna. Enligt oss innefattade det ett gott beteende samt val 
av hel och ren klädsel, vårdat lättförståeligt språk samt en avslappnad bekväm 
attityd. Detta val tog vi för att den intervjuade personen lättare skulle tolka vårt 
bemötande och missförstånd lättare skulle undvikas 

Intervjuerna skedde på FTG: s kontor och frågor ställdes till Peo och Pia. Intervjun 
med Peo tog cirka 90 minuter och sedan för att komplettera denna intervju 
genomfördes en intervju med Pia på cirka 15 minuter.  Intervjuerna skilde sig åt i 
längd då mötet med Peo utvecklades under tiden och att denna intervju bestod av 
många följdfrågor. Vi ansåg att det var viktigt att den yttre miljön var tillfredställande 
och icke störande under intervjuerna. Båda inblandade fick samma frågor och hade 
samma utgångsläge, vilket innebar att dessa två har behandlats på samma vis. Det 
ställdes strukturerade intervjufrågor vilket betyder att frågorna var formulerade på så 
vis att intervjupersonen ska uppfatta frågorna på ett likartat sätt30. Dock var det en 
mild grad av strukturerade frågor då vi ändå vill att respondenten kan spåna vidare i 
frågorna och att denna inte ska känna sig hämmad i sitt svar. 

Vi har även valt att genomföra denna sorts intervjuteknik med en beteendevetare då 
detta kan bidra till att stärka empirin i denna studie. Genom att komplettera teorier 
med den informationen beteendevetaren bidrar med ges oss en bredare bild av hur 
Peos ledarskap kan formuleras i dagsläget.  

Syftet med den observerande intervjun med beteendevetaren Jenny var att få ett 
annat perspektiv på intervjun med Peo. Denna metod valde vi eftersom vi anser att 
Jenny kan ha en ny professionell syn på den givna informationen.  Vi bokade in ett 
möte med henne efter att ha genomfört intervju två31 med Peo och bestämde tid och 
datum. Mötet planerade vi att genomföra i en avslappnad miljö i form av ett café 
eftersom vi ville att mötet skulle leda till en diskussion kring ämnet.  Mötet med Jenny 
pågick i 80 minuter och under denna tid gick vi igenom FTG: s situation samt det 
inspelade material vi samlat in från intervjuerna. Det diskuterades kring ledarskapet 
och klimatet på FTG   

 

																																																													
29 Olsson & Sörensen(2011) s. 132 

30 Ibid s. 133 

31 Intervju 2, Peo, VD (2011) 
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2.4.3	EFTER	INTERVJU	

När intervjuerna väl var genomförda gick vi igenom det material som insamlats, detta 
för att bilda oss en klarare bild av helheten. På det här viset blir det enklare att förstå 
respondenten och samtidigt som detta görs så använder vi våra egna verktyg för att 
bearbeta informationen. Den information som framkommit av intervjuerna sparades 
på datorn för att sedan bearbetas igenom tre gånger. Första gången gick vi igenom 
inspelningen allmänt och skrev ner sådant som vi uppfattade som intressant. Andra 
gången lyssande vi mycket til intervjuarens beteende i det som sas och tredje 
gången uppmärksammande vi helheten i intervjuerna. Dessa tre steg genomförde vi 
för att utnyttja så mycket som möjligt från intervjun så vi inte skulle gå miste om 
någonting32. 

Vi har valt att samla in informationsmaterialet på ett transkribent vis vilket i detta fall 
innebär att informationen samlas in med hjälp av ”inspelare” och sedan förs ned i text 
ordagrannt. Sedan har en bearbetning och selektering av informationsmaterialet 
gjorts vilket har lett till en meningskoncentrering och innebär att långa meningar satts 
ihop till mindre och mer lättförståeliga ord och till slut resulterat i endast väsentliga 
ord som vi använt oss av för att sammanställa intervjuerna till en helhet. Denna 
metod har förenklat bearbetningsprocessen och hjälp oss få den information som har 
varit relevant ur denna intervju33. 

Efter intervjun förde vi en diskussion om det insamlade intervjumaterialet. 
Diskussionen berörde graden av relevans hos materialet för vår studie. Diskussionen 
handlade även om på vilket sätt den utvalda relevanta informationen i ett senare 
skede skulle behandlas och analyseras. Den information som sedan valdes ut som 
trovärdig empiri är den information vi tagit med oss vidare i studien. Diskussionen har 
varit en viktig del i bearbetningsprocessen då den stärkt både vår uppfattning om vad 
som är relevant och mindre relevant för just vår studie.  

2.5	KÄLL	OCH	METODKRITIK	

Då vi använder oss av intervjuer som datainsamlingsmetod måste vi tänkta på att se 
över materialet med ett kritiskt perspektiv. Detta har vi haft i åtanke då intervjuarna 
har skett enskilt och att svaren kan präglas av respondentens eget intresseområde.  
Vi är även förberedda på att svaren kan feltolkas och att vi uppfattar respondenten 
på ett felaktigt sätt vilket vi får har i åtanke under intervjuns bearbetning.  

Validiteten i denna studie höjs då vi har valt att intervjua FTG s VD då 
frågeställningen i studien har största fokus på ledarskap. Detta bidrar till högre 
validitet då vi mäter det vi avser att mäta i vår undersökning 34.  

Det brukar talas om yttre och inre validitet och den yttre validiteten har med helheten 
att göra medan den inre handlar om kopplingen mellan empiri och teori i 
																																																													
32 Olsson & Sörensen (2011)   

33 Ibid s. 131-132 

34 Svenning (2000) s. 64 
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undersökningen.  Denna studies inre validitet anser vi som hög då den är baserad på 
att vi i största utsträckning utformat vårt teorikapitel parallellt med empiridelen för att 
få en sådan bra undersökning och svar som möjlig på problembilden.  Den yttre 
validiteten anses inte lika hög som den inre då vi endast har kommit i kontakt med ett 
företag i denna studie. Dock så anser vi att den yttre reliabiliteten stärks med hjälp av 
tankar och funderingar från Jenny35. 

Med reliabilitet menas att informationen som fås ut av metoden ska vara tillförlitlig36. 
Reliabilitet i denna studie anser vi vara relativt låg då denna studie skulle kunna visa 
ett annat resultat vid ett annat tillfälle. Detta med tanke på att vi inte hade möjlighet 
och tog valet till att inte intervjua alla anställda på FTG.  Dock höjs graden av 
reliabilitet då vi valt att intervjua Pia som i det här fallet kunde verifiera mycket av den 
information som Peo gav oss.   

																																																													
35 Svenning (2000) s. 64 

36Ibid s. 67 
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.  3.	TEORI  

Här samlar vi de teorier som vi anser ha relevans för studiens syfte som sedan skall 
bearbetas för att ha en god grund för vår analyserande del av studien. 

3.1	LITTERATURSÖKNING/TEORIKOPPLINGAR	

Vi har sedan tidigare litteratur från lästa kurser inom det berörda ämnet innovation 
som vi har kunnat nyttja till detta examensarbete, så som kursböcker och 
vetenskapliga artikla men även funnit ny litteratur i form av artiklar och böcker. Dessa 
artiklar har vi funnit med hjälp av databasen Emerald37.  

Vetenskapliga artiklar är något vi kommer använda oss av för att få fram information 
baserat på vetenskap inom nyckelorden ledarskap, innovation, strategier och 
kommunikation. Vi har även sökt efter artiklar som beskriver utformningen av ett 
examensarbete och detta för att se hur andra möjligtvis har gjort och för att få 
inspiration till ett bra koncept. En annan informationskälla vi använt oss av är 
självfallet företaget FTG då vi sett en väl fungerande kommunikation mellan oss och 
våra kontaktpersoner på företaget som har delat med sig av den information vi 
behövt för att skriva examensrapporten.  

3.2	ANSTÄLLDAS	MOTIVATION	

Motivationen ur vår synvinkel kan enkelt förklaras som - ”viljan att prestera sitt 
yttersta på sin arbetsplats” Med detta menas att varje individ hyser en respekt för sin 
arbetsplats samt inför sina arbetsuppgifter. Att inte utföra sina arbetsuppgifter för att 
det finns ett måste och för att lönen skall sitta på kontot i slutet på varje månad utan 
för att den anställde verkligen vill utföra det, antingen för att det finns ett intresse för 
det denne arbetar med, eller för att den anställde har tydliga mål som denne vill 
uppnå. 

“Motivation – the internalized drive towards the dominant thought of the moment. You 
cannot motivate anyone – you can only create a situation to which individuals will 
respond because they choose to. The ingredients of motivation are within each. 
When we are awake the motor is running and our motivation for action is responsive 
to three signals – neutral, forward or reverse. With stimulus, both internal and 
external, everything is believed to be possible” 38. 

L. J Mullins beskriver i sin artikel ”The process of motivation”39  sin uppfattning om 
vad motivation är och vad den kan göra för ett företag på ett bra sätt, han menar att 
om det skall finnas någon möjlighet att förbättra/ utveckla en organisation måste 
ledaren inom organisationen uppmärksamma nivån av ambition bland sina 
medarbetare. Ledaren måste alltså vara medveten om den rådande graden av 

																																																													
37 Databas Emerald, artikelsök 

38Citat Gordon P. Rabey (2001) 

39 Mullins Portsmouth Polytechnic (1985)	
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motivation bland de anställda för att kunna utveckla organisationen. Han menar även 
att motivationen främjas av viljan att nå ett mål, till exempel en befordran eller 
liknande40. 

3.2.1	”FLOW”	

 Enligt Hamrefors41 är flow någonting som uppkommer när individen känner en  
balans mellan kraven som en uppgift i en situation ställer på denne och den egna 
upplevda förmågan att leva upp till dessa krav. Med balans menas att dessa två 
variabler skall vara ungefär lika starka. Om individen själv upplever sin förmåga som 
lägre än de utstakade kraven i uppgiften, finns risk att denne blir ångestfylld istället 
och därmed osäker om de klarar av att slutföra uppgiften. Om vi vänder på exemplet 
och ser att den upplevda förmågan hos individen är högre än de ställda kraven, kan 
detta i sin tur leda till att denne blir uttråkad inför uppgiften vilket kan leda till en 
känsla av tristess. Idag är det vanligt att se människor bli utbrända, detta för att 
många är osäkra och rädda för förändringar och upplever en negativ stress på sin 
arbetsplats. Att det är så i vissa fall kan bero på att individen känner att de har höga 
krav på sig själv i sin arbetsroll men mycket liten egen chans att påverka sin 
situation. De får för mycket information som de eventuellt inte hinner/kan hantera, 
vilket bidrar till att de blir rädda för förändring, eftersom förändring kräver nya rutiner 
och mer information.  Målen från ledarens sida kan vara otydligt formulerade till den 
anställde så denne vet 
egentligen inte vad som 
förväntas av henne/honom. 
Det är även viktigt att 
poängtera att det upplevda 
kravet inte alltid är likgiltigt 
med det egentliga kravet, 
utan är bara baserat på 
individens egen upplevelse 
av nivå på krav42, 43. 

Figur2, ”Flow” som en funktion av 
upplevt krav och upplevd 
förmåga.Egen bearbetning av 
modell44 

	

	

																																																													
40 Mullins Portsmouth Polytechnic (1985) 

41 Hamrefors (2009) sid. 83 

42 Ibid s. 83-84 

43 Tidd & Bessant (2007) s. 65 

44 Hamrefors (2009) sid. 83 
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3.3	LEDARSKAP	

”Ledarskap är något som karakteriserar den som är formellt överordnad i förhållande 
till andra”45  

Detta citat ger oss en väldigt förenklad bild av vad ledarskap är och ger oss endast 
en fingervisning om vad ett ledarskap egentligen innebär. Ledarskapet är en oerhört 
viktig del i en organisation, den viktigaste arbetsmiljöfaktorn. Det är ledaren/ ledarna 
som vägleder sina anställda mot en gemensam vision46  Eftersom det skett en hel del 
forskning kring ämnet ledarskap och dess betydelse för framgångsrika företag växer 
även bevisen för att ledarskapet är en nyckelfaktor i ett företags förmåga att bli 
innovativt47. 

En ledare måste även anpassa sitt ledarskap till situationen denne befinner sig i, då 
en ledarstil som passar utmärkt i en miljö kanske är helt fel i en annan, detta kräver 
kunskap från ledarens sida. En förmåga att kunna läsa situationen och agera 
kommunikativ ledare i den verkliga miljön denne befinner sig i. Detta är komplext och 
ledaren måste utveckla denna förmåga för att verka så effektivt som möjligt. Alla 
ledare är inte effektiva i sitt ledarskap och liksom alla andra kan en ledare aldrig anse 
sig som fullärd, utan det finns alltid utrymme för utveckling. Eftersom alla människor 
har sina egna personligheter finns det likaså en mängd olika sätt att leda sin 
organisation48. 

3.4	LEDARSTILAR	SOM	ÄR	FÖRDELAKTIGA	I	EN	INNOVATIV	ORGANISATION	

Återkommande i artiklar som behandlar ämnet ledarskap i innovativa organisationer 
är att ledaren skall leda genom att inspirera anställda istället för att ”peka med hela 
handen”49. De två ledartyper som nämns mest frekvent i detta sammanhang är den 
karismatiske ledaren och den transformella ledaren. Dessa ledartypsstilar har många 
gemensamma kännetecken då det handlar om att agera förebilder åt sin personal. 
Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa två ledartyper. 

3.4.1	DEN	KARISMATISKE	LEDAREN	

Karisma är en viktig egenskap en ledare skall ha i det transformella ledarskapet, 
därför går dessa två ledartyper hand i hand som en viktig del av ett innovativt klimat. 
Ledare som väljer att utvecklas till att bli den karismatiske ledaren blir lätt till en 
inspirationskälla för andra då de visar ett mod att ta större risker än en annan ledare. 
Att ta risker i detta sammanhang betyder att ledaren är hängiven sin nya ledarroll på 
det vis att denne skall förändra företagets vision och detta är ett risktagande i sig. Att 

																																																													
45 Citat Alvesson&  Deetz, (2000) s. 67 

46 prevent.se 

47 Paulsen & Maldonado & Callan & Ayoko (2009) 

48 Hamrefors (2009) s. 47 

49 Carneiro (2008) 
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utvecklas till en karismatisk ledare är ett stort steg för de flesta chefer då det är ett 
stort steg ifrån att ”peka med hela handen”-sättet att styra sina anställda. Egenskaper 
som den karismatiska ledaren bör ha för att bli den inspirationskälla som är 
nödvändig är en bestämdhet genom sitt goda självförtroende och en förmåga att 
kommunicera ut företagets vision och mål på ett tydligt inspirerande sätt. Den 
karismatiske ledaren bör även visa en stor portion entusiasm inför de anställda så att 
de känner att denne verkligen brinner för sin uppgift. Det är just detta brinnande 
intresse som leder till inspiration för andra50. 

Den karismatiske ledaren har även förmågan att stärka de anställdas egna 
självförtroenden, både i gruppsammanhang samt den egna individen. Detta genom 
att ha egenskapen av att skänka en tro till gruppen eller individen, en tro direkt 
kopplad till visionen51. Fortfarande ligger det största självförtroendet hos ledaren och 
inte hos de anställda vilket kan leda till vissa risker och nackdelar om företaget 
hamnar i en viss situation. Riskerna med att ha en karismatisk ledare som håller i 
trådarna i en organisation är att om denne lämnar kan organisationen stå handfallen 
och få svårigheter att klara sig utan sin ledare, vilket leder till att företaget blir mer 
sårbart52  Genom den karismatiske ledarens beteende och handlingar inspireras de 
anställda till att sikta mot högre mål. I och med detta har dessa personer blivit 
modigare med hjälp av sin ledare och detta i sin tur leder till att de även blivit mer 
innovativa53. 

”charismatic leadership positively predicts higher levels of perceived team 
innovation”54 

3.4.2	DEN	TRANSFORMELLE	LEDAREN	

Likt den karismatiske ledarskapsstilen arbetar den transformelle ledaren mot en 
stark, gemensam vision. Även denna sortens ledare har en stor potential att leda sina 
anställda mot ett innovativare tänkande. Med att de leder menas att de inspirerar sina 
anställda eller team mot att vilja arbeta mot mål och en delad vision av framtiden.  

Vad är då skillnaden mellan den karismatiske och transformelle ledaren? 

Den skillnad vi kan se mellan dessa två ledarstilar är att den karismatiske har mer 
fokus på sin egen förmåga och ett större ansvar för företagets välgång vilar på 
ledarens axlar medan den transformelle ledaren koncentrerar sig mer på sina team 
och för över självförtroendet på dessa istället för att behålla det för sig själv55. 

																																																													
50 Paulsen & Maldonado & Callan & Ayoko (2009) 

51 Ibid (2009) 

52 mindtools.com 

53 Paulsen & Maldonado & Callan & Ayoko (2009) 

54 Citat Paulsen & Maldonado & Callan & Ayoko (2009) 

55 Paulsen & Maldonado & Callan & Ayoko (2009) 
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3.5	FÖRDELAKTIGA	EGENSKAPER	HOS	EN	INNOVATIV	LEDARE	

Vanligt återkommande fenomen då en innovativ ledare skall beskrivas är att punkta 
upp olika egenskaper som denne skall kunna behärska. Vi ser återkommande 
egenskaper i litteraturen som vi håller med om är relevanta för att engagera sina 
medarbetare. Vi har gjort relevanta antaganden gällande dessa egenskaper och 
försökt sammanfatta dessa till en tydlig överblick. De egenskaper som nämns mest 
frekvent I sammanhanget är dessa: 

 Ett öppet sinne mot utmaningar och risker. Ett mod att våga satsa för att vinna. 
Detta skall motivera de anställda att göra detsamma och därmed ökar 
självförtroendet till egna initiativ. 

 Ha egenskapen att kunna ge feedback och belöna/uppmärksamma sina 
anställda om de uppvisar ett beteende som innefattar innovationstänkande, 
kreativitet och eget initiativtagande. 

 Vara en närvarande ledare genom att visa stöttning, lyssna, kommunicera och 
visa de anställda hur de skall arbeta genom att agera förebild. 

 En vilja att själv fortsätta utvecklas som ledare och kunna vara självkritisk. 
 Delegera ansvar till de anställda för att de skall kunna känna sig själv- 

ledande. Självledande egenskaper hos de anställda innebär att den anställde 
har det självförtroende som krävs att tryggt leda sig själva mot uppsatta mål. 

 Ledaren skall även förmedla mål och visioner på ett inspirerande sätt56,57,58,59. 

 3.6	LEDARSKAP	I	SMÅ	ORGANISATIONER 

Tidigare har vi tittat generellt på ledarskapets betydelse för en utvecklande 
organisation samt vilka egenskaper ledarskapet bör besitta för att främja innovation. 
Under detta kapitel ska ledarskapet i små organisationer studeras för att få en 
närmare koppling till vårt studerade företag FTG då det är ett litet företag med endast 
8 anställda under Vd:n/ ägaren. 

Precis som i större företag är det för mindre också grundläggande för ett företags 
utveckling att ha en väl uttalad vision för företaget. Visionen skall vara tydlig och det 
är ledarskapets uppgift att framföra denna vision så att alla anställda inom ett företag 
skall kunna anamma denna. Om till exempel framgång är viktigt för ledaren och 
denne visar detta på ett rätt sätt, via entusiasm så kommer även de anställda att 
känna det. Det kan vara svårt att få fram visionen i en organisation som kanske 
tidigare inte haft tydliga riktlinjer att gå efter och då kan det vara läge för ledaren att 
ta fram en verksamhetsbeskrivning. Denna skall innehålla visionen, värderingar och 
vilken attityd företaget har mot omgivning och framtid. Det viktigaste för en 
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57 DiLiello, Houghton (2006) 

58 Mindtools.com 
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verksamhetsbeskrivning är att den skall vara tydlig60. Det är viktigt att ha tänkt 
igenom beskrivningen då ledaren måste kunna backa upp denna till hundra procent, 
annars blir den inte trovärdig. Den skall sättas upp tydligt så alla i företaget vet vad 
som förväntas av dem i organisationen61. 

Det är även av stor vikt att vara en närvarande ledare som finns nära de anställda. 
Detta gäller i större utsträckning mindre företag då de anställda i regel har mer 
kontakt med ledaren. Detta skall ledaren försöka att utnyttja genom att vara lyhörd 
och ställa frågor vilket skapar en känsla av gemenskap och tillit. Det är också av stor 
vikt att ledaren ger feedback på väl utfört arbete och uppmuntrar de anställda till ett 
kreativt arbete62. 

Att berätta för de anställda vad som förväntas av dem kan för många anses som en 
självklarhet men detta är viktigt att förtydliga samt påminna om. Detta kan anses som 
en bagatell men är enligt teorin något alla ledare bör beakta och ha i åtanke i 
interaktionen med de anställda. Utöver att delge de anställda dess förväntningar bör 
även mål sättas tillsammans med den anställda. Detta kan bäst göras under 
medarbetarsamtal som gör kommunikationen mellan ledaren och den anställde till 
något mer privat och således till en mer intim relation. Målen bör vara utmanande 
men inte omöjliga att uppnå. Vid återupprepande av dessa mål för den anställda vid 
flera tillfällen får denne en känsla av att ledaren bryr sig om deras utveckling63. 

3.7	ENTREPRENÖR,	LEDARE	ELLER	CHEF	

Nedan ska vi reda ut dessa tre begrepp samt kopplingen och skillnader mellan 
dessa. Alla roller har tydliga kopplingar men arbetar på olika sätt. Till vanligheten hör 
att en entreprenör som startar ett mindre företag i de flesta fall även väljer att 
fortsätta som ledare i organisationen64. Vi ska nu titta närmare på hur dessa begrepp 
som entreprenör, ledare och chef hänger ihop och hur de kan dra fördelar av 
varandra, till exempel hur en entreprenörs egenskaper kan vara relevanta för ett 
effektivt ledarskap. Vi nöjer oss med att förtydliga innebörden av orden entreprenör 
och chef, detta på grund av att definitionen av ledare är överrepresenterad i detta 
arbete. 

	

3.7.1	VAD	SOM	KÄNNETECKNAR	EN	ENTREPRENÖR	

En enkel beskrivning av en entreprenör kan vara att det är denne som tänker ut nya 
idéer och också genomför de nya idéerna. Det räcker alltså inte med att endast tänka 
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61 Ibid 

62 Ibid 

63 Ibid 

64 Ibid s. 35 
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ut dessa65. Den enkla beskrivningen är dock långt ifrån den enda sanningen då 
entreprenörskap är en komplex definition. Därför vill vi ge en förenklad bild av 
egenskaper hos en entreprenör för att belysa de mest kännetecknande dragen. 

Enligt oss är en god ledare en komplex uppgift då det alltid finns en mängd aspekter 
att ta hänsyn till I sin arbetsprocess. Att leda ett litet företag gör inte saken lättare 
eftersom ledningen då oftast består av en person och att denne ofta även är ägare till 
företaget. Ägaren är ofta entreprenör eftersom det är definitionen på en person som 
är driven nog att starta ett eget företag. 

Boken Ledning I småföretag tar upp just detta fenomen, komplexiteten att bära flera 
olika roller i organisationen. En roll som entreprenör, en som småföretagsledare och 
en som ägare. När teorin talar om en organisation beskrivs den med sina olika 
stadier av förändringar, från uppstart till växande. Detta kräver att entreprenören 
följer organisationens förändringar genom att själv förändras med den. Detta lyckas 
vissa entreprenörer med men det är en komplex process som kräver en vilja hos 
ledaren att utvecklas/förändras. Boken tar även upp fenomenet med att en person 
som startar eller driver ett företag benämns som entreprenör idag och inte företagare 
som denne person tidigare kallades om vi ser tillbaka några år66 I boken Ledning i 
småföretag67 nämns en undersökning som gjorts bland entreprenörer. De 
kännetecknande egenskaperna hos dessa personer var: 

 Tävlingsinriktade personligheter 
 Har framtidsvisioner men blickar sällan bakåt 
 Är drivna och har ett stort fokus på förändring och marknad 
 Arbetar i små steg mot tillväxt 
 Har stor kontroll över företagets ekonomi 
 Var duktiga på att delegera ansvar till utvalda medarbetare 
 De har mål med företaget, oftast generella, sällan specifika68 

 

Figur 3. Egen bearbetning av modell av entreprenörskap som en sekventiell process69 

																																																													
65 Ibid s. 25 

66 Ibid 

67 Ibid s. 38 
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69 Ibid s. 29 
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Modellen ovan beskriver den process som kännetecknar vad en entreprenör gör och 
vilka steg denne går igenom under sitt genomförande från idé till genomförande till 
resultat. 

När det talas om entreprenörer generellt handlar det oftast om att de skapar något 
nytt, men det finns även entreprenörer som slår sig in i befintliga organisationer, det 
kan vara till exempel om en entreprenör tar över ett redan befintligt företag. Dessa 
stöter då ofta på fler hinder än en entreprenör som bygger upp något nytt efter eget 
huvud. Problematiken med att gå in i en ny organisation som nytänkande entreprenör 
kan bli svårigheter med att etablerade organisationer ofta beter sig trögrörliga och 
motvilliga till att göra förändringar. Detta medför att entreprenören får lägga mer 
tid/energi på att få igenom sina idéer än en annan70. 

3.7.2	VAD	SOM	KÄNNETECKNAR	EN	CHEF 

En chef i denna studie betraktas som denne med övergripande ansvar inom 
företaget. Nationalencyklopedin beskriver begreppet; 

 ”En person med (högsta) ledande funktion och i sista hand avgörande 
bestämmanderätt över någon verksamhet som utövas av en grupp”71 

Chefen behöver nödvändigtvis inte även agera ledaren. Att endast inneha en 
övergripande ansvarsroll inom ett företag betyder inte att det är denne som de 
anställda ser upp till. Vissa företag har en chef som i första hand ansvarar för de 
ekonomiska aspekterna och mer administrativa ansvarsområden samtidigt som det 
finns en anställd ledare som har hand om ansvaret för medarbetarna. Enkelt förklarat 
kan en person bli chef genom att tillsättas den rollen. En ledare är någonting 
personen uppnår genom att leda personer och få dessa med sig genom att agera 
förebild. Anledningen till att jämförelsen tas upp under denna rubrik är för att särskilja 
dessa två begrepp då läsaren skall få en förtydligad bild av hur vi ser på chefskapets 
och ledarskapet som två helt olika saker, trots att dessa kan uppfattas likna 
varandra72. 
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3.8	VAD	ÄR	DÅ	SKILLNADEN	MELLAN	EN	ENTREPRENÖREN,	LEDAREN	OCH	
CHEFEN?	OCH	HUR	KAN	DESSA	TRE	DELAR	SAMVERKA?	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	4,	egen	bearbetning	

Egen bearbetning av modell som skall visa att dessa tre roller ofta går hand i hand 
och inte alltid kan anses som fristående variabler. 

Kortfattat kan vi benämna skillnaden som: Entreprenören är den som står för de nya 
idéerna och implementerar dessa. Den viktiga egenskapen hos denne är en drivkraft 
mot genomförande. Ledaren är den som tar vid när entreprenören gjort sitt och 
fortsätter se till att idéerna följs. Denne tar fram en strategi för fortsatt utveckling för 
organisationen. Chefen är den som har det övergripande ansvaret för organisationen 
och det slutgiltiga beslutsfattandet då det berör de viktigaste aspekterna i 
organisationen. Bokens enkla förklaring: 

 ”entreprenören ser och utvecklar möjligheten, ledaren sätter formerna runt detta”73  

Chefen är den som ger klartecken för ledaren och entreprenörens idéer och 
strategier. 

När vi benämner små företag talar vi om företag med cirka tio anställda, som 
stämmer väl överens med det företag vi har samarbete med i framtagandet av denna 
studie. En del av ett arbete i ett så litet företag handlar om att varje anställd ofta har 
flera roller än i ett större företag. Detta på grund av att i ett större företag finns oftast 
fler avdelningar och uppdelningen mellan arbetsuppgifterna har ofta väldigt tydliga 
gränser. Medan det i små företag ofta sker en bredare uppdelning av arbetsuppgifter. 
Detta innebär att varje individ i organisationen får fler roller. Nackdelen med att ha 
fler än en tydlig roll är att det kan vara svårt att upprätthålla tre roller samtidigt, vilket 
kan leda till att den anställde väljer den roll hon/han känner sig tryggast i och 
försummar den andra. Detta kan i långa loppet leda till konflikter inom organisationen 
och ställer högre krav på en väl fungerande kommunikation74.  
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74 Ibid s. 37 
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Enligt boken ledning i småföretag tas betydelsen av att blanda det entreprenöriella 
med en god ledning upp som ett framgångskoncept. Här handlar det om att blanda 
roller och försöka inneha flera samtidigt. När det handlar om en entreprenör som 
startat upp ett företag och sedan fullföljer som ledare så går det oftast bra, då 
entreprenören redan från början satt sin prägel på organisationsstrukturen. Detta kan 
komma att ändras om entreprenören lämnar företaget. Komplexiteten ökar något om 
entreprenören kommer in i en redan befintlig organisationskultur och vill ändra om. 

Fördelen med att kombinera entreprenörskapet och ledning i en och samma person 
är att de anställda själva slipper fundera över rollfördelningen. Det är upp till ledaren 
att dagligen agera efter sina två roller. En annan fördel är att entreprenören inte bara 
hittar på nya saker utan att denne med hjälp av sin ledande sida leder sig själv att 
även uppfylla och genomföra dessa nya saker. Företaget stelnar heller inte i byråkrati 
om en person besitter dessa två roller samtidigt. Att en person har dessa roller ger 
många fördelar. Dels på grund av en rörlig omgivning som står inför en ständig 
förändring, där organisationen bör ställa sig dynamisk för att hinna med att anpassa 
sig efter den rörliga omgivningen75. 

”Entreprenöriellt tänkande+ god ledning= dynamisk förmåga”76   

Vikten av den dynamiska förmågan i ett litet företag som FTG ligger i att de små 
företagen, mer än de större har en nära kontakt med sin omgivning och är 
entreprenöriellt drivna och för att de ständigt måste hitta möjligheter att överleva då 
de känner av de direkta förändringarna i omvärlden mer än vad ett större företag 
exempelvis gör77. 

 

    Figur 5, Entreprenöriellt respektive administrativt fokus 78 

																																																													
75 Ibid s.37 

76 Citat: Ylinenpää & Johansson & Johansson (2006) s. 37 

77 Ylinenpää & Johansson & Johansson (2006) s. 37 

78 Ibid s. 40 
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Modellen beskriver olika sorters fokus beroende på om det tillhör det entreprenöriella 
tänkandet eller det administrativa. Av modellen att döma drivs det entreprenöriella 
fokuset av kortsiktiga insatser för att öka möjligheterna. Ofta förknippas även detta 
med en tillväxtambition Administrativt fokus är starkt kopplat till ägande och innebär 
att ledaren tänker långsiktigt och försöker finna kontroll över befintliga resurser i 
företaget. 

Att komplettera dessa olika sätt att tänka är enligt boken Ledning i småföretag det 
ultimata. Förmågan att koppla samman de starkaste och bästa ur dessa två tankesätt 
och kombinera detta till ett bredare perspektiv och sätt att se på organisationens 
möjligheter79. 

3.9	KAOSTEORI 

Kaosteorin bygger på att kaos skall möta ordning för att utrymme för utveckling skall 
gynnas. Det får inte enligt teorin endast råda antingen kaos eller endast ordning. För 
att kaosteorin skall fungera i praktiken krävs att två kriterier skall vara uppfyllda. Det 
ena är att ordningen och kaoset samtidigt måste närvara i processen/situationen och 
det andra är att de skall verka tillsammans, precis som modellen visar80.  

 

 

Figur 6, Egen bearbetning. Förändringsförmåga som en funktion av samverkan mellan ordning och 
kaos. 81 
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3.10	INNOVATION	

I denna studie benämns innovation utifrån ett organisationsperspektiv samt hur stor 
betydelse innovation har för organisationer för att företag ska utvecklas och vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Innovation i dagsläget bör vara en central del i 
varje företag och har på senaste år tagit större plats i företag och organisationer. 
Detta för att företag blivit mer medvetna om att det är en viktig del för främjande av 
utveckling82. Innovation finns i ett flertal olika former och beroende på 
organisationskultur strävar företag efter olika slags mål gällande innovation. Det dem 
flesta har gemensamt är att de alla strävar efter förnyelse och utveckling. 
Organisationer som inte eftersträvar utveckling kan hämmas i sin utveckling vilket 
kan leda till en negativ inställning inom företaget, både hos anställda samt chefer, 
vilket i sin tur kan leda till att dessa personer lämnar företaget då de inte finner 
tillfredsställelse i sin arbetssituation. Detta kan i sin tur leda till förlust för företaget då 
viktigt kompetens inom företaget går förlorat. För att undvika att hamna i ett läge som 
kan medföra besvärliga konsekvenser behövs innovationen integreras i företagen83. 

En modell som John Bessant och Joe Tidd 84 förespråkar är ”managing innovation”. 
Denna modell visar hur en organisation genererar, väljer ut och implementerar nya 
idéer och dessa idéer påverkas av ledarskap och organisationen. Denna modell visar 
hur innovationer ska kunna bli något aktivt i företaget och med dess hjälp kan det 
skapas utveckling. Modellen visar vad som måste uppmärksammas för att 
upprätthålla innovation.  

Med proaktiva länkar menas de inputs som finns runt om och inom en organisation, 
så som påverkan från kunder, anställda och leverantörer, alltså det som 
organisationen kan påverkas av. Denna ”input” från omvärlden och inom 
organisationen ska sedan skannas av och eftersökandet av innovation ska ske. 
Sedan skall den genererade innovationen väljas ut, alltså vad som kan påverka 
organisationen. Till sist ska denna idé implementeras i organisationen och bli till 
något befintligt som de kan använda sig av85. 

Denna process är en chansning då det är en utmaning för de flesta organisationer att 
gå från att vara på ett idé plan till att implementera och förverkliga visionen i 
företaget. En av utmaningarna är att det ska tas emot av de anställda och det är här 
viktigt att organisationen och medarbetarna är förberedda på förändring. 86                   
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Figur 7, Managing innovation87I 

Innovation är inte något som bara uppstår utan det är någonting som är resultatet av 
en aktiv involvering i en organisation. Denna modell kan på så vis påvisa hur ett 
företag kan generera idéer, välja ut de bästa idéerna och till slut implementera dessa 
idéer i organisationen. Om modellen bidrar till att få detta att fungera så finns det en 
stor sannolikhet till att utveckling sker88. Denna modell påvisar även en process som 
kontinuerligt och aktivt ska fortlöpa genom organisationen för att det alltid ska ske en 
innovativ interaktion mellan företag och nytänkande. Vidare kan detta visa sig i ett 
proaktivt beteende som kan bidra till att företaget kan agera i tid då det uppstår 
problem. Det finns ingen mall för att hantera innovation och alla företag har sina egna 
sätt att hantera den på. Den riktiga utmaningen med innovation är inte att framkalla 
den utan att upprätthålla och repetera denna process för att även fortsättningsvis 
kunna utvecklas89. 

Innovation implementeras inte av sig självt i ett företag utan framkommer av en 
organiserad process då övervakade förändringar i form av nya idéer resulterar i 
utveckling för organisationer. Det är ledarens ansvar att denna process fortlöper och 
utvecklas då det krävs tydligt ledarskap som grund till förändring. Strategisk 
innovation är ett viktigt medel för att ta organisationer dit de vill men det krävs mycket 
engagemang för att innovation skall kunna implementeras. Innovation är en komplex 
process och det krävs en tydlig ledning för att hantera och implementera innovation i 
organisationer. Det finns många olika former av innovation och förändring kan ske på 
inkrementell eller radikal nivå. Radikala förändringar är då stora förändringar görs 
och inkrementella är små förändringar för att förbättra något90.	

																																																													
87 Ibid kap. 1 

88 Ibid kap. 1 

89 Ibid 

90 Ibid kap. 1 
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Innovation är inte någonting som bara uppstår i ett företag utan det handlar om att 
arbeta med rätt verktyg samt att alltid ha viljan att vilja förändras och utvecklas91. För 
att implementera ett innovativt perspektiv och förhållningssätt i en organisation är det 
viktigt att kunskapen hos både medarbetare och ledare finns och att dessa personer 
delar samma vision och mål inom organisationen. För att skapa denna fokus i 
organisationen och en implementering av ett tydligt arbetssätt kan Bessant och Tidds 
modell hjälpa till att återskapa detta92. 

Vi vill med hjälp av modellen93 skapa en strategisk fokus i organisationen för att i 
framtiden få fram hållbara arbetsprocesser mellan medarbetare och ledare. För att 
detta ska lyckas behövs engagemang från de anställda, en delad vision i företaget, 
ett samarbete mellan avdelningarna samt motiverade anställda. Om dessa faktorer 
inte samspelar med varandra, kan en viss osäkerhet uppstå vilket leder till att denna 
process inte är genomförbar. Således är det viktigt att dessa faktorer passar med 
varandra och att ett tydligt ledarskap finns i den innovativa processen för att 
slutresultatet ska bli så bra som möjligt. För att skapa en innovativ organisation krävs 
alltså en stor grad av engagemang och samarbete från samtliga involverade och att 
organisationen är öppen för förändring. 

Utmaningen i detta blir att det är svårt att få med sig de anställda i 
förändringsprocessen och för att detta ska fungera måste de anställda bli 
engagerade i ett tidigt skede. Med hjälp av kommunikation, ett öppet klimat samt 
tydliga mål kan denna process förenklas94. 

3.11	KOMMUNIKATION	

I denna del kommer innebörden av orden kommunikation tas upp och kommunikation 
kan bidra till en effektiv utveckling inom en organisation. Vi har valt att ta upp 
kommunikation eftersom det är en stor del i en fungerande organisation och nämns 
frekvent i sammanhang som rör utvecklande och innovativa organisationer i 
teorierna. 

3.11.1	KOMMUNIKATION	HOS	MEDARBETAREN	OCH	ORGANISATIONEN	

Ordet kommunikation förklaras enligt Svenska akademins ordlista95 som; 

 ”överföring av information och är mycket viktigt och bidragande faktor till framgång ur 
många perspektiv”  

																																																													
91 Ibid s.4 

92 Ibid 

93 Ibid s. 20 

94 Mintzberg (1983) 

95 SvenskaAkademinsordlista.se 
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En hög grad av kommunikation medför en mer effektiv organisation då förståelsen 
inom organisationen ökar. Ökad förståelse inom en organisation bidrar till ett öppet 
och mer kommunikativt klimat internt. Det finns många faktorer som spelar in när 
kommunikationen ska effektiviseras och för att medarbetare och chefer ska kunna 
hantera detta krävs en hög grad av förståelse för varandra och att människor faktiskt 
tar kontakt och pratar med varandra96. 

För en värdeskapande organisation krävs det att samtliga medarbetare 
kommunicerar och enligt Hamrefors 97är det viktigt att utveckla sin egen förmåga att 
samarbeta för att förmå att nätverka med sin omvärld, vilket leder till ökad 
kommunikationsförmåga mellan personer.  

Kommunikation mellan medarbetare är enormt viktigt för att hålla en organisation vid 
liv och genom medarbetarna och deras sätt att arbeta mot samma mål skapas 
kommunikation98. Kommunikationen är en viktig del av en organisation och den 
sprider även kunskap om organisationen mellan medarbetarna. Med hjälp av 
kommunikation kan medarbetare lättare förstå och acceptera en organisations mål 
och på så vis arbeta mot samma mål gemensamt99. Kommunikation är viktigt både ur 
ett organisationsperspektiv men även ur ett individperspektiv då kommunikation 
bidrar till ökad trygghet och gemenskap på arbetsplatsen100. 

3.11.2	LEDARSKAP	OCH	KOMMUNIKATION	

En ledare använder sig av kommunikation i många olika lägen, till exempel när 
ledaren ska motivera sina anställda, koordinera samt fatta beslut i organisationer. 
Således så är kommunikation obeskrivligt betydelsefullt för en ledare för att nå ut till 
sina medarbetare samt inom organisationen101. 

För ett lyckat förändringsarbete i en organisation krävs det mer än engagerade 
anställda, ledarens roll måste vara tydlig för att ta ett företag mot rätt riktning. 
För att medarbetarna ska vara medvetna om organisationens vision och 
målsättningar krävs det enligt Kotter att ledaren ger tydliga direktiv för att samordna 
de anställda102. 
 
 

																																																													
96 Hamrefors (2009) 

97 Ibid 

98 Heide & Johansson & Simonsson (2005) s. 17.  

99 Ibid s. 19 

100Ibid s. 19 

101 Ibid s. 97 

102 Kotter (1996) 
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3.12	RISKER	VS	MÖJLIGHETER	MED	FÖRÄNDRING	INOM	ORGANISATIONEN.	

Förändring och utveckling är en nödvändighet i organisationer, med hjälp av intern 
kommunikation kan detta bidra till en process av utveckling. Att utföra förändringar i 
en organisation är oftast ett komplext arbete och en utmaning för organisationer. 
Förändringar som omstrukturering i företaget eller att implementera nya arbetssätt i 
en organisation kan vara exempel som är beroende av ett nytt tänk och ett nytt sätt 
att kommunicera.  En anledning till att sådana förändringar inte följs upp kan vara 
brister i kommunikationen103. 

I artikeln “Integrated change: creating synergy between leader and organizational 
development” 104betonas vikten av att det är upp till ledarskapet att föra en 
organisation framåt samt att ledarskapet bör vara beredd att utvecklas till en början 
för att sedan på ett strategiskt sätt hjälpa hela organisationen att förändras. I den 
nämnda artikeln har en fallstudie gjorts bland befintliga ledare där de fått ingå i ett 
program där samtliga fått delta i ett utvecklingsprogram för sitt ledarskap. Enligt 
artikeln upplevs ledarskapsutbildningar som positiva efter genomförande av samtliga 
medverkande. Ledaren bör även förena affärsstrategier med organisatoriska mål för 
att nå en effektiv förändring105. 

All förändring är komplex när det kommer till företag och det som rör dess utveckling. 
Det finns många potentiella hinder ledarskapet bör övervinna samt många fallgropar 
som bör undvikas. Artikeln “Transformation or change: some prescriptions for health 
care organizations”106 informerar om vikten att ständigt förändras och utvecklas för 
att fortsätta upprätthålla en konkurrenskraft på en föränderlig marknad, men påvisar 
även att förändring kan skapa stress hos de anställda. Artikeln nämner även att den 
enda hållbara konkurrensfördelen idag är att organisationen måste ha förmågan att 
förändra, anpassas och utvecklas samt att göra allt bättre än sina konkurrenter.  

Nedan kommer några av de största fallgroparna/hindren gällande förändring inom en 
organisation att presenteras samt vad ledarskapet bör tänka på under den 
förändrande processen.  

Eventuella hinder under förändringsprocessen 

 Utan en tydlig kommunikation inom ett företag kan förändring uppfattas på 
olika sätt från ledarens perspektiv samt ur de anställdas. Detta kan bidra till att 
ledaren ser möjligheter med förändringen medan dennes personal kan 
uppfatta förändringen som störande och påträngande. 

																																																													
103 Heide & Johansson & Simonsson (2005) s. 159 

104 Ashley M. Guidroz, Karen W. Luce, Daniel R. Denison, (2010) 
  
105 Ibid 

106 Steven H. Appelbaum, Lee Wohl, (2000) 
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 En organisation är ofta uppbyggd rutinmässigt och stabilt, detta är också till 
stor del ledarens eftersträvan, att upprätthålla en kontinuitet. Detta kan  i vissa 
fall verka som en motsättande faktor mot förändring. 

 En ledare förstår att organisationen måste utvecklas men saknar ofta 
verktygen och kunskapen för att genomföra processen. 

 Ju äldre organisationen är desto mer trögrörlig är den. Därför blir ett 
hinder/utmaning för äldre företag att lyckas bearbeta en föråldrad 
organisationskultur mot förändring. 

 När förändringar föreslås motsätter sig folk ofta dessa. Detta på grund av olika 
faktorer. En kan vara att den motsättande parten inte blivit tillräckligt 
informerad om förändringen eller att parten är nöjd med sin trygga 
rutinmässiga miljö på arbetsplatsen och därav inte uppskattar 
förändringsförslaget.   

 De organisationer som innehar rutinmässiga arbetsuppgifter har ofta ett större 
motstånd till förändringar, då förändring är något som skiljer sig från deras 
vanliga arbetsuppgifter. Dessa personer tenderar att sakna den flexibilitet som 
personer med varierande, initiativtagande arbetsuppgifter har107. 

Åtgärder för att minska riskerna med förändringsimplementeringen 

 Förvarna de anställda om den kommande förändringen och försök att 
marknadsföra genom att presentera förslaget som en möjlighet och inte som 
en förändring. 

 Ge de anställda den information som de bör ta del av kring förändringen för att 
minimera känslan av att förändringen är skrämmande och påträngande. 

 Nyckelelementet för framförande av förändring är hur den kommuniceras. 
Detta bör tänkas igenom noggrant innan detta genomförs. 

 Delegera kontroll över förändring till de anställda, låt dem känna att de har 
möjlighet att påverka utfallet108. 

																																																													
107Steven H. Appelbaum, Lee Wohl, (2000) 

108 Ibid 
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4.	EMPIRI	

Empirin i denna studie står för den direkta anknytningen till verkligheten där 
intervjumaterial samt intervjupersonen kommer att presenteras närmare. En 
presentation av tänkbara scenarier inom FTG skall också presenteras för att ge 
läsaren en så tydlig bild av hur verkligheten inom företaget idag ser ut. 

4.1	INTERVJU	1,	PEO,	VD,	2011	

Under vår första intervju109 med Peo framkom hans egen bild av hur han är som 
ledare, men väldigt ytligt beskrivet. Det vill säga att inga djupare diskussioner kring 
hans ledarskap uppkom, utan fokus under denna intervju låg i att presentera den 
upplevda problembilden inom företaget. 

Peos egen bild av sitt ledarskap beskrivs som att han har svårigheter i att 
kommunicera med sina anställda. Han har många idéer som i dagsläget förkastas av 
de anställda. Han känner att hans idéer inte tas på allvar och sällan genomförs då 
han inte upplever någon vilja hos de anställda inom företaget. Hans ledarskap går 
istället ut på att sitta mycket vid datorn och sköta de ekonomiska aspekterna. Då och 
då möter han sina anställda på den avdelningen där Peo upplever störst 
motsättningar med sina idéer eller önskemål, men då förkastas förslagen omedelbart 
eller så innebär det en kamp för Peo att genomföra dem. 

4.2	INTERVJU	2,	PEO,	VD,	2011	

Denna intervju110 har spelats in och sedan bearbetats. Bearbetningen gick ut på att 
korta ner intervjun till ett hanterbart omfång där de mest relevanta delarna lyfts fram. 
Syftet med denna intervju var att gå djupare in på ledarens egen bild av sitt sätt att 
led, då vi under förra intervjun endast nuddade vid ämnet utan vidare diskussioner 
kring det.  

Peo anser sig själv som en väldigt driven person som är impulsiv och har många 
idéer. Han säger sig vilja nästan för mycket emellanåt och att han uppfattas som en 
ledare som styr med hela handen. Detta beror på att han får idéer som han sedan 
låter mogna i tysthet, det vill säga att han inte delegerar idéerna förrän de känns 
mogna. När de väl är färdiga att presenteras har idé mängden uppstigit till flertalet 
och när de sedan presenteras för de anställda blir de nästan chockade av allt det 
nya. Detta medan Peo själv hunnit bearbeta förslagen så pass mycket att han genast 
vill implementera dessa i företaget.  

Peo nämner sitt ”icke linjära tänkande” som ett problem i sammanhanget då han inte 
tenderar att se saker på samma sätt som andra. Därav uppstår problem då han inte 

																																																													
109 Intervju 1, Peo, VD, 2011 

110 Intervju 2, Peo, VD, 2011 
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riktigt förstår att de anställda inte tycker att hans idéer är lika fantastiska som han 
själv tycker. Denna sorts tänkande har även lett till att Peo har svårt med relationer 
och kommunikation och känner själv att han kan uppfattas som hetsig och stressad. 
Han tror nog att de anställda ser hans drivenhet men att de eventuellt tycker att han 
vill för mycket på en och samma gång.  

Tyvärr tror han att de anställda även uppfattar honom som tjurig, då han faktiskt får 
tjata en hel del på sina anställda för att få dem att följa enkla regler på arbetsplatsen. 
Det kan handla om de enklaste sakerna som att använda ett specifikt verktyg istället 
för ett annat. Då de anställda inte vill lyssna uppstår en konflikt mellan Peo och 
denne. Peo säger att han försöker välja sina ”fighter” då han inte orkar ha den tjatiga 
rollen i relationen medarbetare och ledare och att tiden inte räcker till för att tjafsa. 

Peo ser sin vilja som den starkaste ledaregenskapen och han lägger all sin energi på 
att få företaget att fungera. Han säger även att han är duktig på siffror och håller koll 
på konkurrenter och ekonomiska aspekter, han är en riktig entreprenör enligt honom 
själv. 

Han nämner att han har svårigheter med att kommunicera. Det gör honom besviken 
då han märker att ingen bryr sig om det han säger. Han nämner även att alla hans 
idéer blivit till en svaghet för honom då han får för många som han inte kan hantera 
eller genomföra och detta gör honom stressad. 

Själv tror Peo att anledningen till att hans anställda ställer sig emot förändring och 
utveckling är för att de saknar ambitioner och för att de vet att de är värdefulla för 
organisationen. Värdefull betyder i detta sammanhang att de anställda har specifika 
egenskaper som gör dessa personer extra lämpade för denna sorts arbetsuppgifter, 
som inte många andra i Sverige klarar av att utföra. De är med andra ord väldigt 
trygga i sina anställningar och inte rädda att förlora sina arbeten. 

När vi frågar om denna motsättande personalgrupp har några former av belöningar 
för gott utfört arbete svarar Peo direkt nej. Han menar att det inte skulle fungera för 
hans personal då de skulle bli stressade av denna sorts arbetsbelöning. Peo påstår 
att han vet att hans anställda inte tror att de har någon möjlighet att påverka sin 
effektivitet på arbetsplatsen och därav inte heller någon möjlighet att påverka stegen 
mot den eventuella belöningen. 

Följdfrågan vi ställer handlar om feedback från ledaren till sina anställda. Här menar 
Peo att han faktiskt brukar uppmuntra sina anställda då det gör någonting utöver det 
som krävs av dem. När vi då frågar om hans personal verkligen vet vad som krävs av 
dem så svarar han nej. Han menar att hans krav är höga på sin personal och att de 
sällan uppnås. Vi ger ett förslag att förtydliga det som förväntas av hans anställda 
men Peo själv förkastar idén och säger att även detta skulle stressa hans personal. 

Under de möten som Peo haft med sina anställda upplever han ett ointresse från 
personalstyrkans sida. Han upplever även att det bara är han själv som talar. 
Medarbetarsamtal där endast en anställd och Peo sitter ner existerar ej i dagsläget 
på FTG.  
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Som tidigare nämnts så känner Peo ett socialt ansvar mot sina anställda, därför kan 
han inte se eventuell uppsägning av personal som ett alternativ. Samtidigt är han 
medveten om att företaget inte kan utvecklas till det han vill om det fortsätter att se ut 
som det gör idag. 

Peo anser sig ha en väldigt stressad arbetssituation och delegerar ansvar då och då, 
men inte i den utsträckning han ibland skulle önska. Han säger att de flesta inom 
företaget har egna ansvarsområden i dagsläget, som de sköter på ett bra sätt. Vi 
frågar om någon förutom han själv, har ett extra ansvar för att tjänsteavdelningen 
skall fungerar bra svarar han nej. ”det skulle aldrig fungera”111. 

Peo berättar en intressant sak om när en ny effektivisering skulle införas i 
organisationen. Det var ett slags system som skulle effektivisera arbetsprocessen för 
de anställda inom tjänsteavdelningen. Effektiviseringen berörde tidsaspekten, det vill 
säga att de anställda slapp nu boka kunder helt och hållet. Detta resulterade i att mer 
tid kunde läggas på att utföra själva arbetsmomentet. När förslaget från första början 
presenterades för de anställda inom tjänsteavdelningen blev det sura miner och 
argumentationer. De ville inte införa det nya systemet. Efter en del tjafsande infördes 
det mot deras vilja och idag är de nöjda med systemet. Peo menar att det 
förmodligen skulle bli lika mycket motsättningar om han skulle presentera ett förslag 
om att gå tillbaka till det gamla sättet. 

Detta tror Peo själv beror på att hans personal har personligheter som gör att de 
beter sig på ett visst sätt. Då blir vi nyfikna över hur klimatet kan te sig i en sådan 
organisation och vi ställer frågan hur han blir bemött av sin personal i en alldaglig 
situation. Han svarar att han blir trevligt bemött men att det ändå känns som att han 
blir bemött som en chef och inte som en vän. 

Vi frågar även om Peo i dagsläget har någon uttalad vision inom företaget och detta 
svarar han nej på. Han tror inte att det skulle fungera i en organisation med den här 
sortens personligheter. Idealsituationen enligt Peo själv vore att han hade personal 
som var öppna för hans förslag och mer samarbetsvilliga. Han skulle även vilja se en 
regelbunden planering som alla inom företaget skulle kunna ta del av. 

4.3	INTERVJU	2,	PIA,	ADMINISTRATIV	ANSTÄLLD,2011	

Vår andra intervjuperson112 som arbetar för företaget FTG är Pia, som arbetar som 
Peos ”högra hand” och sköter mycket av det administrativa inom företaget såsom 
kundbokningar, fakturor och inkommande telefonsamtal. Det är även hon som är den 
direkta kontakten ut mot kunderna då de besöker kontoret. Denna intervju är 
kortfattad och har till syfte att stärka empirin ifrån Peos intervju, då hans ledarskap 
förmodligen uppfattas olika från olika personer. Resultatet av den här intervjun ger 
oss en rättvis bild av det Peo tidigare nämnt med vissa mindre avvikelser. 

																																																													
111 Citat, Intervju 2, Peo, VD (2011) 

112 Intervju 2, Pia, anställd (2011) 
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Enligt Pia är Peo en sann innovatör och han komponerar massor av idéer hela tiden 
på ett ivrigt och engagerat sätt. Han är duktig på att hitta nya innovativa lösningar 
men svagheten ligger i att allt oftast går för fort. 

Pia tycker att Peo måste börja planera mer för de anställdas räkning. Till exempel 
planeringsmöten där alla får vara delaktiga och ha personliga samtal med dem 
anställda, så kallade medarbetarsamtal. Det är detta hon tycker att Peo måste 
utveckla mer i sitt ledarskap. 

Hon tycker att han är ganska duktig på att delegera ansvar till andra, speciellt till 
henne men ibland när han ber om hjälp slutar det ändå i att han gör det själv. Hon 
tycker att han borde kunna delegera ännu mer då hon upplever att han är otroligt 
stressad i sin arbetssituation. Pia anser liksom Peo att han har för mycket att göra. 

På frågan om hur Peo blir bemött av den resterande personalstyrkan ser Pia vissa 
skillnader mellan hur de bemöter Peo jämfört med exempelvis henne själv. Hon 
säger också att det förmodligen till stor del beror på att han är deras chef och får ett 
bemötande efter sin maktposition. 

När vi ställer frågan till Pia om han uppmuntrar sin personal får vi ett tvärt nej till svar 
ifrån Pia. Hon själv har aldrig fått beröm utav Peo och har vid enstaka tillfällen 
påpekat för honom att hon tycker att han bör göra detta oftare. 

4.4	OBSERVATION	AV	INTERVJU	2	MED	BETEENDEVETAREN	JENNY	
SJÖSTRÖM,	2011	

Efter genomförd intervju 2 med Peo har vi fått hjälp med att analysera hans 
ledarskap av en beteendevetare113. Det är i första hand hans personliga egenskaper 
som studerats då Jenny inte är insatt i ämnet ledarskap. Syftet med denna 
observation är att finna egenskaper i Peos sätt att agera som skulle kunna påverka 
hur hans personal beter sig. Sammanfattningen av vår diskussion med Jenny 
kommer här att sammanställas till en kortare text. Vi inleder diskussionen med att gå 
igenom inspelningen av vår intervju med Peo. Därefter är det tillåtet att diskutera fritt 
kring det vi just hört och sett. 

Det första Jenny lägger märke till är att Peo utförligt beskriver om den gång det nya 
effektivare systemet skulle implementeras i tjänsteavdelningens arbetsprocess, 
samtidigt som hon kopplar det till att personalen motsätter sig förändringar. Här anser 
Jenny tillsammans med oss att Peo bör se närmare på vad som gick bra den gången 
då implementeringen faktiskt blev framgångsrik. Det vill säga att han bör försöka ta 
lärdom av tidigare erfarenheter. 

För alla olika personligheter krävs olika sätt att leda och en ledare kan inte passa 
alla, däremot kan denne försöka lära sig att bli en bättre ledare med hjälp av andra 
människor runt omkring. I detta fall blir dessa personer Peos anställda. Genom intima 
medarbetarsamtal förstärker han relationer till de andra och en annan öppenhet 
presenteras. Det är lättare för en person att öppna upp sig trovärdigt i en tryggare 

																																																													
113 Observerande intervju med Jenny Sjöström, beteendevetare, 2011 
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situation och därför är enskilda samtal bra för det ändamålet än möten i större 
grupper. De enskilda medarbetarsamtalen kan även hjälpa till att öppna upp för en 
större förståelse mellan Peo och hans anställda, där han kan få presentera sina egna 
upplevda svagheter och låta dem visa sina. Får Peo en anställd att lyssna och förstå 
hans problematik kan denna person i sin tur delegera förståelsen till de resterande. 

För en person som har svårt att ge beröm och feedback på ett impulsivt sätt till andra 
människor kan ett schema behöva göras upp för att underlätta. Peo bör uppmuntra 
personalen mer än han faktiskt gör, då beröm påverkar motivationen hos mottagaren, 
förutsatt att den känns trovärdig. 

När vi talar om det faktum att Peo är duktig på att komma med nya idéer och att hans 
personal ofta motsätter sig idéerna nämner Jenny att vi kanske skall vinkla det och 
försöka se det ur de anställdas synvinkel. Om de fått många idéer presenterade för 
sig av sin entusiastiske ledare, men även sett att idéerna sällan genomförs blir 
presentationen till slut endast tomma ord för dem. Därav kan de visa upp ett 
ointresse då de saknar en verklighetsanknytning till de presenterade förslagen. 

Peo själv anser att han vill mycket och det är vi absolut beredda att hålla med honom 
om. Problematiken vi upplever är att det kanske är han som bromsar utvecklingen till 
viss del genom att ha fel inställning till vissa delar. Detta märks när vi gång på gång 
försöker komma med förslag på små förändringar som till exempel en uttalad vision, 
när Peo direkt säger att det inte går. Han uppvisar ett likadant beteende som han 
anser att hans medarbetare gör inför hans egna förslag. Om han visar denna 
inställning mot sina anställda kommer det olyckligtvis även bli så att de förmodligen 
tar efter, då han är deras ledare. Peo bör försöka finna likheter och skillnader i sitt 
eget förhållningssätt jämfört med hans anställda för att få en ökad förståelse för sitt 
eget ledarskap. 

Peo skulle även kunna försöka ändra sitt perspektiv till att utgå från ett delmål och 
låta delmålet lösa problemen på vägen, inte lösa en knut i taget som att fokusera för 
mycket på problemen och inte på vägen dit. 

4.5	POTENTIELLA	SCENARIO	FÖR	FÖRTYDLIGANDE	AV	PROBLEMBILD	

För att förstärka empiridelen i detta analyserande dokument har vi valt att göra 
antaganden efter några beskrivna scenarier. Dessa scenarier skall användas för att 
förstärka verklighetsbilden av hur olika situationer kan te sig i företaget. Nedan 
beskrivs dessa för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning av hur 
innovationstänkandet idag hämmas på FTG. 

4.5.1EXEMPEL	SCENARIO	1	

Ledaren på FTG har precis kommit fram till tre nya idéer inne på sitt kontor. En av 
dessa idéer gäller tjänsteavdelningen, där ledaren kommit fram till en mer 
kostnadseffektiv lösning för denna avdelning. Denna idé vill han genast 
implementera i företaget och blir ivrig att framföra detta till sina medarbetare snarast 
möjligt eftersom han anser idéerna vara värdefulla för företaget. 
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Han går till tjänsteavdelningen för att delegera sin nya kunskap så fort han får 
möjlighet. Ledaren berättar med inlevelse vad han vill att de skall göra annorlunda 
och lämnar sedan medarbetarna och hoppas att de nya idéerna genast skall 
implementeras i organisationen. 

Efter två dagar besöker han igen tjänsteavdelningen för att se hur det går med de 
nya förhållningssätten. 

Resultatet är att ingenting har hänt och medarbetarna muttrar och verkar arga. 

4.5.2	EXEMPEL	SCENARIO	2	

Företaget skall iväg på en konferens för att diskutera utvecklingen inom företaget. 
Peo väljer att avstå från att följa med på grund av att han är rädd att hans 
medarbetare inte vågar berätta ärlig hur de känner, om han skulle följa med.  

4.5.3	EXEMPEL	SCENARIO	3	

FTG skall ha ett personalmöte, vilket de i dagsläget har cirka en gång i halvåret. 
Mötet går ut på att Peo pratar i två timmar och mot slutet ber han om kommentarer 
från sina anställda på det som har sagts. Det förblir tyst bland de anställda och mötet 
avslutas därmed. 

Mötets innehåll har bestått av idéer och visioner från Peos sida. Han pratar fort och 
ivrigt kring det han har tänkt. Han visar med sin vilja att han vill mycket men ger inga 
klara direktiv på hur det ska gå till i praktiken. Inga av dessa idéer implementeras i 
organisationen utan lämnas där. 

4.5.4	EXEMPEL	SCENARIO	4	

En medarbetare kommer in till Peo och ber om att få tala enskilt med honom. Peo har 
en stressig dag idag och hänvisar medarbetaren till ett annat tillfälle, men kan inte 
säga exakt när. 

Sedan glömmer Peo bort detta och den anställde kommer in efter någon dag och 
undrar när han kan få ha sitt enskilda samtal. Blir hänvisad till en dag nästa vecka. 
När dagen för samtalet närmar sig blir det återigen förflyttat då Peo har för mycket 
papper på sitt skrivbord att ta itu med, samt en mängd viktiga samtal som han bara 
måste ta itu med idag. 

Den anställde känner sig åsidosatt eftersom Peo är för stressad. 
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5.	ANALYS/	DISKUSSION	

Under denna rubrik skall våra egna analyser färdigställas för att sedan ligga till grund 
för slutsatsen. Vi skall sedan jämföra den insamlade empirin med våra funna teorier 
för att få fram ett tillförlitligt resultat. 

5.1	KOMMUNIKATION	MOT	UTVECKLING	

Att kommunikation är oerhört viktigt i en organisation är lätt att förstå då all 
kunskapsöverföring som sker, sker via just, kommunikation.114 Då FTG: s ledare själv 
nämner115 att han är dålig på att kommunicera med sin personal behövs detta 
område förbättras. 

Efter intervjuer116 med Peo har vi gjort vissa antaganden om hans ledarstil. Han har 
många idéer och är oerhört entusiastisk som person, vilket är goda egenskaper hos 
en ledare då syftet är att få med sig sin personal med hjälp av sin egen entusiasm 
och hängivenhet117. Det som dessvärre inte fungerat inom FTG är att Peo har vissa 
svårigheter att kommunicera ut det han vill och nämner detta flertalet gånger under 
intervjuer. Enligt Hamrefors118 är kommunikationen viktig för att en organisation skall 
uppnå effektivitet och en högre grad av innovation. Hamrefors säger också att 
kommunikationen bidrar till en ökad förståelse inom organisationen. I FTG: s fall 
anser vi att problematiken med bristande kommunikation leder till missförstånd och 
en avsaknad av förståelse mellan Peo och hans anställda inom tjänsteavdelningen. 
Vi har med hjälp av empirin förstått att FTG saknar en uttalad vision. Jämfört med det 
teorin nämner om visionen är den oerhört viktigt. Att ha en tydligt uttalad vision inom 
företaget så att alla arbetar efter samma mål. En vision kan underlätta för 
kommunikationen då det gör att alla talar samma språk, då det är samma mål som 
eftersträvas119. Med entusiasm bör ledaren leda personalen mot den gemensamma 
visionen. Peo på FTG har viljan och entusiasmen men han har däremot svårigheter 
att kommunicera ut den på rätt sätt, då företaget har en avsaknad på vision blir det 
svårare för Peo att visa sin personal vart han vill. Han har heller inte i dagsläget 
utsatta mål inom organisationen för honom och hans anställda att följa och delmål 
skulle kunna vara en potentiell väg mot en delad vision. Peo har nämnt under 
intervjun att han inte har berättat för de anställda exakt vad som förväntas av dem. 
																																																													
114 Heide & Johansson & Simonsson (2005) s. 97 

115 Intevju 2, Peo, VD, 2011 

116 Intervju 1 & 2, Peo, VD, 2011 

117 prevent.se 

118 Hamrefors(2009) kap. 5 

119 Paulsen & Maldonado & Callan & Ayoko (2009) 
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Att ha berättat för de anställda vad som förväntas av dem är en väldigt viktig del som 
gynnar organisationen. Tanken är att delmål skall sättas upp mellan ledaren och den 
anställda för att förståelsen dem emellan skall ligga på samma nivå120. Detta skulle 
kunna utföras inom FTG via kontinuerliga möten där ledare samt anställda har 
möjlighet att tillsammans arbeta fram en gemensam plan. Detta nämner även Jenny 
Söderström121 vara viktigt då relationer stärks och byggs mellan människor under 
nära interaktioner med varandra. Målen som sätts upp för den anställda bör vara 
uppnåeliga men inte alltför simpla och skall bidra till att den anställda känner att 
ledaren bryr sig om dennes utveckling122. Detta sätt att arbeta anser vi kunna 
avhjälpa FTG: s kommunikationsproblem då mycket av det vi tagit upp får relationer 
mellan personer att utvecklas.  

5.2	KAOSTEORIN	

Vi skulle vilja se förändringar inom FTG eftersom företaget inte utvecklas som Peo 
vill och det behövs implementeras ny kunskap för att bidra till denna utveckling. 
Genom att använda begreppet lyftkranen kan vi höja oss över organisationen FTG 
och se hur det ser ut idag123. Här kan vi märkbart se att företaget är uppdelat i två 
olika avdelningar, vi vill se en förändring i organisationen genom att låta dessa två 
avdelningar samspela och bilda en mer sammansatt organisation. Dessa två 
avdelningar är kontoret och tjänsteavdelningen. Allting ser ut som det gjort de 
senaste tio åren med några inkrementella små förändringar. Skulle denna modell124 
implementeras i FTG skulle det innebära att de två avdelningarna måste finna ett 
närmare samarbete för att uppnå den eftersträvade utvecklingen vilken de idag 
saknar. Detta leder till ett närmare samarbete mellan avdelningarna, för avdelningen 
som bidrar med kaos till modellen får möta den mer ordnade avdelningen. Detta kan 
resultera i ökad förståelse mellan de anställda i organisationen, i och med att de 
börjar kommunicera mer kontinuerligt. Resultatet av att ordning möter kaos får 
förhoppningsvis förändring att uppstå. Denna förändring i form att närmare 
samarbete leder i sin tur till ökad utveckling i organisationen. Det hjälper till att skapa 
en beroendesituation som kräver ett samarbete och mer interaktion mellan 
avdelningarna och leder till en naturligare kommunikation dem emellan. I det 
samarbetet när en ordnad del av företaget möter den kaosartade kan nya idéer 
uppstå. Detta kan åstadkommas via ett gemensamt projekt som bygger på 
engagemang från alla parter inom organisationen. 

	

																																																													
120 Foretagande.se 

121 Observerande intervju med Jenny Söderström, beteendevetare, 2011 

122 Foretagande.se 

123 Normann (2009) 

124 S. 24 
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5.3	INNOVATIONSKOPPLING	

Som skrivet ovan är innovationsstrategier viktiga för utveckling och framgång i 
organisationer och utan detta förhållningssätt är det svårt att nå förnyelse och 
utveckling. Vi har med hjälp av Friman125tittat på FTG och hur organisationen arbetar 
och urskilt att företaget hämmar sin egen innovationsförmåga då det är viss 
avsaknad av ”flow” mellan medarbetare och chef. Peos önskan är att medarbetarna 
ska trivas och vilja vara kvar på sitt arbete samtidigt som han inte är helt nöjd med 
deras insats. Lösningen på detta kan vara att medarbetarna skulle få känna 
motivation i deras arbete och känna att deras arbetsuppgifter är en stor del av det 
slutgiltiga resultatet i organisationen.  
  
FTG kan med hjälp av modellen ”Managing innovation”126 implementera nya idéer in i 
företaget och på så vis bli en mer innovativ organisation, då denna modell bidrar till 
ny generering av idéer och att lättare kunna ta tillvara på inputs som kanske inte tas 
till vara på annars. Modellen förespråkar sedan att detta tänkande ska ske aktivt och 
kontinuerligt vilket FTG har problem med i dagsläget, då dem inte arbetar aktivt med 
förnyelse och utveckling. 
  
Den största utmaningen när det gäller att implementera innovation i FTG är att det 
ska mottagas av de anställda och det är alltid ett risktagande när innovation ska 
införas i organisationer.  
Att medarbetarna på FTG delar chefens vision och mål är även det något som är 
betydelsefullt när organisationen ska uppnå ett effektivt innovativt förhållningssätt. 
Även här kan företaget ta hjälp av modellen managing innovation127 för att 
implementera ett tydligt arbetssätt, som skall underlätta för de anställda att utföra 
sina arbetsuppgifter. 
  

5.4	MOTIVATION/	FLOW	

Det är viktigt att de anställda på FTG känner sig motiverade I sitt arbete och känner 
meningsfullhet med det jobb dem utför128. I dagsläget ser vi hos personalen på FTG 
en ovilja till förändringar, motsättande attityder till förslag och viss brist på respekt 
inför dess arbetsuppgifter. Vi skulle vilja påstå att detta beteende bottnar i en 
avsaknad av motivation. Motivationsavsaknaden kan enligt Hamrefors129bero på en 
obalans mellan kraven på den anställde i dennes arbetssituation samt den egna 

																																																													
125 Friman(2006) 

126 Tidd 

127 Ibid 

128 Hamrefors(2009) 

129 Hamrefors (2009) 
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upplevda förmågan att möta dessa krav. Vår tolkning av det Hamrefors130 menar med 
direkt verklighetsanknytning till FTG är att personalen saknar en vetskap om vad som 
egentligen förväntas av dem i arbetssituationen, vilket gör att vi omöjligt kan veta hur 
de känner inför detta. Då det finns en avsaknad av denna vetskap hos personalen får 
den egna upplevda förmågan ett större spelrum i den anställdes medvetande. Detta 
bidrar till en obalans mellan dessa två variabler. Använder vi oss av ”flow”- modellen 
ser vi att de anställda inom FTG hamnar inom ramen för tristess. Det betyder att FTG 
bör stärka vetskapen av vad som egentligen krävs av de anställda för att återfå en 
balans. Det finns olika sätt att utföra detta och i FTG s fall skulle det kunna vara att ta 
upp detta under framtida medarbetarsamtal eller trycka upp affischer med 
förhållningsätten som Peo önskar se av sina anställda. Det gäller att presentera 
kraven ofta för att styrka känslan av att ledningen bryr sig om sin personal.  

När vi sedan jämför den grupp av anställda som upplever denna tristess med den 
andra gruppen anställda ser vi att de är den grupp med mest rutinmässiga 
arbetsuppgifter som lätt blir uttråkade. Vi ser då att de behöver bli utmanade samt 
stimulerade på nya sätt för att få hjälp att finna tillbaka till motivationen. Mullins131 
betonar vikten av att ge den anställda viljan att nå ett mål, till exempel en befordran 
eller liknande. Detta håller vi med om då de flesta människor i de flesta sammanhang 
vill ha någon slags belöning för väl utförda prestationer. Belöningen behöver dock 
inte vara att erhålla en konkret sak, utan kan lika väl bestå av en klapp på axeln eller 
enkel uppmuntran. Utan någon som helst belöning eller om vi kan kalla det 
uppskattning kan graden av viljan försummas och bli obefintlig. Peo har enligt 
intervju132väldigt svårt att ge feedback och beröm tillräckligt ofta. Peo133 menar själv 
att han gör det då någon överpresterar. Med det resonemanget blir vikten av att 
informera den anställde om vad som i grunden krävs av denne ännu starkare, så att 
den anställde har möjlighet att påverka sin feedback, samt känna sig delaktiga på 
vägen mot belöningen i form av uppskattning från ledaren. Under intervjuer134 har 
Peo nämnt att hans personal motsätter sig förändring och inte är samarbetsvilliga när 
det kommer till förändringar som Peo föreslår. Hamrefors135nämner i sin bok 
Kommunikativt ledarskap att många människor idag känner sig rädda och osäkra 
inför förändringar. Detta menar Hamrefors beror på att de känner att de har för höga 
krav ställda på sig och att de själva känner att de inte har chansen att påverka sin 
situation. Detta får oss att reagera då Peo under intervju136 nämnt att hans personal 
har inställningen att de inte har en chans att påverka sitt eget arbete, då främst ur 
effektivitets aspekt. Hamrefors137 nämner även att dessa osäkra individer oftast blir 
																																																													
130 Ibid 

131 Mullins Portsmouth Polytechnic(1985) 

132 Intervju, Pia, Anställd, (2011) 

133 Intervju 2, Peo, VD, (2011) 

134 Ibid 

135 Hamrefors (2009) 

136 Intervju 2, Peo, VD, 2011 

137 Hamrefors (2009) 
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till det genom att de får för mycket information som de inte har möjlighet att hantera. 
Då tänker de att en eventuell förändring kan leda till ännu högre krav, nya rutiner och 
mer information och därför motsätter de sig hellre förändringen än att anta en 
öppenhet gentemot den. Genom att lyssna till Peos beskrivning av sig själv då han 
nämner att han ofta har många idéer som han framför och försöker implementera i 
FTG, ser vi ett sammanhang med Hamrefors teori. Peo överöser sin personal med 
nya idéer och förslag och det finns en risk att detta bidragit en del till deras 
nuvarande inställning.  Jenny Sjöström138nämner vid några tillfällen att det verkar 
som att Peo kommer med många idéer som sällan/ aldrig implementeras och menar 
därmed att hans personal tröttnat på att endast höra om idéer utan att se någon 
konsekvens. Därför bör Peo ta det lugnt med nya idéer och fokusera på att ta tag i de 
viktigaste bitarna inom företaget, som att förbättra sin kommunikation och arbeta med 
relationerna till hans anställda.  Jenny Sjöström139 nämner även att Peo bör se vad 
som gick bra och dåligt under den senaste implementeringen av det nya 
bokningssystemet. Han bör försöka se vad han kan ta lärdom av i det fallet och 
eventuellt använda positiva erfarenheter och lärdomar till implementeringen av de 
nya idéerna. 

5.5	LEDARASPEKTEN	

En ledare blir aldrig fullärd och måste ha rätt kunskap om sin personal för att kunna 
anpassa sitt ledarskap efter den specifika situation som råder på dennes 
arbetsplats140. Då vi ser att Peo anser sig ha brister i sitt eget ledarskap samt 
kommunikation och är medveten om vilka områden han skulle vilja utvecklas inom, 
ser vi som en positiv sak. Att arbeta med den kommunikativa biten aktivt vore ett bra 
sätt för Peo att utvecklas vidare. Det finns kurser i detta och diverse 
ledarskapsutbildningar som kan ge vissa tips på små förändringar som kan få stora 
positiva effekter. Detta är sedan någonting som bör följas upp kontinuerligt för fortsatt 
utveckling. 

Teorierna beskriver den karismatiske ledaren samt den transformelle ledaren som 
fördelaktiga ledarskapsstilar för en innovativ organisation. Med Peos idéer kan FTG 
bli otroligt innovativa om han lyckas förmedla dessa på rätt sätt och få med sig 
personalen i förslagen. De två ovannämnda ledarskapsstilarna har många 
gemensamma drag och det största kännetecknet är förmåga till god kommunikation, 
en stark vision, självförtroende och ett stort engagemang. Peo har det sistnämnda, 
ett otroligt stort engagemang, så han är absolut en bra bit på vägen. Det han behöver 
för att närma sig en utveckling mot att bli en karismatisk eller transformatisk ledare är 
som tidigare nämnts, en bättre förmåga att kommunicera. En starkt uttalad vision att 
arbeta emot och starka relationer på arbetsplatsen som ger både Peo och hans 
anställda ett bättre självförtroende för sig själva samt för företagets framtid. Att bli en 
viss typ av ledare kräver ett mod och en stark vilja. Det är inte lätt. Det handlar om att 
förändra andras syn på ledarskapet och kräver en stor dos hängivenhet. Om detta 
																																																													
138 Observerande intervju med Jenny Sjöström, 2011 

139 Ibid 

140 Hamrefors(2009) 



 

 
 

42 ‐

lyckas kan ledaren bli till en inspirationskälla för de anställda vilket leder till att 
motivationsnivån höjs.141 

Teorin nämner flera intressanta egenskaper som en innovativ ledare bör besitta och 
några av dessa egenskaper anser vi att Peo redan har, vilket är en positiv grund att 
arbeta vidare på. Enligt intervjuer142 är ett öppet sinne mot utmaningar en egenskap 
som Peo besitter. Enligt teorin143,144, 145,146, 147 bör en innovativ ledare ha denna 
egenskap men samtidigt inneha ett mod att ta risker. Peo känns enligt oss osäker 
inför att ta risker med de anställda då han gärna undviker konflikter. Han säger att 
han inte är konflikträdd utan helt enkelt inte orkar ta tag i de konflikter som uppstår då 
det är för tidskrävande Vi anser ändå att Peo bör ta dessa risker att ge sig in i 
konflikter då och då för att se om det ger en positiv effekt i långa loppet, om en 
konsekvent handling av detta uppnås. 

 Teorin148,149, 150,151, 152  nämner även vikten av att vara en närvarande ledare. Idag 
ser vi att Peo ofta sitter vid sin dator inne på kontoret och att han sällan har direkt 
kontakt med de anställda. Peo träffar sina anställda ofta men enligt oss saknar han 
förmågan att samtidigt vara närvarande i sinnet under möten, på grund av att han 
oftast är stressad. Genom att vara närvarande får han chansen att agera förebild, 
men detta kan inte göras på avstånd. Lyckas han bli en förebild kan han lättare få 
med sig sina anställda. Vi ser att Peo är självkritisk och har inga problem med att 
erkänna sina egna problemområden. Detta är en viktig del i en innovativ ledares sätt 
att leda. Vi ser potentialen. Peo nämnde under intervjun153 att han ibland delegerar 
ansvar till de andra inom företaget. Detta anser vi att han kan träna på att göra oftare, 
det skulle ge honom en mindre stressad arbetssituation som skulle leda till mer tid att 
utvecklas som ledare och ge mer av sin egen tid till de anställda.  

																																																													
141 Paulsen & Maldanado & Callan & Ayoko (2009) 

142 Intervju 1, Peo, VD, 2011 

143 Hamrefors (2009) s. 51 

144 DiLiello, Houghton (2006) 

145 Mindtools.com 

146 Paulsen & Maldanado & Callan & Ayoko (2009) 

147 Foretagande.se 

148 Hamrefors (2009) s. 51 

149 DiLiello, Houghton (2006) 

150 Mindtools.com 

151 Paulsen & Maldanado & Callan & Ayoko (2009) 
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5.6	ATT	BÄRA	FLERA	ROLLER	

I Peos fall som ledare på FTG innebär hans arbete att han både är entreprenören, 
ledaren samt chefen. Han har alltså tre roller att bära upp. Det faktum att han kom in 
2005 i en redan befintlig organisation med en redan inpräntad organisationskultur gör 
hans arbete inte lättare. Vi får alltså utgå ifrån att Peo har en komplex uppgift framför 
sig om han vill bryta sig in genom denna mur med en ny vision, hans egen. 

Peo kallar sig entreprenör och har många liknande drag med en enligt teorin 
definierad entreprenör. Vissa av hans egenskaper lämpar sig bättre i ledarskapet.  

Om vi ser modellen ”Modell av entreprenörskap”154 kan vi se Peo ta sig via de två 
första stegen och att han fastnar i den tredje implementerande delen, vilket påvisar 
att han inte besitter de entreprenöriella egenskaperna fullt ut. Han måste finna 
styrkan att driva igenom idéerna. Ledarskapet har många drivkrafter som han skulle 
kunna dra nytta av. En ledare tänker mer långsiktigt än en entreprenör. Peo bör 
övergå till en mer ledande attityd som vi tidigare varit inne på. Utbilda sig mer till 
ledare. Han bör balansera upp dessa tre roller och vara lite entreprenör och mer 
ledare med chefens beslutfattande makt. Lyckas han balansera dessa roller på ett 
bra sätt kan de få positiva följdeffekter då han kommer att bli mer flexibel och ha 
lättare att följa med i omgivningen gällande konkurrens och nya behov från 
omgivningen.155. Peo bör som teorin nämner156 börja planera en strategi som ska 
föra företaget framåt, börja bygga en struktur och försöka fokusera mindre på det 
entreprenöriella tänkandet vilket i dagsläget endast visat sig stressa honom samt 
fokusera på det som är viktigast just nu. Vi anser det viktigaste inom FTG just nu att 
vara att bygga upp relationer och en förståelse mellan ledare och anställda.  

Jenny Sjöström157 menar att Peo fokuserar för mycket på de små problem han 
upplever med personal gällande deras motivationsbrist. Problemen för 
organisationen kan lösas genom att fokusera på att nå ett mål istället, då kan små 
problem lösas på vägen mot målet av sig själva om fokus på grundproblematiken 
finns. 

 

 

 

	

	

																																																													
154 Modell Ylinenpää & Johansson & Johansson (2006) s. 29 

155 Ibid s. 37 

156 Ibid s.45 

157 Observerande intervju, Jenny Sjöström, 2011 
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5.7	KRITIK	TILL	ANALYS	

Denna analys beskriver vår egen tolkning av given empiri samt teori och innehåller 
säkerligen delar som inte direkt kan implementeras i företaget FTG. Vi anser därför 
att dessa förslag i slutdiskussionen bör behandlas som fingervisningar på hur ett nytt 
arbetssätt skulle kunna se ut, men behöver dock inte följas strikt, då olika situationer 
kräver olika förhållningssätt och åtgärder. Det finns utrymme för egna tolkningar och 
svårigheter inom organisationen som vi ännu ej fått del i kan göra vissa förslag 
ogenomförbara. Vi har heller inte som vi nämnt tidigare lyckats tagit del av 
medarbetarnas syn på situationen, vilket endast ett oss en enkelriktad bild av 
rådande situation. Vi är medvetna om att analysen kunde tett sig annorlunda om 
medarbetarnas åsikter tagits med i beaktande. 
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6.	REKOMMENDATIONER	TILL	FTG	

Här skall vårt slutgiltiga resultat av studien presenteras. I syftet berättar vi att det vi 
vill med studien är att lämna över åtgärder som ledningen inom FTG kan utföra för att 
ha möjlighet att utvecklas mot en mer innovativ organisation. Nedan följer en tydlig 
lista över åtgärder för FTG: s ledning att implementera i sin verksamhet. Sedan följer 
en argumentation till varför vi anser att dessa åtgärder kan leda till ett positivt utfall 
för FTG. Dessa är inte beskrivna i en kronologisk ordning då vi inte känner att vi kan 
avgöra vilka som Peo kommer att ha möjlighet att börja med. Detta bör anpassas 
efter rådande situation och efter hur förändringen passar in i verksamhetens 
befintliga behov. 

 Vision 
Val av motiverad vision. Var konsekvent och backa upp denna. Se till att försöka 
få med personalen mot visionen. 
 Möten 
Enskilda medarbetarsamtal samt möten med hela personalstyrkan 
 Planering 
Tillsammans med personalen gällande förändringar 
 Implementera idéer 
Tillsammans med personalen. Se till att göra personalen delaktig i vissa beslut 
som rör idé implementering. 
 Mål 
Sätt mål/ delmål kring den anställdes utveckling tillsammans med respektive 
anställd. Sätt även mål som främjar företagets utveckling. 
 Gemensamt projekt  
Planera ett roligt projekt som är fördelaktigt för samtliga i personalstyrkan och 
som kräver naturligt engagemang och samarbete. 
 Feedback 
Träna på att ge mer feedback och sänk ribban över de krav som finns för de 
anställda. 
 Arbetsbeskrivning 
Se till att en tydlig arbetsbeskrivning finns tillgänglig för personalen att ta del av 
regelbundet. Se även till att personalen får vara med och utforma denna. 
 Belöningar 
I form av positiv feedback, ansvarsdelegering, en rolig aktivitet eller högre 
betalning för arbete i form av bonusar. 
 Ledarskapsutbildning  
Engagemang i eget ledarskap, vara hängiven och stärka viljan att utvecklas. 
 Uppföljning 
Av alla små förändringar som sker, se det positiva samt det negativa och ta 
lärdomar av erfarenheter. 
 Ta konflikter med personal  
Var samtidigt konsekvent. 
 Aktiviteter 
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Planera in en aktivitet tillsammans med personalen som de får vara med att 
komma överens om i syfte att stärka lagandan. 
 Var närvarande 
För att bli en bra ledare måste personalens behov förstås, för att kunna möta 
dessa bör ledaren vara närvarande. 

 
 
 
 
 
 

Figur 8, Egengjord modell av idé generering 

 

Vi rekommenderar FTG att införa en väl uttalad vision som de idag saknar, detta för 
att ge företaget ett gemensamt mål att eftersträva. Detta bidrar till en högre grad av 
gemenskap. Vi ser en avsaknad av gemenskap inom FTG och det är det som vi 
anser att de behöver, för ökade möjligheter till utveckling. 

Möten är något som inte kontinuerligt används inom FTG idag, detta bör införas för 
att bidra till en ökad kommunikation, som i sin tur leder till en ökad förståelse mellan 
de anställda och ledningen. Vi ser en avsaknad av förståelse mellan avdelningarna i 
dagsläget och anser att det är viktigt att snarast börja planera verksamhetens 
framtida åtgärder för en ökad gemenskap. Peo bör ta upp sina förslag under dessa 
möten och endast då. Han bör även fråga personalen vad de anser om dessa förslag 
och be dessa om hjälp med feedback. Detta för att personalen skall känna sig viktig 
samt delaktig i företagets framgångar, vilket bidrar till en ökad lojalitet. Individuella 
möten bör planeras in för att förstärka relation och förståelse i form av 
medarbetarsamtal, där fördelar som ökad förståelse mellan enskilda individer kan 
finnas att hämta. Den anställde kan i och med detta känna ett större engagemang 
från ledarens sida vilket kan styrka förtroendet för denne. Gruppmöten bör planeras 
in för att stärka laganda, gemenskap och sammanhållning ur ett grupperspektiv.  



 

 
 

47 ‐

Som nämnts i analysen finns inga personliga mål eller delmål utstakade för Peos 
personal, detta bör införas då dessa aspekter kan innebära fördelar för personalens 
välbefinnande på arbetsplatsen. Dessa mål skall gemensamt mellan Peo samt den 
enskilde personalen utformas och kontinuerligt följas upp. Detta bidrar till att de 
anställda känner att Peo är intresserad och delaktig i dennes utveckling. Företaget är 
personalen och utvecklas inte de, så står även utvecklingen i företaget still.  

Vi rekommenderar även Peo att införa mål för företaget. Dessa mål skall inte endast 
beröra de ekonomiska aspekterna vilket det idag redan gör, utan ska handla om mer 
övergripande mål för företaget. Dessa mål bör även de anställda kunna ta del av och 
vara med att påverka. Många av de problem Peo upplever med sin personal kan 
eventuellt lösas genom att nå ett större mål. Då kan Peo fokusera på vägen emot 
målet istället för att fokusera på de enskilda problemen. För att förtydliga vårt förslag 
ger vi ett exempel: 

Problem: Peo får tjata på personalen över deras kundbemötande i följande 
avseenden; 1. De är otrevliga mot kunden. 2. De behandlar inte kundens produkter 
med varsamhet. 3. De saknar respekt för kunden. 

Här kan lösningen vara att fokusera på ett mål som i detta fall skulle kunna innebära 
att ha utsatakade ledord ” kunden skall alltid efter att ha besökt oss känna sig tillfreds 
med den service och det bemötande denne fått av oss, så nöjd att denne kan föra 
vårt goda rykte vidare och därmed ge oss en bättre lönsamhet genom att generera 
fler kunder”  

Möter Peo och hans personal målet har de även löst den tidigare problematiken 
istället för att ha fokuserat på att lösa ett problem i taget. Detta kan leda till fördelar ur 
den ekonomiska aspekten då detta exempel är någonting som i dagsläget faktiskt är 
ett problem. Fler kunder genererar större inkomster för företaget. 

Vi skulle vilja se ett gemensamt projekt startas upp där samtliga inom företaget 
deltar. Detta skall till en början gälla något positivt och utvecklande för personalen, 
som endast gynnar dem, detta för att få med sig alla. Alltså att det inte är 
arbetsrelaterat på en gång. Fungerar detta så kan nästa projekt innehålla mer 
jobbrelaterade aspekter. Detta bör implementeras som inkrementella småsteg och får 
inte betyda alltför stora ansträngningar från personalstyrkans sida. 

Vi vill att Peo ska bli mera tydlig gällande feedback till anställda som ett resultat av 
utförda arbetsuppgifter. För att detta skall fungera krävs en öppenhet och tydlig 
information till personal från Peos sida, att förtydliga för de anställda vad som 
förväntas av dem. Förväntningarna skall påminnas om kontinuerligt. Detta kan göras 
via att trycka upp ledord och en tydlig arbetsbeskrivning på till exempel en affisch, 
som en god påminnelse om att personalen skall utföra ett gott arbete på sin 
arbetsplats. Vi rekommenderar Peo att belöna sina anställda med feedback och 
uppskattning oftare än han i dagsläget gör för att stärka relationerna på arbetsplatsen 
och därmed även stärka sin position som ledare, då det krävs engagemang från en 
ledare som leder mot ett innovativare klimat. En belöning kan vara så enkel som en 
klapp på axeln men kan även innebära en högre lön, julbonus eller en rolig aktivitet. 
Vi rekommenderar även Peo att sänka kraven på sina anställda och ge feedback i ett 
tidigare skede än han idag gör för att vårda relationen. 
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Vi rekommenderar Peo att följa upp genomförda förändringar under tiden och efter 
de implementeras. Tidigare har en positiv förändring genomförts gällande nya 
bokningssystemet. Peo bör fråga sig vad det var som gick bra den gången? Vilka 
hinder hamnade företaget inför? Och vilka lärdomar kan företaget ta av den 
implementeringen? Genom att gå tillbaka kan han ta lärdomar från tidigare 
erfarenheter. 

Ledarskapsutbildning är en annan åtgärd vi gärna ser Peo ta del av. En ledare blir 
aldrig färdig och det finns alltid utrymme för personlig utveckling, i Peos fall finns 
mycket utrymme i att utveckla sitt kommunikativa ledarskap. Genom att visa 
engagemang i att vilja utvecklas som ledare så tror vi att förtroendet från personalen 
gentemot Peo ökar, samt att han själv kan ta stora lärdomar och utvecklas av det. 

Vi tror även att det är av vikt för Peo att ta konflikter med sina anställda istället för att 
undvika dessa. Av varje konflikt kommer nya lärdomar att föra med sig till nästa 
tillfälle och det viktiga är att bemöta konflikterna på rätt sätt. Han bör även vara 
konsekvent och visa att han menar allvar för att undvika att liknande konflikter 
uppstår kring samma problematik i framtiden. 

Aktiviteter och kreativa övningar kan vara bra att använda sig av om relationer känns 
ansträngda. Om FTG skulle prova att implementera roliga aktiviteter som de 
anställda själva får vara delaktiga i att bestämma om, framkallar det en 
kommunikation som inte är arbetsrelaterad, vilket kan tänkas vara gynnsamt för 
infekterade relationer då relationerna sätts under helt nya förhållanden med andra 
krav och förutsättningar. 

Vi rekommenderar även Peo att lägga ett större fokus på att vara en närvarande 
ledare och inte endast möta personalen med instruktioner eller nya idéer. Han bör 
fokusera genom att ställa frågor och visa intresse för deras arbetsuppgifter och för 
dem som personer. Att tydligt visa att ett intresse för personalen samt deras 
tillfredställelse på arbetsplatsen finns. 

Modellen nedan är inspirerad av managing innovation modellen158, denna modell har 
vi använt oss av för att ge förslag på hur möten kan se ut i FTG. De anställda och 
ledaren kan men hjälp av denna modell bygga upp sina möten och på detta komma 
fram till hur dem kan hantera nya förslag och idéer för att sedan nå det resultat de vill 
eftersträva. Vi vill gärna se att medarbetarna är delaktiga i att generera nya idéer och 
komma med förslag under möten för att sedan gå igenom vad som är relevant och 
användbart. När detta steg är genomfört ska de utvalda förslagen tas till vara på och 
implementeras i organisationen. Genom att använda sig av denna modell uppstår en 
löpande process från idé generering till implementering, vilket är ett av de resultat 
FTG bör nå då de idag har svårigheter med just implementeringen av nya idéer. 

 

 

																																																													
158 Tidd & Bessant (2007) s. 20 
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Figur 9. Egengjord modell av idé generering 

	

6.1	AVSLUTANDE	ORD	

Vi hoppas att med hjälp av dessa förslag till åtgärder kunna bidra med värdefull 
information för företaget FTG att kunna använda sig av i processen mot utveckling av 
företaget. Förslagen hoppas vi i slutändan leda till en innovativ organisation som inte 
är rädd för utveckling och förändringar och där samtliga parter inom företaget strävar 
mot samma mål och visioner. Sammanfattningsvis vill vi påvisa att de flesta av våra 
förslag har med att involvera personalen i processen att göra, vilket vi tror är det som 
verkligen kan behövas för att lösa de problemen ledarskapet inom FTG idag 
upplever. Vi ser även ett intresse i att följa upp resultatet av dessa förslag för att se 
vad som fungerade och vad som eventuellt inte var implementerbart inom FTG, för 
att dra vidare lärdomar av denna studie. 
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7.	KÄLLFÖRTECKNING	

Här samlar vi de referenser vi använt oss av under processen med framtagandet av 
denna studie. 

7.1	INTERNET	

 motivation.se – film kester 
besökt 7/12 13.00 

 Mindtools.com 
url: http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_84.htm 
besökt 7/12 kl. 14.00 

 prevent.se 
url: http://www.prevent.se/sv/Amnesomrade/Arbetsorganisation/Ledarskap/ 
besökt 8/12 k. 15.05 

 Foretagande.se 
url: http://www.foretagande.se/nyckeln-till-starkt-ledarskap-for-dig-som-
smaforetagare/ 
besökt 10/12 kl. 22.01 

 Spinell.se 
url: http://www.spinell.se/vad-gor-en-bra-chef-till-en-toppchef-hur-ar-ditt-
ledarskap/ 
besökt 28/12 kl. 12.47 

 Google.se  
Besökt frekvent under studien och hjälpt oss vidare till refererade sidor. 

 Vetenskapsradet.se  
Besökt 14/12 14.20 

 Ne.se 
           Url: 

 http://www.ne.se/kommunikation, besökt 13/1 2012 kl. 15.29 
http://www.ne.se/motivation, besökt 13/1 2012 kl. 15.35 
 
Besökt 16/1 2012 kl. 12.30-12.40 

           http://www.ne.se/sve/karismatisk?i_h_word=karismatisk+ledare,  
           http://www.ne.se/sve/småföretag?i_h_word=sm%c3%a5f%c3%b6retag,                   

http://www.ne.se/sve/chef?i_h_word=chef 
http://www.ne.se/sve/innovativ?i_h_word=innovativ+orgtanisation 
http://www.ne.se/sve/entreprenör?i_h_word=entrepren%c3%b6r 
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7.2	MUNTLIGA	KÄLLOR	

Intervju 1&2  med ”Peo”- ägare och VD på FTG. Datum: 25/ 11-2011 & 20/12- 2011 

Intervju med ”Pia” – Administrativ medarbetare. Datum: 20/12. 2011 

Diskussion och analys med Jenny Sjöström, beteendevetare. Datum: 22/12- 2012 
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8.	BILAGOR 

Här samlas de bilagor vi på olika sätt använt oss av I denna studie. 

8.1	BILAGA	1.		

Intervju med VD på FTG 

1. Beskriv dina egenskaper som ledare på ditt eget sätt 

Det är svårt att beskriva sig själv, men jag är en oerhört driven person, vilket inte 
alltid är positivt.  

I vissa fall är jag väldigt impulsiv, vilket inte heller alltid är så bra.  

Jag har dokumenterad ADHD/ aspberger diagnos sedan ett par år tillbaka och 
många av de typiska beteenden som detta medför skapar vissa problem i relationer 
med andra, medan andra beteenden och egenskaper som det medför är en fördel för 
mig. Jag har, enligt läkaren som ställde mina diagnoser, ett ”icke linjärt tänkande”, 
vilket innebär att jag ibland inte ser saker på samma sätt som många andra. 

Som ledare försöker jag att vara rättvis och behandla alla i personalen likvärdigt.   

2. Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig som ledare?  
Jag tror att de uppfattar mig som driven, men även som impulsiv och stundtals 
”hetsig”. 

3. Dina starka ledaregenskaper?  
Min vilja. 

4. Svaga ledaregenskaper?  
Har svårt att kommunicera. Blir irriterad om jag anser att jag blir ignorerad.  

5. Är det något speciellt område inom ditt ledarskap som du skulle vilja förbättra? 
Förmågan att kommunicera. 

6. Delegerar du chefsuppgifter till dina medarbetare då du själv inte hinner?  
I viss mån, men inte tillräckligt.  

7. Känner du dig stressad och att tiden inte räcker till i din arbetsroll? 
 Enormt mycket.  

8. Hur skulle ditt drömscenario som ledare se ut?  
Att det skulle ske en regelbunden planering på företaget som alla är 
entusiastiskt deltagande till  och att motvilja till förändringar tonades ner.  

9. Hur tycker du att du blir behandlad som ledare av dina anställda? 
Med förståelse för att jag arbetar för deras och företagets bästa.  

10. På vilket sätt uppmuntrar du dina anställda?  
Behöver nog gå en kurs i det… 
 
 
Scenariofrågor: 
1.du skall be en av dina anställda utföra en uppgift i verkstaden respektive 
kontoret, hur skulle detta kunna gå till? Ser du någon skillnad?  
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Beroende på vilken uppgift det gäller så kan det vara skillnad. Jag kan inte ge 
mer exakt svar på frågan då det är den specifika situation som avgör. 
2. Ni stöter på ett problem i arbetsrutinerna så att arbetet stannar upp. Hur 
löser du detta? 
Då försöker jag hitta orsaken till problemet och därefter hitta en lämplig lösning 
på problemet.  
3. När någon anställd gör någonting bra, får denne då veta det då och på 
vilket sätt får denne feedback på det? 
Ja, jag försöker ge feedback/ beröm då någon gör något bra. Problemet för 
mig är att jag har svårt för att ge beröm för en enskild sak som har gjorts bra 
när jag samtidigt kan se så många saker som inte gjorts bra, eller totalt 
ignorerats.  
4. du blir besviken på en anställd för att denne inte utfört sin arbetsuppgift. Hur 
hanterar du detta? 
Förr blev jag arg, men numera blir jag mer ledsen. Speciellt om det känns som 
att personen är oengagerad och inte bryr sig alls. 

 

Innovation- vad har du för visioner för framtiden? 

Min vision med detta företag är att det ska bli marknadsledande inom sin genre, bli 
ekonomiskt stabilt och bli en trygg och bra arbetsplats att jobba på. 

	

	


