
 

 
 

Mälardalens Högskola/HST 

Kandidatuppsats i företagsekonomi FÖA 300 

vt-12 datum 12-06-08 

Handledare: Eva Maaninen-Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskapet i chefen- 

 hur används det? 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
     Författare: 

     Danijela Aleksic 770518 

     Anna Röken 710304 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://extra.ivf.se/lean/images/ledarskap.gif&imgrefurl=http://extra.ivf.se/lean/Principer/ledarskap.htm&h=363&w=425&sz=39&tbnid=6KsWllzGgOwjFM:&tbnh=85&tbnw=100&prev=/search?q=ledarskap+bild&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ledarskap+bild&docid=nFu74AOdABglPM&hl=sv&sa=X&ei=q91VT-nMEMrZ4QStg_2cCg&ved=0CEkQ9QEwAA&dur=1315


 

 
 

FÖRORD 
 

Denna uppsats har skrivits utav studenter som dels har ett djupt intresse av ledarskap och även  

erfarenhet inom området genom lång arbetslivserfarenhet i olika företag och gruppkonstellationer. 

Genom åren har intresset för ämnet vuxit fram, främst på grund av att en chef bättre skulle kunna föra 

fram en hel grupp, få dem att känna gemenskap, leda dem mot ett gemensamt mål och slutligen föra 

hela företaget framåt.  

 

Denna studie kommer att göra en djupare analys av hur cheferna  arbetar på ett utvalt företag idag och 

se vilka förändringar som skulle kunna vara möjliga. Studien vill visa hur ledaregenskaper finns hos 

cheferna idag, hur medarbetarna ser på sin chef som ledare samt om det finns förbättringsmöjligheter 

att tillämpa för att öka ledaregenskaperna hos cheferna. 

  

Ett stort tack framförs till de chefer och medarbetare på Företaget som har lagt tid på att svara på våra 

intervjuer, vilket har gjort det möjligt att genomföra denna studie.  

 

Tack vill även ges dels till handledaren Eva Maaninen-Olsson för all hjälp och handledning under 

denna tid samt till opponenterna för de kommenterarer som har givits. 
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SAMMANFATTNING 
 

Denna studie och kandidatuppsats har författats av studenter vid Mälardalens högskola vårterminen 

2012 i ämnet Ledarskap inom Företagsekonomi. 

 

Uppsatsen behandlar ämnet chef och ledare och gör en analys om hur det ser ut i ett specifik företag 

avseende ledarskapet i chefen. Studien kommer titta på hur cheferna i företaget använder ledarskapet, 

både från chefernas och medarbetarnas syn. 

 

Med ledarskap menas hur chefen leder sina medarbetare till att uppnå uppsatta mål samtidigt som både 

chefen och medarbetaren är nöjd och glad. Med bra ledaregenskaper ska chefen på ett positivt och 

framgångsrikt sätt kunna arbeta tillsammans med sina medarbetare. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur cheferna på Företaget arbetar med 

ledarskapsfrågor och hur de leder sina grupper. 

 

För att kunna göra lämpliga analyser och slutligen uppnå syftet studeras dels olika teorier inom 

ledarskap och dels görs ett antal intervjuer med både chefer och medarbetare. Intervjuerna har 

genomförts på ett större svenskt företag, och studien gör där en djupare analys av chefskapet och hur 

det fungerar där. Intervjuerna har skett med chefer samt medarbetare till cheferna, allt för att få bred 

och holistisk syn som möjligt. 

 

Slutsatsen visar att ledarskap används av cheferna vilket ger nöjda medarbetare som också stannar 

kvar på sin arbetsplats och trivs. Chefen ska kunna leda sina medarbetare samtidigt som chefen ska 

vara en i teamet och även kunna fatta svåra beslut. Ledaregenskaper finns inom de intervjuade 

cheferna men används på olika sätt beroende på vilken avdelning de arbetar på. 

 

Studiens rekommendationer blev att cheferna idag ska fortsätta att arbeta med ledarskapsfrågor på det 

sätt som de gör nu och att detta går i rätt riktning. För cheferna finns det stora möjligheter att fortsätta 

arbetet med detta då Företaget tidigare har gjort en stor satsning på alla chefer för att få ett effektivt 

ledarskap. Det rekommenderas även att Företaget tar till sig SWOT-modellen för vidare arbete inom 

ledarskap. Modellen skulle få fram en klarare bild på både styrkor och svagheter hos både cheferna 

och medarbetarna.  

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 

This study and bachelor thesis has been written by students at Mälardalen University spring semester 

of 2012 on the topic Leadership in Business. 

 

The essay deals with the subject head and leader and an analysis of how it looks in a specific company 

for leadership in the manager. The study will look at how managers use leadership, from both 

managers and employees point of view. 

 

Leadership refers to how manager leads his people to achieve objectives, while both the manager and 

employee are happy. With good leadership skills the managers will in a positive and successful way 

work together with their employees. 

 

The purpose of this study is to describe and analyze how the managers at the company work on 

leadership issues and how they lead their groups. 

 

In order to do appropriate analyzes, and finally achieve the object being studied, various theories of 

leadership and a number of interviews are  made with both managers and employees. The interviews 

were conducted at a major Swedish company, and this study makes a deeper analysis of management 

to see how it works there. The interviews were conducted with managers and employees to the 

managers, all to get a broad and holistic approach as possible. 

 

The conclusion shows that the leadership is used by managers, which results in satisfied employees 

who also remains at his workplace and thrive. The manager should be able to lead his employees, be 

one of the team member and also be able to take difficult decisions. Leadership within the interviewed 

is used differently depending on which department they work. 

 

The study's recommendations was that managers today is to continue to work with leadership issues in 

the way they do now and that this goes in the right direction. For managers, there are great 

opportunities to continue working on this because the company previously has made a big invest on all 

managers to have effective leadership. It is also recommended that the Company should take on the 

SWOT model for further work in management. The model could get a clearer picture of both strengths 

and weaknesses of managers and employees alike. 
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1. INLEDNING  
 

I detta kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, dess problemprecisering, syfte samt 

avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

I vårt samhälle förekommer ledarskap i många olika skepnader. Viktiga inslag i vårt samhällsliv är 

ledarskap i politiska sammanhang, ledarskap i organisationer och föreningar, liksom ledarskap i olika 

sociala strukturer. Det mest diskuterade och ifrågasatta ledarskapet är ledarskapet i arbetslivet. 

(Iseskog, 2003) När man pratar om en ledare ser man en person med en ödmjukare inställning till sin 

grupp, att varje medarbetare kan framföra sin åsikt vilket kan medföra ett större förtroende mellan 

ledaren och medarbetaren. För att medarbetarna ska känna engagemang i sitt jobb är ledarskapet 

viktigt. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

Att vara ledare i arbetslivet brukar benämnas att vara chef. Chefskapet handlar om att spela en 

arbetsgivarroll i förhållande till en anställd. Chefen måste ha kunskaper om denna rolls innehåll och 

innebörd för att kunna utöva chefskapet. (Iseskog, 2003) När en chef tillsätts blir han/hon inte ledare 

direkt utan först när gruppens förtroende är vunnet. Mandat tilldelas chefen uppifrån medan ledaren 

tilldelas mandat nerifrån. Ledarskap handlar om att få folk med sig. Med ledarskap ska frågan hur 

målen ska uppnås kunna besvaras samt vilken väg som ska tas dit. Chefskap handlar om vad som ska 

uträttas samt vilka resultat som bör uppnås. Dessa roller kan ibland gå in i varandra men ledare 

bestämmer inte över människor som en chef kan göra. Ledare blir man genom sitt sätt att vara och hur 

man påverkar andra. Ledarskap är förmågan att kunna skapa, utnyttja och utveckla individernas 

kapacitet för att effektivt nå det gemensamt uppsatta målet. Det handlar om att med beslutsamhet och 

entusiasm känna ansvar för ett gemensamt mål. (Hellman, 2008) Att leda bygger på ett förtroende att 

åstadkomma något över tid. Chefen måste kunna leda sig själv för att kunna leda sina medarbetare. 

(Lundberg & Henrysson Eidvall, 2010) Ledare har en förmåga att knyta människor till sig, motivera 

och engagera. De  har en vision och tvekar aldrig att målmedvetet arbeta för att visionen ska 

förverkligas. (Kotter, 1988) 

 

Det finns både styrkor och svagheter i ledarskapet.  De svagheter som finns är att vissa chefer inte är 

tillräckligt starka att jobba när motgångar ligger emot de. Styrkor i ledarskapet visar chefer som vågar 

se möjligheten även när det är svårt. (Pieschewski, 2010) Att regelbundet analysera svagheter och 

styrkor bidrar till att det är möjligt att ligga steget före och möjligheten att förebygga större konflikter. 

Det är viktigt med utvärdering av alla styrkor, förbättringsmöjligheter, hot och åtgärder. (Hellman, 

2008) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Hur arbetar Företagets chefer med ledarskap? Finns möjlighet till förbättringar? Studien kommer att 

behandla ovannämnda problemområden samt ge rekommendationer gällande vilka förbättringar som 

kan göras inom ledarskapet. 

 

Genom användandet av olika teoribildningar vill studien få en mångsidig syn på hur ledarskapet 

påverkar en chef. Hänsyn tas till att allt är relaterat till sin tid och sin kulturkontext där det kan 

behövas nya förklaringar till något som redan är förklarat (Esaiasson, 2007). 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är beskriva och analysera hur cheferna på Företaget leder sina medarbetare. 

Studien ska visa hur ledarskapet används av cheferna. I studiens slutsats kommer det att presenteras 

rekommendationer till Företaget i form av eventuella förbättringar inom ledarskapet. 

 

1.4 Avgränsning  

Denna studie kommer att inrikta sig på att titta på chefernas ledaregenskaper på det valda Företaget. 

Då det valda Företaget är ett Koncernbolag innefattar det ett moderbolag och flera dotterbolag. 

Avgräsningen har gjorts till att titta på en chef från en avdelning från moderbolaget, två chefer samt 

deras medarbetare från ett av dotterbolagen samt en chef med underställd chef och medarbetare inom 

ett annat dotterbolag. Anledningen till avgränsningen är för att få en så bred bild som möjligt av olika 

chefer utan att göra arbetet alldeles för stort. 

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Kapitel ett har en inledning, även uppsatsens syfte och 

frågeställningar tas upp. Vidare i kapitel ett görs en avgränsning för uppsatsen. I kapitel två redovisas 

den teoretiska referensramen. I kapitel tre ges en beskrivning av den för uppsatsen valda metoden och i 

kapitel fyra det empiriska materialet. Kapitel fem redogör för de resultat och den analys som 

framkommit under studiens gång. Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel sex samt 

rekommendationer och förslag till Företaget inom de diskuterade ledarskapsfrågorna. 
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2.TEORI  

 

I detta teoriavsnitt presenteras de teorier som bildar den teoretiska referensramen. Det beskrivs ett 

antal teorier om vad ledarskap och ledare är samt olika ledarskapsstilar som sedan analysen och 

slutsatsen avslutningsvis behandlar. Kapitlet tar även upp ledarskapsegenskaper som används av 

chefer i olika situationer. 

 

2.1 Vad är en ledare? 

Nils Brunsson och Karin Holmblad Brunsson inleder sin artikel  Konsten att vara chef  med att  

”ledare är ett mer suggestivt begrepp än chef” (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009, s. 213). De 

förklarar att ledare ofta förknippas med karismatiska personligheter, som får många människor att 

lyssna, och att till skillnad från chefer, som har underordnade, så har ledare efterföljare, som av fri 

vilja följer ledarrnas intentioner. Ofta får de personer som har varit framgångsrika inom en 

ledargärning beteckningen ledare. ”Att ledare definitionsmässigt har lyckats kan vara ett skäl till att 

många fascineras av ledare och ledarskap”. (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009, s. 213)  

 

Ledare har en förmåga att knyta människor till sig, motivera och engagera, de har en vision och tvekar 

aldrig att målmedvetet arbeta för att visionen ska förverkligas (Kotter, 1988).  Ledare kan 

rekommenderas att bryta mot regler och bortse från existerande budgetar, strategier och hierarkier 

(Peters 2003, Krames, 2004). Ledare framställs även som goda människor, men när det kommer till 

otrevliga personligheter, som Adolf Hitler eller Josef Stalin, räcker det sällan med att bara prata om 

ledare, då krävs det ett attribut; man talar om dåliga, i betydelsen illvilliga ledare (Burns, 1978, Kotter, 

1988), alternativt ifrågasätter om det överhuvudtaget är fråga om ledarskap (Bennis, 2003). Ledarskap 

är ett tidlöst uttryck, det producerar inte soliditet och ordning, det producerar en rörelse. Genom 

tiderna har de som setts som ledare, skapat förändringar, ibland till det bättre och ibland till det sämre. 

(Kotter, 1988) 

 

2.2 Vad är ledarskap? 

Ur ett organisatoriskt synsätt är ledarskap ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att 

påverka andras tänkande, inställning och uppförande. I ett socialt system kan ledarskap ses som det 

beteende som kommuniceras gentemot andra. I ett företag är inte ledarskap en position man tilldelas i 

utan en relation som kommuniceras mellan varandra. Det innebär att en tillsatt chef kan sakna det som 

förknippas med ledarskap samtidigt som en vanlig medarbetare som arbetar tätt intill de andra i 

gruppen kan ha ett beteende associerat med ledarskap. Ledarskap är inte kopplat till uppgifter eller mål 

som ska uppfyllas till skillnad från chefen i företaget där förutsättningarna är att målen ska uppfyllas. 

Ledarskap kan ses som informellt ledarskap medan chefskap kan ses som formellt ledarskap. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) I organisationer kan det finnas personer med ledaregenskaper lite 

varstans, dessa kan då få efterföljare. Dock kan ledare som inte själva är chefer och även har andra 

uppfattningar än cheferna många gånger ställa till problem i organisationer. I det läget kan cheferna få 

svårt att få gehör för sina beslut och ledarnas arbetskamrater få svårt att avgöra vilka direktiv de bör 

följa. (Giddens, 1991, Gergens, 1991) De flesta chefer har ledaregenskaper och ledare utövar som 

regel även chefskap. Att vara ledare är inte detsamma som att vara chef men ledarskap och chefskap 

har en del gemensamt. (Gardner, 2011) 
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2.3 Ledarskapets väsen 

Genom att övertyga eller genom att uppträda som förebild beskriver ledarskap hur ledare får en grupp 

att agera i enlighet med ledarens önskan eller mot företagets gemensamma mål. Ingen människa görs 

till ledare genom att inneha en hög befattning. En del människor som innehar ledande positioner i 

organisationer är helt enkelt chefsbyråkrater eller förvaltare. Status saknar dock inte relevans för 

ledarskap. Det är ingen garanti med hög status men symboliska värderingar och traditioner skapar 

gynnsamma förutsättningar för ledarskap. Företagsledare förväntas kunna leda och det ökar 

sannolikheten för att de också gör det. Befogenhet är inte detsamma som ledarskap. Befogenhet är 

legitim makt, dvs ett mandat att utöva makt inom ett visst område. Den sanktionerar att individer som 

innehar vissa befattningar kan bestämma vad andra ska göra. För de som har en befattning med 

beslutsrätt över andra i en organisation används ordet chef. Deras jobb är att vaka över organisationens 

processer och att på lämpligt sätt fördela resurser samt att på bästa sätt unyttja medarbetarna. (Gardner, 

2011) 

 

Även den visionäre ledaren kommer från tid till annan att ställas inför beslut som varje chef måste 

fatta; när ska man acceptera en förlust på kort sikt för en vinst på längre sikt; hur bör man fördela 

knappa resurser mellan viktiga mål; vem ska man lita på när det gäller ett känsligt uppdrag? Det är 

dock vanligt att göra åtskillnad mellan ledare och chefer, men det finns chefer som också är ledare. 

(Gardner, 2011) Kotter menar att ledarskap används för två olika funktioner dagligen, ibland refererar 

det till en process som hjälper människor att mobilisera deras idéer. I andra sammanhang refererar det 

till en grupp människor i formella avseenden. (Kotter, 1988) 

 

”Många som skriver om ledarskap anstränger sig hårt för att skilja mellan ledare och chef. Det får 

ledare att framstå som en korsning mellan Napoleon och Råttfångaren i Hameln och chefer som en 

samling klantskallar. Det är ett bekymmer. En gång hörde jag det sägas om en man att han var en 

utmärkt chef men att han inte hade en tillstymmelse till ledare i sig. Jag letar fortfarande efter en 

sådan människa och börjar tro att han inte finns i sinnevärlden. Varje gång jag möter en riktigt duktig 

chef visar det sig att han också är en bra ledare.” (Gardner, 2011, s 9) 

 

2.4 Är ledare och chef samma sak? 

En chef är en person som leder en grupp eller en verksamhet. Chefskapet kan innefatta beslutsfattande, 

förmedling och inhämtning av information, styrning, uppföljning, lönesättning och budgetarbete. 

Chefen företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet och gentemot arbetstagarna. En chef är själv 

arbetstagare gentemot sin högre chef. Chefen ska se till att det löpande arbetet sköts. En chefs 

viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de arbetsuppgifter som 

krävs för att verksamheten ska kunna nå sina uppsatta mål. För att medarbetarna ska känna 

engagemang i sitt jobb är ledarskapet viktigt. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) I ledarskapslitteraturen 

används begreppet ledare och chef ofta som synonymer och man utgår från att även ledarna befinner 

sig i det, men kanske försöker författare att förgylla det trista chefskapet genom att hävda att även 

chefer kan vara entusiastiska och intresserade människor. (Kanter 2003, Forsberg & Olsson, 2004) 

Men om det inte är någon skillnad mellan att vara ledare och chef är ett av begreppen onödigt. Dock 

skiljs det mellan ledare och chefer. Ledare kan uppträda både i och utanför organisationer, medan 

chefer finns uteslutande i organisationer. En chef definieras av sin position, inte av sin personlighet, de 

är chefer redan innan saker och ting har inträffat och kan utvärderas. Till skillnad från ledarskap kan 

chefskap både lyckas och misslyckas. Där blir chefskapet ett riskabelt, och kanske därför, mindre 

lockande, åtagande. (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009) 
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Nutida människor vill gärna uppfatta sig som individer, vilka själva bestämmer hur de ska vara och 

vad de ska göra. Den typen av självständiga individer passar inte som underordnade i organisationer, 

då de inte vill låta andra bestämma vad de ska ta sig för. Om man därför tänker att organisationer 

innehåller ledare med efterföljare kan föreställningen om individer lättare jämkas ihop med fenomenet 

organisationer. De som följer en ledare avsäger sig inte sin fria vilja, som underordnade kan tvingas 

göra, utan de kan istället bestämma själva att det vill lyda sin ledare. (Giddens, 1991, Gergens, 1991) 

De flesta chefer har ledaregenskaper och ledare utövar som regel även chefskap. Att vara ledare är inte 

detsamma som att vara chef men ledarskap och chefskap har en del gemensamt. (Gardner, 2011) Det 

är i dag vanligt förekommande att man i stället för chef talar om ledare (Iseskog, 2003). Chef kan vara 

chef endast om han eller hon har kunskaper om chefskapets innebörd och innehåll. Att öva chefen i 

uppträdande, motivation och ledarskapets psykologi är bortkastat om chefen inte har klart för sig vilka 

villkor, krav, normer och formella regler som gäller för ledarskapet i arbetslivet. (Iseskog, 2003) 

 

”För att lyckas som chef behöver du massor av energi, inre glöd, ambition, uthållighet, hårt arbete 

och stark vilja att leverera resultat. För att prestera resultat måste du ha en stark motivation. Inse att 

detta är viktigt. Identifiera dina egna drivkrafter och använd dig av dem. Se också och respektera 

drivkrafterna hos människorna i din omgivning”. (Arhén, 2005, s 41) 

 

2.5 Ledarskapsstilar 

Många beskriver ledare som om alla delade vissa egenskaper och betedde sig som om det vore möjligt 

att i den spektakulärt mångskiftande floran av ledare urskilja en idealbild av ledaren. Ledare är 

sinsemellan olika. De har olika stilar och varierande egenskaper och kvaliteter. Ledarskap utövas i en 

oöverskådlig mängd sammanhang och sammanhanget har stor betydlese för vilken typ av ledare som 

dyker upp och hur de spelar sina roller. (Gardner, 2011) Ledarskapet utan koppling till ansvar, 

uppgifter och mål är informellt ledarskap. Denna form är vansklig eftersom den inte är uttalad. 

Ledarskap ska kunna ifrågasättas och avsättas och blir då ett formellt ledarskap. Ofta delas det 

traditionella ledarbegreppet in i tre olika stilar:  

 

Den auktoritära ledaren som själv fattar alla beslut och ger andra arbetsuppgifter. Med direkt styrning 

och kontroll motiveras deltagarna (Hellman, 2008). Den auktoritära ledaren ger sina medarbetare order 

att lyda, ger medarbetarna ingen möjlighet till att bedöma själva det som händer, de får inte identifiera 

problem utöver de som finns i givna order och de får inte tänka på lösningar (Gardner, 2011).  

 

Låt-gå-ledaren är passiv och gruppen får klara sig bäst den kan (Hellman, 2008). Den här ledaren bryr 

sig inte om hur det går för gruppen utan lägger hela ansvaret på sina medarbetare som måste lösa 

eventuella problem själva och nå fram till det angivna resultatet (Gardner, 2011). 

 

Den demokratiska ledaren får alla att göra sin stämma hörd och har en tro på att andra i gruppen kan. 

Allas kompetens tillvaratas på bästa sätt och samspelet i gruppen stöttas av ledaren. Ledaren ansvarar 

för att strukturera arbetet och möten på ett sånt sätt att målen tydliggöras och att arbetsglädje och 

engagemang stimuleras. (Hellman, 2008) Ledaren som utövar demokratiskt ledarskap ger sina 

medarbetare makt, dock behöver medarbetarna kunna nyttja makten och nå ut med sitt övertygande 

budskap till alla (Gardner, 2011). 

 

Det ledarskap som nästan alltid involverar ett antal individer som arbetar tillsammans i ett team anses 

effektivt. Teamen brukar ha sina ledare och uppdrag utförs bättre om det är en person som har 

huvudansvaret, men inte som soloartist. Ledarskap i ett team ökar möjligheten att olika ledarstilar kan 
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komma till uttryck samtidigt. För att kunna skilja på olika sorters ledare från varandra behöver man 

titta grundligt på vad ledare faktsikt gör. Ledare skiljer sig åt när det gäller hur väl de utför olika 

uppgifter. Exempel på uppgifter där man lätt kan skilja olika sorters ledare är: att synliggöra målen, att 

bekräfta värderingarna, att skapa motivation, att vara chef, att uppnå rimlig samstämmighet, att 

förklara, att vara symbol, att vara företrädare samt att förnya. (Gardner, 2011) 

 

2.6 Situationsanpassat ledarskap 

När man tittar på det situationsanpassade ledarskapet spelar sammanhanget eller situationen 

huvudrollen. Detta sammanhang kräver olika ledaregenskaper då enskilda ledare har en repertoar av 

stilar som de kan använda sig av. Det förklaras att ledaren kan förändra sitt beteende för att passa olika 

sammanhang, en person besitter inte en uppsättning givna egenskaper, utan kan anpassa sig och leda 

olika under olika betingelser. Sådant som vilken typ av arbete som skulle bedrivas, vilken position 

ledaren har i organisationen samt hur relationen ser ut mellan ledaren och den underlydande kom att 

spela roll i det situationsanpassade ledarskapet, vilket man kunde sammanfatta i orden ” det beror på”. 

(Bryman, 1996) 

 

2.7 Transformellt ledarskap 

Det transformella ledarskapet delas in i fyra typer som kallas de fyra I:na och består av idealiserad 

påverkan, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. Idealiserad 

påverkan är när ledaren beter sig på ett sådant sätt att han eller hon blir en förebild för medarbetarna. 

Ledaren agerar rättvist och moraliskt samt motiverar medarbetarna att göra likadant genom att inte 

utnyttja sin makt om det inte är nödvändigt. Inspirerande motivation kallas det ledarskapsbeteende 

som förmedlar utmanade och inspirerande mål samt en vision om framtiden. Detta får medarbetaren 

att känna mening med arbetet som ska utföras och därför sätter de organisationens och arbetsgruppens 

intressen före sina egna. Det innebär att de ofta presterar bättre än de från början trodde var möjligt. 

Intellektuell stimulans är när ledaren stimulerar medarbetaren att tänka i nya banor genom att 

uppmuntra nytänkande och kreativitet. Ledaren ifrågasätter inte medarbetare som kommer med 

annorlunda idéer och även de idéer som skiljer sig från  ledarens uppmärksammas. Individuell 

omtanke är när ledaren anpassar sitt beteende till varje enskild individs behov genom att ge uppgifter 

som är lagom svåra, eller genom att styra arbetet olika mycket. Ledaren lyssnar också uppmärksamt på 

medarbetarna och kommer ihåg tidigare samtal. (Bass & Avolio, 1994, Douce et al., 2009) 

Detta ledarskap leder till färre konflikter i arbetsgruppen, eftersom ledaren inspirerar medarbetarna att 

arbeta mot gemensamma mål och motiverar dem att sätta organisationens intressen före sina egna.       

(Douce et al., 2009) 

 

2.8 Transaktionellt ledarskap 

Vid transaktionellt ledarskap använder ledaren positiva och negativa förstärkningar för att få 

medarbetaren att prestera det som krävs. Arbetet blir som en typ av byteshandel mellan ledare och 

medarbetare där medarbetaren blir belönad eller bestraffad beroende på hur väl målen uppfylls (Bass 

& Avolio, 1994).  

Det transaktionella ledarskapet delas upp i tre typer av beteenden som kallas målstyrd motivering, 

aktivt felkorrigerande ledarskap och passivt felkorrigerande ledarskap. Målstyrd motivering är när 

ledaren tydligt förmedlar vad som ska göras och vilka belöningar som kan fås för ett lyckat resultat. 

Felkorrigerande ledarskap finns i en aktriv och en passiv variant där båda innefattar att ledaren 
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uppmärksammar de fel som medarbetaren gör och vidtar åtgärder mot dem. I den aktiva varianten av 

felkorrigerande ledarskap kontrollerar ledaren medarbetarens arbete och påpekar fel direkt när de 

uppstår. I den passiva varianten är ledaren mer avvaktande och bara när felen är allvarliga och 

uppenbara påpekar ledaren dem för medarbetaren. Felkorrigerande ledarskap är nödvändigt ibland, 

men inte lika effektivt som de transformella ledarskapsbeteendena. (Bass & Avolio, 1994, Douce et 

al., 2009) 

 

2.9 Bör chefer bli ledare? 

I litteraturen finns det många olika sätt att se på ledarskap och chefer. Brunsson & Holmblad Brunsson 

(2009) ser på  ett annat sätt nämligen att med hjälp av sina styrinstrument kan cheferna påverka vad 

som händer i deras organisationer, men det är inte lätt, de ska inte bara styra, de ska representera 

också, ta ansvar och presentera sina organisationer och de åtgärder dessa organisationer vidtar. 

Ansvaret finns kvar även när framgången uteblir, och uppgiften att representera förutsätter god 

kommunikationsförmåga och goda insikter i hur människor resonerar. I motsats till ledare beskrivs 

chefer ofta som tråkiga byråkrater och att det till och med kan vara enklare att vara ledare utan att 

samtidigt vara chef. Ledare som befinner sig utanför en organisation eller är underordnade i en 

organisation får mindre ansvar och kan koncentrera sig på bestämda frågor, även kraven på 

presentationer är inte lika hårt begränsad av speciella krav och förväntningar. Men kan nu chefskap 

och ledarskap förenas? Chefer med ledaregenskaper som är entusiastiska och medvetna personer med 

utstrålning och gott självförtroende bör ha lätt för sig att övertyga sina underordnade om att just deras 

åsikter är det som stämmer. Då blir de underordnade samtidigt efterföljare, som tror att deras chefer 

har rätt. (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009) Fortsättningsvis frågar sig Brunsson & Holmblad 

Brunsson (2009) om ledare verkligen passar i organisationer. I sin klassiska bok Leadership in 

administration  menar Philip Selznick (1984) att ledare framför allt behövs i organisationer som är 

under uppbyggnad, där det saknas regler, procedurer och traditioner. När det väl är på plats och 

organisationen har blivit en organisation, blir det mindre viktigt med ledarskapet. (Selznick, 1984) 

 

Chefer som uppträder som ledare i organisationer utsätter också dessa för vissa risker. Karismatiska 

ledare kan ha en så pass stark personlighet att det räcker för att andra ska ändra uppfattning. Livet i 

organisationer där även cheferna är karismatiska ledare kan lätt bli idylliskt då motsättningarna 

försvinner och alla är nöjda. Han fortsätter att förklara att det i praktiken är svårt att skilja mellan 

övertygande och manipulation och att risken finns att  karismatiska personer har en stark förmåga att 

manipulera. (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009) Dessa karismatiska personer kan ha fel, och om 

den förmåga att övertyga blir för stark ökar risken för att alla i en organisation tänker på samma sätt, 

vilket kan leda till att organisationen misslyckas. Då har grupptänkandet gått till överdrift. (Janis, 

1972) Chefer har inte alltid rätt utan måste ifrågasättas och har ofta nytta av goda medarbetare, och de 

kan även överskatta sin egna förmåga (Hedberg, 1980). De kan lätt tro att tidigare framgångar blir 

bestående och kan utsätta sina organisationer för stora ekonomiska vågspel (Levinthal & March, 

1993). Ytterligare en risk är att chefer med ledaregenskaper själva kan bli svårstyrda då de har svårt att 

följa regler, föraktar hierarkier, är impulsiva och upptagna av en bestämd vision. De övriga cheferna 

och medarbetarna kan få svårt att få gehör för sina beslut, vilket kan leda till att viktiga aspekter på 

verksamheten förbises. (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009) 

 

2.10 Vad utmärker en ledare? 

Ledarskap anses bestå av att fastställa mål och ge människor motivation. När människor ska beskriva 

vad en ledare gör så brukar svaren handla om dessa två funktioner. ”Ledare riktar in oss åt rätt håll 
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och får oss att komma igång” (Gardner, 2011, s 23). Ledare kan inte skapa arbetslust ur tomma intet. 

Den motivation som redan finns där måste de frigöra eller kanalisera. Ledare måste förstå människors 

förhoppningar och farhågor, vardagsbehov, och behov av trygghet i en vidare mening dvs förtroendet 

för samhällets förmåga att lösa sina problem om de vill lyckas. Ledare behöver förstå människors 

längtan efter en bättre framtid. Effektiva ledare tar till vara de drivkrafter som underlättare en 

gemensam strävan mot mål som gruppen anser viktiga. För att hållbar arbetsmoral och arbetslust ska 

uppnås krävs två saker som kan förefalla motstridiga; å ena sidan en positiv inställning till framtiden 

och till vad man kan åstadkomma genom sina egna, medvetna handlingar och å andra sidan ett 

godtagande av att livet är fyllt av svårigheter och att ingenting kan tas för givet. En grundläggande 

förutsättning för ledarskap är villigheten att ta strid när strid är vad som erfordras. Det är viktigt att en 

ledare kan hantera både externa och interna konflikter. Det är även viktigt att ledaren har tillit till sina 

medarbetare samt att medarbetarna har tillit till ledaren. Ledare är lärare. Tydliga uppgifter för ledare 

är att leda och att undervisa. Ledaren ska planera och prioritera arbetsuppgifter samt kunna utforma en 

handlingsplan, välja medarbetare och delegera.  Ledaren ska sätta dagordningen vid möten och fatta 

beslut vid de situationer som kräver beslutstagande. Varje framstående ledare är en god pedagog – 

varje god pedagog utövar ledarskap. Ledare är även en symbol och förebild i den organisation han 

tillträder. En symbol i den bemärkelsen att han syns i speciella grupper och förebild för sina 

medarbetare. Ledare ska således även vara företrädare och representativ. Ledaren företräder och 

representerar sin grupp. (Gardner, 2011)  

 

Ledare har fysisk vitalitet och uthållighet (Gardner, 2011). De är effektiva och innehar förmågan att 

med hög produktivitet fatta beslut som har stor betydelse för verksamheten (Karlöf, 1994). Ledare är 

sakkunniga och har god förståelse för de man leder och deras behov (Gardner, 2011). De har gott 

omdöme för att klara fatta högkvalitativa beslut baserade på fakta, erfarenhet och intelligens (Karlöf, 

1994). Ledare har vilja att ta ansvar, mod, beslutsamhet och stabilitet (Gardner, 2011), samt har 

förmågan att vinna förtroende och ingjuta respekt (Karlöf, 1994). Ledare har förmåga att motivera 

människor och förmåga att vinna och behålla tillit. De har gott självförtroende och har stark drivkraft. 

(Gardner, 2011) De har helikoptersförmåga, dvs förmåga att se helheter i såväl tid som rum (Karlöf, 

1994), anpassningsförmåga (Gardner, 2011) samt analysförmåga (Karlöf, 1994). Ledare har stark 

drivkraf att lyckas, behov av framgång (Gardner, 2011). 

 

Ledare behöver inte vara förnyare. De kan leda människor framåt och med gamla slagord mot tidigare 

uppsatta mål. Förändring är inget som ska eftersträvas för förändringens skull utan förändringar ska 

tillkomma och genomföras när behov finns för förändring. Ledares sätt att leda förändras under 

samspelet med de han ledare. Ledare behöver kunna utveckla sitt arbetssätt baserat på den grupp som 

de leder. Alla grupper är olika och behöver hanteras på olika sätt. Det är viktigt att titta på hur 

verkligheten ser ut och forma ledarskapet utefter den. När ledare gör det möjligt för medarbetare att 

utveckla egna initativ skapar de något som kan leva kvar när de själva har slutat. (Gardner, 2011) De 

faktorer som ger framgång är attityden, dvs ett positivt förhållningssätt, bildskapande förmåga, dvs 

kunna göra en inre film av hur bra allt kan bli, hängivenhet, dvs stark känsla för sitt team, goda vanor 

som tex bra kost, sömn, fysisk aktivitet, samt beröm och bekräftelse, dvs för att bli bra måste man bli 

uppmuntrad. (Hellman, 2008) 

 

2.11 SWOT-modellen 

SWOT på engelska står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats och på svenska blir det 

Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. När ledare försöker tolka, förstå och ta ställning till vad som 

sker i omvärlden och hur det påverkar den egna verksamheten är ”analysmodellen” den vanligaste som 
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används. Personer som jobbar med ledare upptäcker snart att denna analys kan gå åt två olika 

riktningar. Vissa har fokus på svagheter och hot medan andra har fokus på styrkor och möjligheter. 

Den vanligaste svagheten brukar kallas för ”kostnadsläge” och det största hotet brukar kallas för 

”marknadsutveckling”. Det finns ledare som ser möjligheter och som bygger på eller utvecklar de 

styrkor som behövs för att lyckas även vid svåra tider samtidigt som det finns ledare som ser alla hot 

och som är för svaga för att jobba i motvind. (Pieschewski, 2010) ”Jag vill bli ledd av ledare som ser 

möjligheter. Fråga dig själv, vem vill gå ut på planen och spela en match som redan är förlorad? Hur 

kul är det? Hur mycket energi ger det?” (Pieschewski, 2010, s 128) 

 

SWOT-modellen är ett bra instrument för att synliggöra förbättringsområden. Det är enkelt och går 

snabbt att använda. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

"Hot" Åtgärder 

 

Fig. 3.1 SWOT-modellen (Hellman 2008) 

Det är viktigt att bestämma vad som ska utvärderas och ställa frågan vilka är mina styrkor som ledare? 

Utan att värdera allt för mycket säger deltagarna högt vad de först kommer att tänka på. Orden listas i 

fältet för styrkor. Därefter gör man samma sak kring förbättringsmöjligheterna, hot och åtgärder. Det 

negativa ska balanseras mot det positiva och utvärderingen fokuserar på möjligheter och inte på 

problem. Likväl som ledaren kan utvärdera sig själv kan utvärdering göras på gruppens arbete. De 

frågor som då tex kan ställas är vilka är styrkorna, vad kan bli bättre, finns där några hot, vilka 

åtgärder behövs? Analysen möjliggör att i tid möta konflikter och missnöje och göra medarbetarna 

delaktiga i ansvaret för gruppens arbete. Ytterligare en del av utvärdering är självvärdering. Alla 

deltagare för loggbok över sin egen utveckling och ställer sig frågorna som tex vad har jag gjort denna 

gång, vad har jag lärt, vad ska jag bli bättre på? (Hellman, 2008) 
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3. METOD 

 

I detta kapitel presenteras den valda metodiken för studien. Det företag som har valts att intervjuas 

och analyseras har valts att hållas anonymt för att en av skribenterna är anställd på Företaget idag 

och en risken för att få en vinklad syn av analysen vill minimeras. 

 

3.1 Val av företag 

Intervjuer har gjorts på ett större känt företag. Valet av Företaget föll sig naturligt då en av 

skribenterna arbetar där och kunde därför använda sig av medarbetare på nära håll. Att arbeta på 

Företaget som man skriver en uppsats om gör att man lättare kan känna av andan och Företagets 

kultur. Företaget var av intresse då Företaget redan gjort en stor satsning på cheferna för att 

effektivisera ledarskapet och har en öppen och välkomnande syn på ledarskapfrågor. Företaget är 

benäget att genomgå förändringar, vilket skapade en nyfikenhet att se vad man kunde få ut av 

intervjuerna. 

 

De risker som finns med att använda sig av intervjupersoner på sin egna arbetsplats är att intervjuaren 

känner alla Respondenterna, och att de har en arbetsrelation sedan innan som de inte vill äventyra. 

Med andra ord, de kanske inte ger helt uppriktiga svar, för att skydda sig själva. Likaså kan 

intervjuaren vara så pass insatt i arbetssättet på Företaget att det kan äventyra objektiviteten, med 

andra ord, svårt att se Företaget från en helt ”ren” synvinkel då intervjupersonen redan är så insatt i 

Företagets sätt att tänka samt dess kultur. Detta har försökt att minimeras genom anonymiteten samt 

det kritiska tänkandet vid skrivandets stund. 

 

Då Företaget består av ett moderbolag och flera dotterbolag har det i studien valts ut organisationer 

inom två av dotterbolagen samt inom moderbolaget. Intern Kommunikationsavdelningen tillhör 

moderbolaget medan HR-avdelningen och Ekonomiavdelningen tillhör ett utav dotterbolagen och 

Säljavdelningen tillhör ett annat dotterbolag. 

 

3.2 Kvantitativa och kvalitativa studier 

Kvantitativa studier omfattar information som kan mätas eller värderas numeriskt (Björklund & 

Paulsson, 2003). Målet med kvantitativa studier är att med hjälp av större mängder empiriskt material 

försöka nå generell kunskap (Bergquist, Lövheim & Sveningsson, 2003).  

Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne eller en 

situation och man samlar in data genom bl.a intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003). Kvalitativa 

studier syftar till att nå en djupare förståelse av ett fenomen eller av människors erfarenheter 

(Bergquist, Lövheim & Sveningsson, 2003). Vid kvalitativa studier talas det om närhet till 

undersökningsproblemet. Det gäller att ha närhet och öppen interaktion till informatören. (Olsson & 

Sörensen, 2001) 

 

Studien har en kvalitativ ansats pga att den skapar djupare förståelse inom det valda ämnet. Den 

kvalitativa metoden kan genomföras genom t.ex. intervjuer, observationer, fokusgrupper och 

fältstudier men i denna uppsats har det valts att endast genomföra intervjuer. Anledningen till att 

fokusgrupper och fältstudier valts bort är för att tiden var knapp och för att det kändes som att det 

skulle bli för stort undersökningsområde. Valet att genomföra intervjuer på Företaget gjorde att 

koncentrationen kunde läggas utifrån Företagets uppfattning inom det specifika ämnet som valts. 

Anledning till att studien inte behandlar kvantitativa metoder är för att ledarskap inte går att mäta 
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numreriskt samt att syftet med studien inte är att få fram generell kunskap med hjälp av empiriskt 

material. Studien tar upp kvalitativa metoder då syftet är att kunna ge en generell beskrivning inom 

ledarskap samt gå in djupare i förståelsen av ämnet baserat på den terori som är framtagen och de 

intervjuer som är genomförda. 

 

3.3 Fallstudie 

En fallstudie är en metod för kunskap. Det är en vetenskaplig metod som genom en kortare 

beskrivning studerar ett bestämt tillfälle, ett fall, med målet att komma till ett beslut. 

Problemställningen har ofta ett brett perspektiv och som regel är subjektet i ekonomiska fallstudier en 

eller flera organisationer ibland med motstridiga intressen. Fallstudier används även i seminarieform, 

dvs i en undervisningsform präglad av presentationer, dialoger och diskussioner. Fallstudie används 

ofta i situationer som är socialt komplexa och där det är svårt eller nästan omöjligt att finna en riktig 

korrekt lösning. (Solberg, Soilen & Huber, 2006) 

 

Den fallstudie som studerats i denna uppsats är ledarskapsegenskaper hos chefer på det valda 

Företaget. Koncentrationen har legat på ett utav dotterbolagen i koncernen samt att fokus är lagd på 

fyra olika organisationer för att få en så bred bild av Företaget som möjligt. Målet är att hitta 

förbättringsmöjligheter hos cheferna och den problemprecisering som presenteras är att se till de 

brister som Företagets chefer har idag.  

 

3.4 Induktion, deduktion och abduktion 

En uppsats kan vandra mellan olika abstraktionsnivåer där teorierna och empirin utgör ändpunkterna. 

Induktion menas med att man startar i verkligheten och försöker upptäcka mönster som man kan 

sammanfattas i modeller och teorier. Ämnet kan studeras utan inläsning av existerande teori. Vid 

deduktion börjar man med teorierna och gör utifrån dessa förutsägelser om empirin, vilka man sedan 

försöker få verifierade av insamlade fakta. Där dras slutsatser om separata företeelser utifrån den 

befintliga teorin. Abduktion sker när man gör en nivåvandring fram och tillbaka mellan de olika 

abstraktionsnivåerna. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

Denna studie vandrar mellan de olika abstraktionsnivåerna och därav används abduktion. Data har 

samlats in från olika vetenskapliga källor där teori kring ämnet ledarskap tas upp och diskuteras samt 

personliga intervjuer har genomförts för att kunna jämnföra det praktiska med det teoretiska.  

 

3.5 Planering och genomförande 

Genom att göra personliga intervjuer där man sitter ner tillsammans för ett tidsbokat möte, ger det 

utrymme för mer komplicerade frågor samt eventuella följdfrågor. Intervjuaren kan under mötets gång 

följa upp frågor och själva intervjusituationen kan skapa förtroende mellan intervjuare och intervjuad 

samt att det går fort att genomföra. Att intervjuaren kan följa upp frågor direkt ger ett större underlag 

till studien samt att svaren ger bra data. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

 

På grund av frågornas utformning och även för att få så riktiga svar som möjligt, benämns det 

undersökta företaget  i studien för ”Företaget” istället för dess autentiska namn. Allt för denna studies 

riktighet och dess avspegling på verkligheten. De intervjupersoner som medverkat benämns 

”Respondenterna”. 
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Det var väl genomtänkt vilka personer som skulle intervjuas. För att få se olika typer av chefer som 

måste använda ledarskapsegenskaper på olika sätt valdes det i studien att intervjua personer inom olika 

avdelningar. Tanken var att se om cheferna leder sina medarbetare olika. Det resultat som kom fram i 

studien och som sedan har analyserats är specifikt för Företaget och det är inte meningen att det ska 

vara generellt skrivet, då varje företag i samhället har sitt sätt att leda sin personal. Undersökningen 

har valt att genomföras genom personliga intervjuer med ett antal chefer och medarbetare på 

Företaget. De kompletteringsfrågor som dykt upp under arbetets gång har genomförs via e-mail på 

grund av tidsbrist hos Respondenterna. De frågor som ställdes vid intervjutillfället finns bifogade som 

bilaga 1 och 2 till uppsatsen och de frågor som tillkom och skickades ut via mail finns som bilaga 3. 

De frågor som har ställts vid intervjuerna var formulerade på så sätt att intervjupersonerna fick 

möjlighet att ge flera olika svarsalternativ. Den metod som använts vid intervjuerna är open-ended 

metoden. Open-ended syftar till att peta på processen, utan att hänvisa till några omedvetna motiv, 

utan att tolka något, för att t ex knyta ihop vad olika deltagare sagt och att på det sättet föra dialogen 

framåt (Widlund, 1995). Det förekommer även semistrukturerade frågor då dessa senare har lagts in. 

De semi-strukturerade frågorna är när frågorna formuleras efterhand och tas upp när undersökaren 

anser det vara lämpligt med tanke på exempelvis Respondenternas svar eller reaktion på tidigare 

ställda frågor. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

Intervjuaren sammanställde intervjuerna i ett dokument som skickades ut till var och en för revidering. 

Respondenterna fick då möjlighet att göra ändringar, lägga till och ta bort information om de tyckte 

något var felaktigt. Efter revideringen har dokumentationen använts till uppsatsen. Under intervjuerna 

fördes anteckningar till stöd för intervjuaren. Respondenterna var till viss del förberedda då de visste 

om att studien skulle behandla ämnet ledarskap och att informationen skulle användas till en 

kandidatuppsats vid Mälardalens högskola under våren 2012. Intervjutiden varierade mellan 30-60 

minuter beroende på om det var en chef eller medarbetare som intervjuades eller om det var en chef 

som även var medarbetare. Vid intervju av medarbetare tog intervjuen i snitt ca 30 minuter. Efter 

frågestunden fick medarbetarna även möjlighet till eget slutord. Intervjuerna med chefer tog i snitt ca 

45 minuter och även dessa intervjuer avslutades med att ge möjlighet till chefens slutord. De intervjuer 

som gjordes med person som var både chef och medarbetare tog intervjuerna i snitt ca 60 minuter då 

båda frågeställningarna togs upp. Även dessa intervjuer avslutades med eget slutord. Anledningen till 

variation i intervjutid berodde på att antalet frågor varierade då det ställdes fler frågor till personer som 

både var chef och medarbetare men även på hur mycket den intervjuade hade att säga i varje fråga och 

hur långt slutordet var. De fick möjligheten att prata helt fritt vid slutordet. Dock var maxtiden för 

intervjuerna 60 minuter pga att det redan var förbokad tid i allas kalender. 

 

3.6 Datainsamling 

Data insamlat genom intervjuer och personlig direktkontakt kallas med ett annat ord för primär data. 

Fördelen med den formen av insamling är att den inte är vinklad. Denna form av data är sådan som 

undersökarna själva samlar in. Sekundär data är redan insamlad data till annat ändamål och som 

redan finns tillgängligt. Sekundär data används för att skapa en grundläggande förståelse för det som 

ska analyseras. Primär data insamlas för att erhålla ytterligare information, då de behövs kompletteras 

med exempelvis attityd, kunskap och medvetenhet. Fördelarna med sekundär data är att de ej är lika 

kostnads- och tidskrävande som att samla in primär data men en nackdel är att dessa data inte exakt 

lämpas till ditt problem. Fördelen med primär data är att den är aktuell och anpassningsbar men även 

denna typ har sina nackdelar. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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Denna studie skrivs både från primär och sekundär data. Primär data i form av intervjuer av både 

chefer och medarbetare på Företaget. De första intervjuerna skedde via personliga möten och de 

kompletterande intervjuerna skedde via mail till Respondenterna. Sekundär data i form av information 

om Företaget. Information från Företaget har samlats in via intervjuer samt egna erfarenheter. 

Littertursökning för den teoretiska referensramen samlades in via lån på olika bibliotek samt via 

bibliotek på nätet där det lånades böcker i form av e-böcker. 

 

3.7 Analysmetod 

Med analysmetod menas uppmärksamhet på förståelse att utveckla och analysera processer i syftet att 

hjälpa deltagarna till ökad självkännedom. (Widlund, 1995) 

 

Studien mäter resultaten av svaren dels i analysen samt dels i slutsatsen, och svaren visar hur 

ledarskapet används i Företaget och vilka egenskaper som finns samt vilka eventuella brister som 

hittas. I  både analysen och slutsatsen görs det en bedömning om detta samt rekommendationer om 

förbättringsmöjligheter ges. De frågor som har ställts till Respondenterna har valts utifrån studiens 

syfte och problemprecisering. I analysen ställs den teoretiska datan mot den empiriska datan för att 

klargöra skillnaden med vad ledarskap innebär genom vetenskapliga källor och hur Respondenterna 

ser på ledarskap. Vid jämförelsen plockas förbättringsförslag fram. Analysen genomfördes genom att 

koppla teorierna från teorikapitlet med intervjuerna i empirikapitlet. Analysen betonar likväl det som 

överrensstämmer med teorin och empirin liksom de olikheter som kom upp. 

 

3.8 Validitet och Reliabilitet 

Källkritik används för att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta dvs valid, om den 

är väsentlig för frågeställningen, relevant, samt om den är fri från systematiska felvariationer, 

reliabel. Man kan ytterligare använda sig av s k källkritiska kriterier där de viktigaste är samtidskrav, 

tendenskritik, beroendekritik och äkthet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) Validitet innebär 

metodernas möjlighet att fånga in det som ska undersökas och att materialen pekar åt samma håll, 

vilket ökar trovärdigheten i tolkningen. Reliabilitet innebär att det är full kontroll på mätinstrumenten, 

dvs att mätningen görs på ett tillförlitligt och pålitligt sätt. Validitet och reliabilitet handlar om att 

kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systemetiskt och hederligt sätt. Om 

samma undersökning skulle göras från någon annan person så ska svaren vara detsamma. (Bergquist, 

2003) 

     

För att öka validiteten har syftet ständigt varit med i fokus under hela arbetet. Under intervjuernas 

genomförande användes objektivitet och intervjuerna styrdes mot ämnet som berörs. Den data som 

fåtts från intervjuerna har sammanställts och återkopplats till Respondenterna för att uppnå 

objektiviteten och minska missuppfattningar. Teori från de olika källorna som använts har beaktats 

samt litteraturstudier kombinerats med intervjuer för att få olika perspektiv. Intervjuerna har 

sammanställts nära inpå intervjutillfället för att öka validiteten. Detta för att information inte skulle gå 

förlorad eller förvrängas. Under arbetets gång har det löpande skrivits ner vad som gjorts för att 

undvika att information går förlorad. De resultat och slutsatser som dragits under arbetets gång har 

dokumenterats vart efter. En så tydlig bild som möjligt har försökt ges över hur datainsamlingen har 

gått till för att underlätta en replikering av studien. De referenser som använts har presenterats löpande 

i arbetet för att underlätta för läsare att själva kontrollera källan och göra sina egna tolkningar. 

Respondenterna har valts att hållas anonyma för att få så trovärdiga svar som möjligt. Detta 

förmedlades till Respondenterna, vilket slutligen leder till att hela studien ska bli så trovärdig som 
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möjligt. De intervjuade cheferna och medarbetarna är anonyma eftersom de inte visste om vilka övriga 

som skulle intervjuas. 

 

I denna studie är det tendenskritiken som berör oss mest, där man besvarar frågor som t ex: vilka egna 

intressen har uppgiftslämnaren i den här frågan? Anledningen till att just tendenskritiken är den som 

berör mest i denna uppsats är för att intervjuer har gjorts med både chefer och medarbetare till 

cheferna. Cheferna har en syn på sitt ledarskap medan medarbetaren kanske har en helt annan syn på 

chefens ledarskap vilket kan sättas emot varandra i anlaysen och förbättringsförslag kan tas fram. Då 

stor del av informationen skedde genom intervjuer har en kritisk inställning hafts till att framför allt 

cheferna framställer sig så bra som möjligt. Vidare har intervjuer genomförts med ett antal 

medarbetare till cheferna, då dessa medarbetare var anonyma inklusive deras svar, gör att det inte kan 

ligga ett visst intresse i att framföra sina lovord till sin/sina chefer. Den vetenskapliga litteratur som 

använts för studien anses vara korrekt och informationsspridande utan egenintressen. 

 

I och med att en utav skribenterna arbetar på Företaget finns det både för och nackdelar. Fördelarna 

har varit tidsbesparing då intervjuerna har kunnat ske på arbetsplatsen, lättare att få information om 

Företaget och dess kultur, lättare att ställa ”rätt frågor” till Respondenterna. Nackdelarna har varit 

objektiviteten samt att veta om respondenterna har varit helt ärliga vid sina svar på de ställda frågorna 

samt att de kanske kände sig bevakade och hämmade. 
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4. EMPIRI  
 

I detta kapitel ges en beskrivning av den verklighet som studien avser. Intervjuerna som har 

genomförts presenteras, men först en beskrivning av Företaget. 

 

4.1 Beskrivning av Företaget 

Företaget är Nordens största sökföretag. Genom att använda Företagets tjänster kan både företag och 

konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är 

intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt 

marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad 

försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer. Företaget har 3 700 anställda i Norden och Polen 

samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2010 uppgick intäkterna till 5 325 

MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 605 MSEK. Huvudkontoret finns i 

Stockholm. (Företaget) 

 

Inom Företaget finns det olika avdelningar som alla arbetar mot gemensamma mål, nämligen att få 

Företaget att bli störst inom sitt område. Några av de avdelningar som finns inom Företaget är; olika 

säljorganisationer, ekonomiavdelning, HR-avdelning, Intern kommunikation, Marknadsavdelning, 

Legal, Kundservice, m fl. Företaget har hösten 2011 genomgått en kommunikativ ledarskapsutbildning 

för alla chefer vilket var intressant att ta del av samt få höra deras syn på ledarskap. Företaget anser att 

det även är viktigt med uppföljning för att kunna mäta resultat efter utbildningen. Det är mycket fokus 

på cheferna och mycket satsning förs för att alla chefer ska få möjlighet att bli bättre ledare. Över hela 

Företaget råder det högt i tak. De anställda har en öppen och ärlig kommunikation och vågar därmed 

ge både positiv och negativ feedback. De olika avdelningarna på företaget är väldigt beroende av 

varandra i det dagliga arbetet därav vikten av ett bra och positivt samarbete. 

 

4.2 Intervjuer 

Intervjupersoner har valts utifrån strukturen på Företaget. Då Företaget är stort och innefattar olika  

avdelningar som arbetar på olika sätt innebär det att cheferna behöver arbeta olika inom de områden. 

För att täcka upp olika chefstyper valdes det att intervjua chefer och medarbetare inom olika områden. 

Vid valet av vilka avdelningar och personer som skulle väljas till intervjuerna diskuterades innan. 

Diskussionen resulterade i att valet blev fyra organisationer, nämligen sälj, HR, ekonomi och intern 

kommunikation. Anledningen till att just dessa fyra organisationer valdes var för att de är så olika, 

deras sätt att arbeta skiljer sig åt vilket ansågs skulle ge en bild på olika chefer samt eventuella 

ledaregenskaper inom Företaget. Nedan följer en strukturfigur som visar var i organisationen de 

utvalda intervjupersonerna sitter. Figuren är koncentrerad på att endast visa de utvalda 

organisationerna. Anledningen är för att Företaget är så stort och innefattar ett antal olika 

organisationskartor. 
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Fig. 4.1 Intervjupersonernas struktur på Företaget 

 

Valet av chefer inom olika områden visar att ledarskapet skiljer sig beroende på vilken sorts 

organisation som drivs. Vid en ekonomiavdelning där det finns mer fasta rutiner och deadlines att följa 

behöver chefen använda en viss typ av ledarskap för att få med sig medarbetarna till att uppnå de 

uppsatta målen. Vid en säljorganisationen där alla medarbetare och chefer behöver vara 

tävlingsinriktade för att uppnå bästa resultat behövs en annan typ av ledarskap för att få med sig alla 

medarbetare. Vid en HR avdelning där arbetsuppgifterna skiljer sig rejält från den övriga 

organisationen, där det inte finns deadlines och tävlingar, behöver ledarskapet vara på ett helt annat 

sätt för att kunna leda sina medarbetare genom verksamheten. HR avdelningen finns på Företaget för 

att stötta och guida både chefer och medarbetare och de medarbetare som tillhör HR avdelningen 

behöver också ha lite ledaregenskaper för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som tillhör 

avdelningen.  

 

4.2.1 Intervjuer med cheferna på Företaget 

 

”Jag vill inte vara auktoritär” 

Chefernas gemensamma önskan är en god kommunikation och öppen dialog med sina medarbetare där 

man har högt i tak. De ville inte ses som auktoritära, det ordet har en negativ klang. Det finns 

variationer hos varje chef om vad högt i tak verkligen innebär för just dem. Det kunde vara allt från att 

medarbetarena ska kunna göra allting själva, med andra ord, chefen ska egentligen inte behöva vara 

där och hålla kontroll att de både utför sina arbetsuppgifter och att de utförs på rätt sätt. Till att de 

tycker att högt i tak är när alla får prata på deras gemensamma möten. Cheferna vill även vara 

tillgängliga för sin personal och vara raka i kommunikationen.(bilaga 1) 

 

” Den viktigaste ledaregenskapen är att vara rak och tydlig” 

De ledaregenskaper som cheferna anser sig vara viktiga varierade, men att ha självinsikt, man ska veta 

om sina styrkor respektive svagheter för att kunna utvecklas, samt att vara rak och tydlig, var något 

som kändes att de tryckte extra på.  

 

Att vara rak och tydligt vägde tungt, sa de. De ville inte bli missuppfattade i sina budskap, men 

samtidigt skulle de kunna pendla mellan de mjuka faktorerna och de hårda för att få med sig 

medarbetarna och även kunna vara tydliga i kravställningen. 

 

HR-Chef Regionchef Ekonomichef

Chef Intern 

Kommunikation

Gruppchef 

Redovisning 

& 

Rapportering

HR-Partner Regionassistent Säljchef

Säljare Controller
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En ledare ska kunna jobba nära sitt team, få med medarbetarna på samma nivå för att kunna ställa krav 

och följa upp att allt blir bra. Ärlighet var också viktigt. Det är grunden till så mycket, och är en chef  

ärlig mot både sig själv och sina medarbetare är mycket vunnet, ansåg säljchefen. 

 

Egenskapen lojalitet kom också fram, även att man ser sig själv som en lagspelare som man kan vända 

sig till vid olika problem, att vara mer ett stöd än en chef. Chefen ska även kunna hantera många olika 

personligheter. 

 

Ekonomichefen tryckte på en viktig egenskap som att våga ta beslut, få andra att ta beslut och att våga 

ändra sina beslut om det inte blev bra. ”Man måste lära av sina misstag, alla måste få göra fel för att 

bli bättre. Alternativet blir att man måste kontrollera allt och då blir det inte effektivt och 

medarbetaren växer inte”. 

 

HR-chefen sa i intervjuen ”jag tycker att den viktigaste egenskapen för en chef är självinsikt. Det är 

viktigt att man vet vilka ens styrkor och svagheter är för att kunna utvecklas som chef. Man måste vara 

lyhörd och tydlig med mål”. 

 

 

”Titlen chef är just bara en titel” 

Att bära titeln chef var för de flesta mer som just en titel. Många kände sig som lagspelare, att de 

själva var som ytterligare en medarbetare. Dock kände just regionchefen att han var mer både och. 

Han kunde pendla mellan extremt tydlig och kravställare till att vara en i laget. 

 

Det var viktigt hur man agerade i det dagliga arbetet, ansåg de också. En del gillade inte alls att bli 

kallade för chefer, utan att ledare låter mycket bättre då de ansåg att  titeln chef låter mer som att ge 

order, en ledare leder genom hela processen. Dessutom låter det trevligare att bli kallad för ledare, 

passar bättre in på vad han gör, ansåg en chef. De ville skapa en känsla av att han är MED, inte EMOT 

sina medarbetare. 

 

”Jag ser mina gruppmedlemmar som mina medarbetare, inte som underordnade” 

De ser sina gruppmedlemmar som medarbetare, inte som underordnade, vilket de ansåg var ett mer 

laddat ord. Många av cheferna ville sträva efter känslan av att utföra arbetet tillsammans. 

Regionchefen ville däremot poängtera att han hade en tydlig spelplan för sina medarbetare, och är 

någon medarbetare utanför denna spelplan vet de vem det är som bestämmer. 

 

”Jag har ingen privat relation med någon av mina medarbetare” 

Det varierade vad gäller chefernas privata relationer till sina medarbetare. Det kunde vara allt från att 

de helt skiljde på det privata livet och arbetslivet till att andra gärna kunde gå ut och träffa sina 

medarbetare efter jobbet utan att det kändes jobbigt att de hade en annan roll på jobbet. 

 

”Det är positivt att  få förslag från sina medarbetare” 

Gemensamt för cheferna var att de var positiva till att få konstruktiv kritik från sina medarbetare, att 

de ifrågasatte beslut som hade tagits. Dock kunde det variera lite grann. Allt från att det skulle vara  

”rätt” person som gav förslaget, han/ hon skulle helst ha goda resultat bakom sig för att den chefen 

skulle lyssna (säljchefen), till att andra chefer lyssnade öppet på alla. Mest förslag kom fram när det 

var en ett till ett relation, dvs när man sitter en och en och diskuterar, då kom det ofta upp bra förslag. 
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”Informell ledare i gruppen…” 

Säljchefen har i sin grupp en informell ledare, och när säljchefen inte är på plats är det den 

informelle ledaren som leder teammöten och rapporterar siffror till sin säljchef. De övriga 

cheferna ansåg inte att de hade några informella ledare under sig. 

 

Generellt ansåg cheferna............ 

Erfarenhet är jätteviktigt samt att en chef är lyhörd, tänker till och kan tänka om. Säljchefen kände att 

han mår bra när han ser att hans medarbetare lyckas nå sina mål, då har han lyckats med sitt jobb som 

chef. Ekonomichefen hade inställningen att släppa så mycket man kan till alla för det växer 

medarbetarna av. Om något skulle hända honom får inte allt haverera fullständigt för då har han inte 

varit en bra chef. 

 

4.2.2 Intervjuer med medarbetarna på Företaget 

 

”Min chef är kompetent och professionell” 

Medarbetarna sa att de tycker att chefen har förtroende för dem och litar på dem, de finns där om 

medarbetarna behöver deras hjälp. Återigen fanns det variationer, allt från att en medarbetare sa att 

den nuvarande chefen är den som har fungerat bäst under åren, han är kompetent, väldigt snäll, 

omtänksam och lätt att ha att göra med (regionassistenten), att chefen till och med ”behöver få mer 

skinn på näsan”(controller), till att chefen uppfattas som strikt, sträng, korrekt men ändå trevlig 

(säljare). (bilaga 2) 

 

Medarbetarna sa att de ansåg att chefen delegerar, delger, ger information hela tiden och utvecklar sin 

personal på ett positivt sätt. Medarbetarna anser att detta gör att de alla litar på varandra till 100%.  

 

Chefen är kunnig och kan det mesta av deras regelverk. Ofta hade cheferna många idéer och energi 

som smittar av sig till sina medarbetare, fortsatte de.  

 

Regionassistenten sa att den kände att chefen pendlar från att vara chef-chef till att vara ”en i gänget”, 

medan vissa medarbetare sa att de tyckte att chefen var en bra förebild, han verkar självsäker och kan 

det han gör. Säljchefen sa att han kände att hans chef är den bästa han har haft rent ledarmässigt. Hans 

chef har en bra balans mellan att vara kravställare och samtidigt kollega i teamet. Chefen styr gruppen 

så att alla medarbetare är med på samma bana (säljchefen). 

 

”Alla är delaktiga till att bidra till ett bra möte! 

Medarbetarna tyckte att deras möten på Företaget är väldigt beroende på vad det är för typ av möte. 

Vid stora möten blir det mer informationsmöten och vid mindre möten blir det mer kommunikation. 

De sa att denna typ av möten var gemensamt för alla intervjuade. 

 

Vissa medarbetare sa att de kände att det är mycket information på mötena och att det är upp till en 

själv om man vill vara delaktig eller inte. Ytterligare medarbetare sa att alla medarbetare på mötet inte 

säger det de tycker (säljare). Där önskar de att alla var mer delaktiga och öppna.  

 

En medarbetare tyckte att, när chefen är borta och han går in som ersättare och håller i mötena, 

försvann dynamiken. Då kunde stämningen bli väldigt seriös. Han önskade att det vore mer avslappnat 

och öppet. (säljare) 
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Medarbetarna sa att generellt hade samtliga möten en bra mix. Man börjar med information från deras 

chefs chefsmöten och sedan diskuterar de aktuella arbetsuppgifter och svårigheter som har dykt upp. 

 

”Chefen är aldrig rädd för att ta en strid” 

Där cheferna hade svåra beslut att bemöta löste cheferna utmaningarna utan problem, med andra ord 

kunde chefen ta svåra beslut, fortsatte medarbetarna med. Ibland kände de att frågorna inte rör deras 

avdelning, men om det var beslut som gällde deras grupp brukar de vara delaktiga i besluten (hr-

partner). 

 

Regionassistenten sa att en av cheferna aldrig är rädd för att ta en strid eller för att ta obehaglig 

information, ”orädd som chef i alla lägen”. Chefen ”hänger aldrig” ut någon medarbetare och kan ta 

argumentationen i gruppen utan problem, han tvekar inte att säga till. 

 

Controllern tyckte att hennes chefen inte tar några svåra beslut eller pekar med hela handen. Det är 

alltid en diskussion om hur de ska göra eller vad som behöver lösas och på vilket sätt det ska lösas. 

 

”Vid stressade situationer blir chefen mer sammanbiten och fokuserad” 

Vissa medarbetare sa att deras chefer var uppe i varv vid stressade situationer och andra medarbetare 

sa att de blev tysta och koncentrerade i samma situation. Regionassistenten sa att det märktes knappt 

på hennes chef att han är stressade och att chefen är duktig på att dölja den stressen. Ytterligare en 

medarbetare sa att chefen kunde bli lite kortare i tonen när de har någon deadline att hålla (hr-partner). 

 

Säljaren sa att hans chef inte är den som står och skriker och skäller utan alla gruppmedlemmar 

tillsammans ska komma fram till lösningen, chefen jobbar mycket med att alla ska ta eget ansvar. 

Chefen är väldigt rutinerad och förmedlar det han vill på rätt sätt. Tar sig tid när de behöver prata. 

 

Controllern sa att hennes chef är väldigt kontrollerad, kan hända att hon ”pustar och stönar” men 

yttrar inte något utåt utan håller det inom sig. 

 

Generella kommentarer om chefer............. 

Medarbetarna sa att det som är viktigt är hur man som chef kommunicerar. Samma budskap kan 

kommuniceras på olika sätt, men man måste tänka på hur det uppfattas av medarbetaren. Hur 

budskapet formuleras och hur man lämnar ett budskap med viktig information. Säljaren sa att hans 

chef är en ledare, leder dem på rätt sätt, han har kvar lugnet och känns väldigt rutinerad. 

 

Controllern ville sammanfatta intervjun med att hon tror att ”det är en svår balansgång att vara 

ledare, den personen måste kunna ge raka direktiv. En chef behöver vara ödmjuk men samtidigt säga 

till när det behövs. Chefen ska inte vara aggressiv men kunna sätta ner foten vid behov” (controller). 

Ödmjuk hållning är både positivt och negativt, en jättesvår balansgång. 

 

Medarbetarna ansåg att deras chefer inte var auktoritära, vilket de kände var positivt.  

 

Angående just titeln chef var det för medarbetarna endast en titel, även ansåg medarbetararna att vad 

gäller hur chefen ser på sina gruppmedlemmar, att de är just medarbetare, inte underordnade.  

 

Medarbetarna tyckte att det var viktigt att skilja mellan privatliv och arbetsliv då man har olika roller, 

dock ansåg de att det kunde vara positivt då man får en bättre förståelse för sin chef . 
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De förbättringsförslag som medarbetarna lade fram till sina chefer kände de att de mottogs positivt och  

även att deras chefer är påverkningsbara och kan tänka om. 

 

4.3 Das Pendel – Ledarmodell 

 

4.3.1 Bakgrund  

Det grundläggande i ledarskapet är att få med sig individer samt utveckla dem och driva mot ett 

gemensamt mål. Detta ställer stora krav på ett operativt närledarskap. I ett närledarskap kan det ibland 

uppstå situationer där det blir svårt för ledaren att ta ett steg ifrån individen och tydligt ställa krav och 

följa upp dessa. Då det generellt också finns en inbyggd konflikträdsla hos människor så hamnar ofta 

ledaren i ett klimat där individen inte får den kravställning och uppföljning som är nödvändig för 

utvecklingen och slutresultatet. (Regionchef på Företaget)  

 

4.3.2 Syfte 

Das Pendel tydliggör på ett enkelt sätt hur en ledare bör agera för att enkelt kunna arbeta med ett 

operativt och utvecklande närledarskap. Till att börja med så måste den som ledare ha självinsikt och 

placera in sig på pendeln utifrån vilken personlighet ledaren har. Därefter beroende på var ledaren 

befinner sig så måste man träna på att dra pendylen åt andra hållet i sitt vardagliga arbete gentemot 

sina medarbetare. Detta måste hela tiden ske i dialog med sin närmaste ledare så man kan få feedback, 

beroende på var man ligger i pendeln. Das Pendel bör tillämpas tillsammans med situationsanpassat 

ledarskap för att få ut mest utveckling och resultat av individen. (Regionchef på Företaget) 
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Fig 4.2 Das Pendel (Ledarmodell av regionchefen på Företaget 2011-02-05) 

 

4.3.3 Kommentarer om Das Pendel  

Regionchefen och säljchefen tyckte att det positiva med modellen är att det förenklar för cheferna i 

deras ledarskap och gör också att de lättare kan ställa krav och följa upp medarbetarna. I grunden så är 

många ledare i Sverige konflikträdda, vilket hämmar både resultat och utveckling när man inte ger 

korrekt uppföljning. Det var även positivt med modellen då det blir tydligt att se vart man befinner sig 

samt att se vilka delar som är viktiga i ledarskapet. ( bilaga 3) 

 



 

21 
 

Det som var mindre bra med modellen ansåg cheferna var om en ledare inte erkänner var den själv 

ligger i sin personlighet i skalan kan det bli väldigt svårt att jobba efter den.  

 

De närmsta medarbetarna som är säljchefer direkt underställda regionchefen upplever modellen som 

enkel och tydlig, vilket gör det enklare i deras kommunikation. Dock är det inte alla medarbetare som 

känner till denna modell då den främst är till för ledarna (säljare). 

 

Generellt tyckte cheferna (regionchefen och säljchefen) att modellen var enkel och tydlig, men de 

tyckte att de hela tiden skulle utveckla sig och tillämpa modellen samt att få en större erfarenhet i 

flexiblet ledarskap, att kunna hantera alla medarbetare. 
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5. ANALYS 
 

I det här kapitlet analyseras det empiriska material utifrån de teoretiska utgångspunkter som  

presenterats i tidigare kapitel. De olika ledarskapsegenskaperna som enligt teorin används av chefer 

kopplas samman till cheferna på det utvalda Företaget. 

 

5.1 Ledarskapet i chefen 

Den bild som kom fram efter intervjuerna av medarbetarna var att många utav respondenterna hade 

hört talas om begreppet ledarskap. De pratade gärna om det, men det kändes som att respondenterna 

inte exakt visste om ordets innebörd. Många utav respondenterna tänkte på ledaren som en snäll 

person som vill ha som mål att arbeta tillsammans med sina medarbetare. Även cheferna såg olika på 

sina medarbetare och de visste inte heller vad ordet ledarskap betydde, dess innebörd. De såg framför 

sig en mjuk person, som skulle vara på sina medarbetares nivå. 

 

Bilden av att den gode ledaren, som Respondenterna uttrycker sig i intervjuerna, kan vara att ledare 

ofta framställs som goda människor (Burns, 1978, Kotter, 1988). Ledarna är fria, kreativa och 

initiativrika individer medan cheferna ter sig betydligt gråare (Zaleznik, 2004). Alla vill omge sig och 

vara med goda människor. Medarbetarna ville att deras chef skulle vara den gode ledaren. Det skulle 

vara mycket lättare att kommunicera och föra fram sina åsikter till en ledare istället för till en chef. 

 

Se till det transformella ledarskapet, ledare vill föra fram, lyssna på, få en förståelse för sina 

medarbetare, föra dem framåt mot organisationens gemensamma mål. Där känner medarbetaren att de 

har en gemenskap och trygghet. Att ha gemensamma mål gör att de kämpar tillsammans och inte går 

åt olika håll. Ledaren ska förmedla utmanade och inspirerande mål och ge en vision om framtiden 

(Bass & Avolio, 1994, Douce et al., 2009). 

 

Att arbeta med denna känsla av att deras chef besitter dessa egenskaper är mycket vunnet då många 

utav medarbetarna uttryckte det som att deras chefer var trevliga för att de såg dem som ledare, likaså 

ville många utav cheferna gärna bli kallade ledare. Hellre ledare än chef. De var alla medvetna om att 

ledarskap handlade om hur de agerade, resultatet de fick, att positionen självklart hjälpte till samt hur 

de får saker och ting uträttade. Cheferna ville att medarbetarna skulle se de som ledare och hoppades 

på att det var så de framställdes. Ledaren har en förmåga att knyta människor till sig, motivera och 

engagera (Kotter, 1988) och i detta kan medarbetarna ha känt att det finns en ledare i chefen, utan att 

kanske veta och renodla att det just  är ledaregenskaper. Ytterligare förknippas ledare med 

karismatiska personligheter som får människor att lyssna, chefer har underordnade och ledare har 

efterföljare (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009). Där ser man tydligt i intervjuerna att 

medarbetarna vill ha någon att följa efter, någon att lyssna på, och har chefen dessa inslag blir han mer 

intressant att följa. 

 

En ledare kan rekommenderas att bryta mot regler och bortse från existerande budgetar, strategier och 

hierarkier (Peters, 2003, Krames, 2004) och där kan man genom intervjuerna från medarbetarna se att 

de kan vilja ha en chef som inte är så strikt, utan vågar ifrågasätta och se lite mer enkelt på deras 

uppgifter. Detta kan återigen vara en av förklaringarna till varför många utav Respondenterna ville 

kalla sina chefer för ledare, de ville ha just dessa egenskaper hos sin chef. Det framgick också att 

medarbetarna kände att de har möjligheterna att ifrågasätta sina chefer samt de beslut som tagits och 

även komma med nya idéer. Genom tiderna har ledarna satt som att de skapar förändringar, ibland till 

det bättre och ibland till det sämre (Kotter, 1988) och detta är något som ytterligare förstärker att 
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medarbetarna gärna vill se sina chefer som ledare är att de vill se att det finns utrymme för 

förändringar, att chefen kunde se om något kunde ändras till det bättre, vilket medarbetarna kände att 

deras nuvarande chefer gör. 

 

5.2 Ledarskapet i chefen kan förstöra 

Befongenhet är inte detsamma som ledarskap, utan det är legitim makt, det vill säga ett mandat att 

utöva makt inom ett visst område (Gardner, 2011). Just ordet makt är mycket negativt  laddat, men 

samtidigt i intervjuerna kom det fram från medarbetarna att en chef ska kunna säga ifrån. Det var 

viktigt att chefen kunde tillrättavisa om det behövdes samt fatta beslut när det krävdes. Chefen ska ha 

”skinn på nästan” och inte vara alldeles för snäll. För de som har en befattning med beslutsrätt över 

andra i en organisation används ordet chef. Deras jobb är att vaka över organisationers processer och 

att på lämpligt sätt fördela resurser samt att på bästa sätt utnyttja medarbetarna. (Gardner, 2011) Under 

intervjuerna framgick det att chefen ska kunna leda sina medarbetare och fördela arbeten så att målen 

nås. Chefen måste våga peka med hela handen om det krävs. De flesta medarbetare kände att deras 

chefer kunde fatta beslut på bra sätt och även säga ifrån när situationer krävde detta. Det var endast en 

medarbetare som kände att närmsta chefen behöver lite mer cheferfarenheter och lära sig att våga säga 

ifrån när det behövs. 

 

För att ledarskapet i chefen inte ska förstöras eller försvinna är det viktigt att cheferna kan leda sina 

medarbetare på bästa sätt. Med det menas att chefen ska lyssna till medarbetarna och se de som 

medarbetare och inte underställda, men de ska även kunna nyttja sin position och utöva makt om 

tillfället kräver detta. Under intervjuerna med både chefer och medarbetare framgick det att 

medabetarna var medarbetare och inte underställda från både chefens och medarbetarens egna syn. Det 

var ingen utav de intervjuade medarbetarna som kände sig underställd chefen utan alla kände att de har 

möjlighet att tycka till och komma med både förslag och idéer som chefen tar till sig på bra sätt. Alla 

kände att chefen lyssnade på de. 

 

5.3 De olika ledarna 

Under intervjuernas gång kom det fram en del olika typer utav ledare. Vissa chefer kunde leda sina 

medarbetare dit han ville i och med uppsatta mål, vissa behövde vara mer en lagspelare för att hålla 

ihop medarbetarna till att befinna sig på samma spelplan medan vissa kunde släppa taget helt och 

hållet eftersom gruppen klarade sig själv utan chefen. Det är viktigt att en chef kan anpassa sig till 

situationen och agera på bästa sätt för medarbetaren men också ta hänsyn till vad som sker just då och 

inte glömma bort att de satta målen måste uppnås. En chef ska vara lagspelare och en i gruppen men 

han/hon måste också vara duktig på att prioritera om och omfördela arbetsuppgifter om det krävs. 

Chefen måste våga fatta de beslut som inte alla gånger kommer att uppskattas av alla medarbetare, 

detta för att få helheten att fungera effektivast. Här kunde man tydligt se hur de olika avdelningarna 

styrdes, samt vilket behov av styrning som behövdes för själva arbetsuppgifterna. HR-avdelningen 

hade en chef som gärna delegerade ansvar och uppgifter då många hade liknande arbetsuppgifter men  

även för att kunna förenkla när och om någon på avdelningen var på semester eller vid annan frånvaro. 

Den typen av ledare litar på sina medarbetare att arbetet blir gjort samt att samtliga har kompetensen 

att utföra alla uppgifter. Detta kan skapa en gemensamhet då man strävar mot samma mål, allas 

uppgifter ska alla klara av. Den ledartypen i chefen klarade av att delegera samt visste om att arbetet 

skulle bli korrekt utfört i tid. När man ser på säljavdelningen ville säljchefen gärna ha kontroll och 

veta mer exakt vad medarbetarna gjort samt hur de utförde sina arbetsuppgifter. Det ledarskapet i 

chefen ville ha mer kontroll. Här kommer det transaktionella ledarskapet in, ledaren förmedlar tydligt 
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det som ska göras, och just den här chefen vill även ha kontroll över att det görs på så sätt att han är 

närvarande och ser över sina medarbetare. Ledarskapet utan koppling till ansvar, uppgifter och mål är 

informellt ledarskap (Hellman, 2008). Det framgick under intervjuerna att det fanns en medarbetare 

under säljchefen som kunde benämnas som informell ledare då den personen leder teammöten och 

rapporterar siffror till säljchefen när han som ordinarie inte är på plats. De andra cheferna som 

intervjuades ansåg inte att det fanns några informella ledare under de. 

Ledarskap ska kunna ifrågasättas och avsättas och blir då ett formellt ledarskap. Ofta delas det 

traditionella ledarbegreppet in i tre olika stilar: den auktoritära, den låt-gå-ledaren och den 

demokratiska ledaren. Den auktoritära ledaren som själv fattar alla beslut och ger andra 

arbetsuppgifter. Med direkt styrning och kontroll motiveras deltagarna. (Hellman, 2008)  

 

Cheferna på företaget ville inte se sig själva som auktoritära men efter intervjuerna med medarbetarna 

framgick det att den auktoritära ledaren finns inom cheferna även fast de själva inte vill medge det. 

Det framgick klart och tydligt att vissa chefer har uppsatta mål för sina medarbetare och det 

kontrolleras noga att målen uppnås. Vill man vara med i spelet så måste reglerna följas och målen 

genomföras med bästa resultat. Regionchefen samt säljchefen hade många auktoritära inslag i sitt sätt 

att leda sin grupp. De ville gärna ha kontroll över sina medarbetare genom att de ville se vad som hade 

blivit utfört samt hur arbetet hade utförts. 

 

Låt-gå-ledaren är passiv och gruppen får klara sig bäst den kan. (Hellman, 2008)  Även denna typ av 

chef framkom i intervjuerna. Ekonomichefen var mycket av denna ledartyp. Han trivs med att 

delegera, har inställningen att alla medarbetare och hans underställda chefer gör så gott de kan, allt 

löser sig och om något skullle bli fel går det att ändra i efterhand.  

 

Den demoktratiska ledaren får alla att göra sin stämma hörd och har en tro på att andra i gruppen kan. 

Allas kompetens tillvaratas på bästa sätt och samspelet i gruppen stöttas av ledaren. Ledaren ansvarar 

för att strukturera arbetet och möten på ett sånt sätt att målen tydliggöras och att arbetsglädje och 

engagemang stimuleras. (Hellman, 2008) Även denna typ av chef fanns på företaget. Chefen var den 

som kallade till möten med en klar och tydlig agenda och försökte genom att ha möten i mindre 

grupper engagera alla medarbetare till att komma till tals under mötens gång. En annan chef har redan 

innan möten gått ut med tydlig information till sina medarbetare att vid varje mötestillfälle ska 

medarbetarna redovisa för vad som genomförts under veckan samt vilka planer som ligger framåt i 

tiden. Det fanns inslag av demokratiska ledare i alla chefer, det var inga totalitära styren, utan även 

regionchefen, som medaretarna uppfattade var auktoritär, hade givetvis många demokratiska inslag, 

likaså säljchefen. 

 

Det ledarskap som nästan alltid involverar ett antal individer som arbetar tillsammans i ett team anses 

effektivt. Teamen brukar ha sina ledare och uppdrag utförs bättre om det är en person som har 

huvudansvaret, men inte som soloartist. Ledarskap i ett team ökar möjligheten att olika ledarstilar kan 

komma till uttryck samtidigt. (Gardner, 2011) Inom Företagets avdelningar, t.ex.sälj, HR och ekonomi  

framgick det av intervjuerna att avdelningarna var effektivast när de tillsammans arbetade mot 

Företagets gemensamma mål. Chefen ska finnas där för stöd och vägledning samt kunna hoppa in och 

styra om eller hjälpa till om situationen kräver det. Det var viktigt att alla kunde säga öppet vad de 

tycker för att tillsammans kunna genomföra de arbetsuppgifter på bästa effektiva sätt. Det är dock 

chefen som har det slutgiltiga ordet om det är så att medarbetarna inte kommer överens inom alla 

punkter.  
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För att kunna skilja på olika sorters ledare från varandra behöver man titta grundligt på vad ledare 

faktiskt gör. Ledare skiljer sig åt när det gäller hur väl de utför olika uppgifter. Exempel på uppgifter 

där man lätt kan skilja olika sorters ledare är: att synliggöra målen, att bekräfta värderingarna, att 

skapa motivation, att vara chef, att uppnå rimlig samstämmighet, att förklara, att vara symbol, att vara 

företrädare samt att förnya. (Gardner, 2011) Inom de olika avdelningar var cheferna olika och alla 

hade de olika ledarskapsstilar. Allt berodde på vilket område de arbetade inom. Regionchefen och 

säljchefen arbetar på en avdelning där målen måste synliggöras väldigt tydligt för att medarbetarna ska 

vet exakt hur och vad som ska göras. Chefen måste hela tiden stötta och följa upp för att veta att han 

har med sig alla medarbetare på rätt spår. Ekonomichefen arbetar på en avdelning där målen är satta 

uppifrån. Dessa mål är nedbrytna till avdelningsmål och medarbetarna vet vad som ska göras utan att 

chefen hela tiden finns tillhanda med vägledning och uppföljning. Medarbetarna har klara och tydliga 

deadlines varje månad som måste följas vilket resulterar i att de dagliga arbetsuppgifterna flyter på. 

 

5.4 Ledarens egenskaper 

Ledaren är lärare som ska undervisa, planera och prioritera arbetsuppgifter samt kunna utforma en 

handlingsplan, välja medarbetare och delegera samt sätta dagordningen vid möten och fatta beslut vid 

de situationer som kräver beslutstagande. (Gardner, 2011) Under intervjuerna framgick det att 

cheferna visste vad deras arbetsuppgifter var och varför de fanns. De flesta cheferna genomförde 

arbetsuppgifterna på ett positivt sätt medan andra chefer ansåg att de inte behövde styra och ställa så 

mycket för att inte låta medarbetarna bli beroende av chefen. Redovisning och rapporteringschefen 

ansåg att hon inte var en riktig chef ännu då hon endast bar titeln men inte hade den känslan och 

arbetsuppgifterna som de andra cheferna har. Hennes grupp klarar sig utan chefen för de är så duktiga 

på det de gör och behöver inte hjälp på samma sätt som andra grupper kanske behöver. 

 

Ledares sätt att leda förändras under samspelet med de han leder. Ledare behöver kunna utveckla sitt 

arbetssätt baserat på den grupp som de leder. Alla grupper är olika och behöver hanteras på olika sätt. 

(Gardner, 2011) Detta såg tydligt i intervjuerna. Ledarskapet var klart anpassat efter den avdelning 

som chefen tillhörde. På ekonomiavdelningen, som hade chefen med ledarskapsegenskaperna ”låt-gå”, 

där fungerade det sättet att arbeta då arbetsuppgifterna var utformade och uppdelade efter att 

medarbetarna skulle ta sitt egna ansvar att uppgifterna skulle bli korrekt utförda inom utsatt tid. Dessa 

ledarskapsegenskaper hos chefen gör att medarbetarna känner en gemenskap och arbetar mot samma 

mål. De mer auktoritära cheferna, säljchefen och regionchefen, ville ha mer kontroll över hur 

medarbetearna arbetade och att de skulle hinna med sina uppgifter på utsatt tid. Risken med dessa 

ledarskapsegenskaper hos chefen är att medarbetarna känner att cheferna inte litar på dem, de har inget 

samspel vilket även mynnar ut i sämre gemenskap. 

  

De egenskaper som en ledare ska ha är fysisk vitalitet och uthållighet, intelligens och praktiskt 

omdöme, vilja att ta ansvar, sakkompetens, förståelse för de man leder och deras behov, social 

kompetens, behovet av framgång, förmåga att motivera, mod, beslutsamhet, stabilitet, förmåga att 

vinna och behålla tillit, förmåga att vara chef, fatta beslut, göra prioriteringar, självförtroende,  

överlägsenhet, dominans, självhävdelse, anpassningsförmåga, flexibilitet. (Gardner, 2011) Både chefer 

och medarbetare utryckte sig klart och tydligt om de egenskaper en ledare ska ha och det man kan se 

är att de var överens om vad som krävs av en ledare. Cheferna var fullt medvetna om vad som krävs av 

de för att de ska vara ledare samtidigt som medarbetarna visste hur de ville att cheferna ska vara för att 

de ska kunna ses som ledare. 
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När man tittar på det situationsanpassade ledarskapet spelar sammanhanget eller situationen 

huvudrollen. Detta sammanhang kräver olika ledaregenskaper då enskilda ledare har en repertoar av 

stilar som de kan använda sig av. Det förklaras att ledaren kan förändra sitt beteende för att passa olika 

sammanhang, en person besitter inte en uppsättning givna egenskaper, utan kan anpassa sig och leda 

olika under olika betingelser. (Bryman, 1996) 

 

Företaget består av olika avdelningar med sina specifika uppgifter och medarbetare, vilka kräver olika 

typer utav ledarskap. Detta är viktigt för Företaget med ledare som kan anpassa sig efter rådande 

situationer för att göra bästa möjliga arbete samt bemöta sina medarbetare på bästa sätt. Därför ses en 

egenskap som att kunna anpassa sig efter gruppen samt dess arbetsuppgifter som vitalt. Om det inte 

skulle fungera med en chef på en grupp kan det vara att denne inte har förmåga att anpassa sig efter 

just de förhålladen och ledaregenskaper som krävs för det typen av arbete. Det är även viktigt att 

ledaren anpassar sig efter sina medarbetares behov. Under intervjuerna framgick det från medarbetarna 

att de var väldigt nöjda med sina chefer, där kan man se att man har hittat rätt man på rätt plats. Den 

ledaren har egenskapen att kunna anpassa sig till det som gäller för just den gruppen och deras 

medarbetare. 

 

5.5 Ledarens framgång 

En bra ledare ska ha helikopterförmåga, gott omdöme, fantasi, analysförmåga, effektivitet och 

förmågan att vinna förtroende och ingjuta respekt. (Karlöf, 1994) Företagets chefer och medarbetare 

var överens på många egenskaper som en chef ska ha för att kunna kallas för ledare. Cheferna var 

medvetna om de områden som de behövde träna på för att bli bättre och medarbetarna var öppna med 

att tala om vilka områden närmsta chefen behövde träna på. Cheferna såg positivt på att få feedback 

från medarbetare och andra inom Företaget på förbättringsmöjligheter. De faktorer som ger framgång 

är attityden, bildskapande förmåga, hängivenhet, goda vanor och beröm, bekräftelse (Hellman, 2008). 

Alla chefer som intervjuades ansåg sig vara effektiva ledare och antog att medarbetarna hade samma 

uppfattning. De var medvetna om de faktorer som ger framgång och ansåg att de alltid kan bli bättre. 

Cheferna var positiva till att få vidareutbilda sig inom ledarskap. Även medarbetarna tyckte det var 

positivt till att cheferna satsar på ledarskapsutbildningar och vill utvecklas inom området. 

 

5.6 SWOT-analys 

SWOT analysen kan gå åt två olika riktningar. Vissa har fokus på svagheter och hot medan andra har 

fokus på styrkor och möjligheter. Det finns ledare som ser möjligheter och som bygger på eller 

utvecklar de styrkor som behövs för att lyckas även vid svåra tider samtidigt som det finns ledare som 

ser alla hot och som är för svaga för att jobba i motvind. (Pieschewski, 2010)  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

"Hot" Åtgärder 

 

Fig. 5.1 SWOT-modellen (Hellman 2008) 
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SWOT-modellen var inget som togs upp på intervjuerna men efter att intervjuerna sammanställts så 

kan man lite varstans plocka ut sådant som indirekt hör till SWOT men som inte cheferna eller 

medarbetarna känner till. Alla chefer som intervjuades ville bli bättre ledare och var öppna för att få 

mer kunskap och erfarenhet inom ledarskap. Detta är en styrka att Företaget har den typen av chefer 

som är förändringsbenägna samt att de även känner till sina starka och svaga sidor likväl som 

medarbetarna gjorde det. Vissa medarbetare var så öppna mot sin närmsta chef att på deras enskilda 

uppföljningssamtal togs dessa brister tydligt upp. Chefen kanske kan känna en svaghet och hot med 

detta men enligt de chefer som intervjuades togs kritiken emot positivt från medarbetarna. Chefen kan 

ut efter den kritik och förbättringsförlag som inkommit från medarbetaren göra en åtgärdsplan för att 

resultera i en bättre ledare.  
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6. SLUTSATS 
 

I det här kapitlet sammanställs studiens slutsatser kopplat till dess syfte. Sist i kapitlet ges förslag på 

förbättringar, vilka kommer att kommuniceras till Företaget, då denna studie har för deras räkning 

varit intressant att genomföra. 

 

6.1 Ledarskapsegenskaper 

Medarbetarna på Företaget ville gärna se ledarskapsegenskaper hos sina chefer, att kunna få in de 

positiva delarna från ett ledarskap i kombination med en chefs befogenheter må vara det mest 

eftersträvansvärda. En viktig aspekt för en bra ledare är att ha fullt förtroende för sina medarbetare och 

att alltid backa upp de oavsett vilka motgångar som dyker upp. En ledare är en i teamet och inte en 

chef som pekar med hela handen och ger direktiv och sätter ut mål som ska uppfyllas. En ledare jobbar 

parallellt med sina medarbetare och visar att han/hon finns där vid medarbetarens sida hela vägen. En 

chef ska kunna fatta beslut vid situationer som kräver detta och kunna meddela sina medarbetare de 

beslut som fattats utan att vara rädda för medarbetarnas reaktioner. Chefen ska kunna ge direktiv och 

sätta upp tydliga mål utan att behöva diskutera med medarbetarna vid varje tillfälle. Ibland krävs det 

av en chef att vara en chef på det gammalmodiga sättet samtidigt som han/hon ska kunna vara ödmjuk 

och lyssna på vad medarbetarna har att tillägga.  

 

Chefen ska kunna ta konstruktiv kritik utav sina medarbetare oavsett vilka mål och resultat 

medarbetaren har. Det är viktigt att alla medarbetare är jämnlika i chefens ögon och att inte vissa 

favoriseras pga bättre uppnådda resultat. Självklart ska chefen finnas till för alla medarbetare men 

även ge extra stöd till de medarbetare som behöver det. Medarbetarna måste vara öppna och ärliga och 

inte prata bakom ryggen på sin chef om det är något de är missnöjda med. Det är viktigt att chefen får 

veta om det är något som är fel för att få möjligheten och bli bättre. 

 

Med detta ser studien att både medarbetarna och cheferna gärna har inslag av ledarskap hos chefen. 

Dock har det varit svårt för både cheferna och medarbetarna att särskilja på vad det är som är 

ledaregenskaper hos cheferna, det har mer varit en känsla som de har haft. Det är inget som 

medarbetarna heller har pratat om, utan det var under intervjuerna som de funderade mer kring ämnet. 

Både cheferna och medarbetarna ansåg att ordet ledarskap var positivt laddat, det kan ha varit därför 

som cheferna gärna ville se sig som ledare, samma sak med medarbetarna. Ordet chef låter hårdare 

och ledaren har mer mjuka faktorer uppbyggda kring sig. Under intevjuernas gång kom det fram att 

det var lättare att gå till en ledare och diskutera och utveckla sig och sina funderingar, man vågar mer 

då. 

 

6.2 Olika ledare 

En slutsats som denna studie har kommit fram till var att det finns en hel del olika typer av ledare. 

Trots allt har en tillsatt chef befogenheter att säga ifrån, för sin grupp och sina gruppmedelemmars 

fördelar, både uppåt och nedåt i organisationen. Att ha en chef som kan stå upp för sina 

gruppmedlemmar, behöver inte alltid vara till nackdel. Däremot en svag chef som inte kan svara för 

sin grupp och dess frågor och rättigheter, där kan det lätt bli att gruppmedlemmarna blir besvikna och 

gruppen hamnar i skuggan av viktiga beslut som har tagits högre upp i organisationen. 
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6.3 Ledaregenskapet i chefen – hur används det? 

Huvudsakliga slutsatsen för denna uppsats blir svaret på den fråga som ställs, nämligen; hur 

ledarskapet i chefen används?  

 

Efter att ha läst en hel del böcker skrivna av olika författare om vad ledarskap och chefskap är, hur det 

hänger ihop, om det är samma sak, viktiga egenskaper och uppgifter, samt efter intervjuer av både 

chefer och medarbetare på Företaget, blir slutsatsen att ledarskapet i chefen används hela tiden. 

Genom att chefen vill ha nöjda medarbetare som stannar kvar på arbetsplatsen, trivs och går till arbetet 

med ett leende i ansiktet behöver chefen vara en god ledare. Chefen ska kunna leda sina medarbetare 

samtidigt som chefen ska vara en i teamet och kunna fatta svåra beslut och ibland även peka med hela 

handen. Cheferna på Företaget använder ledarskap dagligen, genom att de ödmjuka och lyhörda trots 

att de inte tänkter på det är det ledaregenskaper. För att vara en bra chef och ha nöjda och glada 

medarbetare måste chefen använda ledaregenskaper. Cheferna motiverar och engagerar sina 

medarbetare samtidigt som de delegerar ansvar och finns tillgängliga för frågor och funderingar. Där 

kommer ledaregenskaperna in.  

 

Det är viktigt att chefen ger medarbetarna möjlighet till utveckling samtidigt som chefen måste kunna 

sätta upp tydliga mål och ge direktiv vid situationer som uppkommer. Det är viktigt med kravställning 

och uppföljning för att ge möjlighet till utveckling och resultat. Ledarskapet ska vara 

situationsanpassat. Cheferna på företaget har visat tydligt att hur de agerar beror mycket på den 

avdelning de arbetar på samt på deras medarbetare, och där kommer det situationsanpassade 

ledarskapet in. De ser gärna till att medarbetarna utvecklar sig hela tiden samtidigt som de uppsatta 

målen genomförs på bästa sätt. Cheferna måste hela tiden tänka på att ingen är fullärd, inte ens de. För 

alla finns möjlighet till förbättring och vidareutveckling, och där använder cheferna det transformella 

ledarskapet genom intellektuell stimulans. Det är viktigt att cheferna lyssnar till sina medarbetare och 

tar till sig det som medarbetarna har att säga. Cheferna på företaget är öppna och lyhörda, vissa mer 

och andra mindre, men alla anser att de lyssnar till sina medarbetare. Med situationsanpassat ledarskap 

menas att cheferna ska leda sina grupper baserat på den avdelning och de mål som gruppen har. Det är 

viktigt att inse att alla chefer inte kan vara på samma sätt och går inte alltid att jämnföras med varandra 

eftersom de måste arbeta olika för att uppnå Företagets uppsatta mål.  

 

Studien har visat att de medarbetare som intervjuats är nöjda med sina chefer i det stora hela. Vissa 

chefer behövde bli bättre på att vara chef medan andra chefer skulle behöva se alla sina medarbetare 

på samma sätt utan att favorisera någon bara för att resultaten är olika. Dock anser medarbetarna att 

ledaregenskaper finns inom alla chefer men på olika sätt, vilket har visats i studien. Allt beror på 

vilken avdelning man arbetar på. 

 

För att cheferna ska kunna bli bättre kan de fortsätta arbeta med ledarskapsfrågor. De har en stor fördel 

eftersom Företaget som de arbetar på har gjort en stor satsning på alla chefer för att effektivisera 

ledarskapet. Alla chefer har fått gått igenom en tvådagars utbildning som har gett cheferna verktyg att 

arbeta med för att kunna bli bättre ledare. Uppföljning av varje chef kommer att ske för att kunna 

arbeta vidare med utvecklingen. Ledarskapet används i vardagen, av både chefer och vissa 

medarbetare. Vissa är inte medvetna av att ledarskapet finns där.  

 

6.4 Rekommendationer till Företaget 

Studiens rekommendationer blev att cheferna idag ska fortsätta att arbeta med ledarskapsfrågor på det 

sätt som de gör nu och att detta går i rätt riktning. Ytterligare rekommendationer som ges till 
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Företaget, chefer och medarbetare, är att ta till sig SWOT-modellen och börja arbeta mer koncentrerat 

utifrån den. Att använda SWOT skulle tydliggöra både chefernas och medarbetarnas styrkor och 

svagheter samt att tydliga förbättringsförslag och åtgärder kan ges. I och med att skriva upp 

förbättringsförslagen och åtgärderna kan dessa tydligt följas och bockas av när de är genomförda. 

SWOT skulle kunna vara en gemensam modell för chefen och dennes medarbetare, alternativt att 

medarbetarna ger synpunkter till chefen som öppet placerar modellen så att den blir lätta att följa av 

alla. På så sätt skulle chefen få öppna och tydliga mål precis som medarbetarna har och det skulle i sin 

tur kanske resultera i att alla känner sig mer delaktiga i att chefen behöver ha ledarskapet inom sig 

samt att det tydligt skulle synas hur ledarskapet i chefen behövs. 
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BILAGOR 

 

Bil. 1 Frågeformulär från intervjuer med chefer på Företaget 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Frågorna är ställda utifrån det problem som har valts att analysera. 

 

Fråga 1 

Hur ser du på dig själv som chef? Auktoritär? Högt i tak? 

 

Fråga 2 

Vilka ledaregenskaper anser du är viktiga för en chef? 

 

Fråga 3 

Finns det någon informell ledare i din grupp? Utveckla gärna svaret vid både ja/nej! 

 

Fråga 4 

På vilket sätt påverkar det gruppen och ditt chefskap, positivt/negativt? 

 

Fråga 5 

Om du skulle få titeln ”ledare” iställer för titeln ”chef”, vilken typ av relation skulle du ha då med sin 

grupp? Trot du att den skulle vara annorlunda? 

 

Fråga 6 

Om du möter någon i gruppen i andra, privata sammanhang, hur är samtalen då? 

 

Fråga 7 

Vilken typ av dialog har du med dina gruppmedlemmar? Anser du att det är högt i tak? Se fråga 1. 

Eller annat? Beskriv gärna! 

 

Fråga 8 

Hur ser du på dina gruppmedlemmar, är de underordnade eller medarbetare? 

 

Fråga 9 

Är du öppen för att en eller flera gruppmedlemmar ifrågasätter dina beslut? Och ev. kommer med 

andra förslag (m.a.o. kommer med konstruktiv kritik)? 

 

Fråga 10 

Som chef, vill du bli benämnd som ledare istället?  Motivera gärna Ditt svar! 

 

Fråga 11 

Om du skulle vara ledare i ett annat sammanhang, tror du att du skulle hantera/leda en grupp 

annorlunda då?  
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Bil. 2 Frågeformulär från intervjuer med medarbetare på Företaget 

 

Frågorna är ställda utifrån det problem som har valts att analysera. 

 

Fråga 1 

Hur ser du på din chef? 

 

Fråga 2 

Hur ser Era möten ut? Är det bara informationsmöten eller även kommunikativa möten? 

 

Fråga 3 

Känner du Dig delaktig? 

 

Fråga 4 

Tar din chef svåra beslut? I så fall, hur förmedlas dessa? 

 

Fråga 5 

Hur upplever du Din chef i stressade situationer? 
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Bil. 3 Frågeformulär med kompletterande frågor gällande modellen Das Pendel 

 

Frågorna skickades via e-mail till den som uppfunnit modellen samt medarbetare till denna chef. 

Svaren gavs via e-mail. 

 

Fråga 1 

Vad är positivt med Das Pendel? 

 

Fråga 2 

Vad fungerar mindre bra? 

 

Fråga 3 

Vad säger dina medarebetare / medarbetarna om modellen? 

 

Fråga 4 

Vad säger andra chefer om den? 

 

Fråga 5 

Vilka förbättringsförslag finns för att modellen ska fungera på bästa sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


