
Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 
 

C-uppsats i psykologi, inriktning arbetslivspsykologi vt 2012 
Handledare: Wanja Astvik 
Examinator: Per Lindström 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det goda ledarskapet 
Medarbetares värderingar av positiva ledaregenskaper 

 
 

Emelie Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   1 

Det goda ledarskapet 
Medarbetares värderingar av positiva ledaregenskaper 

 
 

Emelie Olsson 
 

 
Studien bygger på Implicit Leadership Theory, tidigare studiers noterade 
ledaregenskaper samt egenskaper noterade i denna studie värderade från ett 
medarbetarperspektiv. Implicit Leadership Theory bygger på hur ledarskap 
konstrueras av medarbetaren. Deltagare var åtta medarbetare varav tre män. 
Kvalitativa intervjuer utfördes. Syftet konkretiserades utav önskvärda 
ledaregenskaper, studiens gemensamma egenskaper och egenskaper 
överrensstämmande med tidigare studier samt teori. De upplevda egenskaperna 
delades upp i kategorier som beskrev de önskvärda egenskaperna. Kategorierna 
var: kommunikativ förmåga, engagemang, kompetens, social kompetens, 
gruppledaregenskaper samt målinriktad. Resultat visade att ledaregenskaper som 
är gemensamma för upplevelsen av ett gott ledarskap var lyhördhet, engagemang, 
att vara driven och att ha en vision. Slutsatsen var att det fanns likheter och 
skillnader mellan tidigare studiers egenskaper och egenskaperna i denna studie. 
Skillnader mellan tidigare studiers noterade egenskaper och denna studie var: 
karisma, effektivitet, etiska värderingar, autonom och prestation. Studien bidrog 
med att tydliggöra önskvärda ledaregenskaper utifrån ett medarbetarperspektiv.   
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Inledning 
 
I arbetslivet läggs stor vikt vid chefernas egenskaper och förmågor. Det finns otaliga 
chefsutbildningar då chefer antas inneha en nyckelposition för företagets eller organisationens 
framgångar på olika sätt. Det finns mängder av litteratur inom området varav en stor del i 
mindre grad bygger på forskning medan en annan del härrör från mer systematiska studier i 
ämnet. Mer forskningsbaserade teorier om ledarskap finns i den så kallade Implicit 
Leadership Theory och Implicit Followership Theory (Furnham, 2005). Dessa teorier handlar, 
mycket kortfattat uttryckt, om att ledarskap skapas i mötet mellan ledare och medarbetare. 
Dessa teorier syftar till att beskriva hur ledarskap blir till och de mekanismer som skapar en 
ledare. Med denna teori som utgångspunkt är syftet med föreliggande studie att kvalitativt 
undersöka hur medarbetare upplever och värderar ledarskapsegenskaper och att få djupare 
kunskaper om varför vissa önskvärda ledaregenskaper upplevs som betydelsefulla och 
viktiga. 
 
Ledarskap eller chefskap? 
 

Ledarskap kan definieras på flera olika sätt men enligt Alvesson och Svenningsson (2009) 
skapas ledarskap när en människa formellt eller informellt leder en grupp. I en studie av 
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Konrad (2000) framgår att bland ledare både i väst och öst så har flera tilldelats en ledarroll av 
underordnade men samtidigt inte fått formellt erkännande av överordnade. Nilsson (2005) 
definierar ledarskap som att en ledare leder tillsammans med gruppen och med gruppens 
samtycke. Alvesson och Svenningsson (2009) vill skilja på begreppen ledare och chef även 
om de ibland kan sammanfalla i en och samma roll. En chef enligt författarna är en utsedd 
ledare med officiella ansvarsåtaganden exempelvis att ett byråkratiskt ansvar som följer, 
medan en ledare i en vidare utsträckning har en situationell makt. En ledare med situationell 
makt gör så att människor följer honom/henne och det handlar inte om tvång eller auktoritet 
menar Nilsson (2005).  

En informell ledare enligt Alvesson och Svenningsson (2009) är en ledare i andras ögon, 
och de menar att rollen som informell ledare har givits av att han/hon har sin ställning på 
grund av hans/hennes följare. De menar också att ledarskapet automatiskt kan hamna under 
chefens åtaganden. En chefs åtaganden är mestadels administrativa vilket Alvesson och 
Svenningsson (2009) anser drar ner potentialen för faktiskt utövande av ledarskap. I en 
komparativ studie där Nienaber (2010) sammanställt managementlitteratur och 
ledarskapslitteratur undersöktes huruvida management- chefs och ledaregenskaper 
sammanföll eller ej. Studien visade att flera managementegenskaper sammanfaller med 
chefskap och att några ledarskapsegenskaper sammanfaller med chefskap. Samtidigt visades 
att några egenskaper inom management ej hamnade i kategorin ledarskap vilket författarna 
menar är ett skäl till att skilja på management och ledarskap. Enligt Yukl (2005) så är 
ledarskap resultatet av subjektivitet och olika affekter som skapas vid samspelet mellan ledare 
och följare, samt flera orsaker såsom personliga egenskaper och hur situationen ser ut. 
Naidoo, Kohari, Lord och DuBois (2010) nämner att deras syn stämmer överens med Yukl’s 
(2005) beskrivning av att olika affekter spelar en stor roll för ledarskapets utformande. Det 
känslomässiga hos medarbetaren kan alltså påverka samspelet mellan ledare och medarbetare 
och därmed även påverka ledarskapet i sig. Resultat från Naidoo, Kohari, Lord och DuBois 
studie (2010) visade att visualisering kan hjälpa till att återskapa emotioner hos medarbetare 
som sedan kunde användas för att utvärdera ledarskap i en laboratoriemiljö. Deras argument 
att affekt kan påverka ledarskap stämmer överens med Yukl’s (2005) syn på hur ledarskap 
fungerar på ett dynamiskt plan.  
 
Implicit Leadership Theory och Implicit Followership Theory 
 

Teorin Implicit Leadership Theory; ILT (Furnham, 2005) kan härledas från den 
kategoriserande kognitiva teorin samt ledarskapskategoriseringsteorin (Lord, Brown, & 
Freiberg, 1999; Schondrick, Dinh, & Lord, 2010; Schyns & Schilling, 2011). Grundtanken 
med ILT är att den utgörs av individens kognitiva uppfattning där dennes schema är verktyget 
för kodningen till ledare eller icke ledare (Rush, Thomas, & Lord, hämtat från Weiss & Adler, 
1981). Det är tydligt att kognitionen spelar en stor roll i uppfattningen av en ledare. I ILT är 
det just den implicita subjektiva uppfattningen som skapar en ledare ur individens perspektiv. 
I flera studier (Konrad, 2000; Naidoo, Kohari, Lord, & DuBois, 2010; Schyns & Schilling, 
2011; Weiss & Adler, 1981) har teorin nämnts i plural; Implicit Leadership Theories (ILTs) 
medan andra såsom Furnham (2005) vill benämna den i singular vilket kan uppfattas som att 
forskarna inte är helt enade om teorin ska innehålla en eller flera teorier. 

 Enligt ILT är det den subjektiva uppfattningen från medarbetarnas sida som skapar en 
ledare, vilket också kan forma en ledare. I en studie utförd av Weiss och Adler (1981) vill de 
uppmärksamma hur personlighet har en inverkan på hur ledaregenskaper manifesteras. De 
diskuterar hur det inte bara finns en personlighet som passar in på alla människor utan att det 
finns flera och därmed finns det även flera sorters sammansättningar av ledaregenskaper och 
hur dessa projiceras. Här visar sig en maktfaktor hos medarbetaren då utformandet av ledaren 
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faller tillbaka på dennes personlighet. Furnham (2005) menar att medarbetaren besitter all 
makt när ett informellt beslut huruvida chefen är en ledare eller ej ska tas. Detta beslut kan tas 
av en eller flera medarbetare. Enligt Furnham (2005) är ledarskap en konstruktion som bildas 
subjektivt. Tidigare forskning utförd av Lord och Brown (2001) menar att ansvaret för 
relationen mellan ledare och medarbetare ändå ligger på ledaren. De menar att ledaren i fråga 
har den möjligheten att påverka sina medarbetare på ett sätt som kan nå ut på en 
organisatorisk nivå vilket även Konrad (2000) menar. Det framgår även i deras studie att 
möjligheten att påverka medarbetarna skulle då inte enbart bero på ledaren utan även på 
kulturella faktorer som skapar allas vår kognitiva grund.  

Implicit Followership Theory (IFT) (Furnham, 2005), behandlar utbytet av hur chefen ser 
sina medarbetare och att detta sedan kan reflekteras tillbaka på chefen när medarbetarna ska ta 
ett aktivt eller passivt beslut om deras chef är en ledare eller ej (Sy, 2010). Denna spegelvända 
aktivitet tolkar då alltså dels ledarskapet och dels hur ledaren ser på sina medarbetare vilket 
slutligen projiceras av medarbetarna på ledaren, det blir ett slags moment 22 (Lord, Brown, & 
Freiberg, 1999). De båda teorierna, ILT och IFT, kan man då i den ovan nämnda processen 
säga är i symbios med varandra. Tillsammans kan dessa teorier medföra att djupare förståelse 
växer fram för hur ledarskap egentligen ser ut samt att det kan bli ett verktyg för att få fram 
medarbetarna bästa prestationer menar Sy (2010). Medarbetarna tillåter sig att bli ledda. Detta 
kan ske medvetet eller omedvetet då ledaren lätt kan manipulera för att gruppens bästa eller 
organisationens bästa ska gå först (Hamrefors, 2009; Nilsson, 2005). För bästa möjliga utfall 
behöver vi alltså följarens perspektiv för att kunna förstå hur de mentalt bygger upp sin 
ledare. Jaget är i fokus menar Lord, Brown och Freiberg (1999) när de i deras studie 
diskuterar hur jaget har en påverkan på både följare och ledare. De vill även koppla de 
kognitiva processer som sker hos individen samman med denna påverkan. De vill förklara 
sambanden mellan de olika individuella nivåerna av jaget som framstår med hjälp av jagets 
olika identiteter och kognitiva processer. Detta för att därefter klargöra vilken stil av 
ledarskap som sedan borde användas till olika medarbetare. Ledarskapsstilen kan då sägas 
vara nödvändig att ändras beroende på hur medarbetarens personlighet är utformad.  
 
Ledarskap och dess attribut i relation till ILT 
 

Mekanismerna bakom konstruktionen av ledarskap vet vi ganska mycket om genom 
ovanstående teorier. Men hur ser upplevelsen ut av ledarskap från ett medarbetarperspektiv? 
Hur är en god ledare? Det finns nästan hur många förslag eller definitioner som helst för hur 
en ledare definieras mer generellt. Det som denna studie ämnar undersöka är upplevelsen av 
det goda ledarskapet. Utifrån ILT (Furnham, 2005) blandas medarbetarnas egna åsikter med 
hur de upplever sin överordnade och detta skapar i sin tur ett mer eller mindre kollektivt 
subjektivt beslut då det vanligtvis finns flera medarbetare under en chef. En chef behöver inte 
automatiskt karaktäriseras som en ledare. Chefen kan definieras som en individ med en 
formell maktposition där den kan fatta de beslut som kommer med positionen, men behöver 
alltså inte betraktas som en ledare. Enligt Leonard och Swap (2005) så har ledarskapets 
utformning flera orsaker. Det som främst diskuteras i deras verk är hur demografiska 
egenskaper påverkar ledarskapet vilket innebär aspekter såsom till exempel kultur och ålder.  

Ledaregenskaper har undersökts och de som är vanligast i västvärlden enligt Ling, Chia, 
och Fang (2000) är bland annat lyhördhet, karisma, hängivenhet och effektivitet. Tidigare har 
effektivitet varit den ledaregenskap som varit det övergripande huvudkaraktärsdrag en ledare 
ska besitta (Schyns & Schilling, 2011). En studie utförd av Holmberg och Åkerblom (2006) 
har undersökt svenska ledarskapsattribut i jämförelse med 61 andra nationaliteter med hjälp 
av enkätdata från 17,300 (varav 900 svenska) mellanchefer från organisationer inom olika 
branscher. Studien visar att universella ledarskapsattribut handlar om ledaren som visionär 
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och att vara inspirerande medan önskvärda egenskaper för svenska ledare, som de själva 
ansåg var viktiga för sitt eget chefskap, är bland annat att de ska vara teamorienterade, 
deltagande och autonoma. Egenskapen autonom visar på att ledaren är en individ som är 
självgående och självständig. Teamorienterade ledare håller gruppen och organisationen 
integrerad med hjälp av god kommunikation. Egenskapen deltagande visar att ledaren är 
närvarande samt att det visar på ett genuint intresse för organisationen och medarbetarna där 
pålitligheten spelar en stor roll. Tillsammans bildar dessa tre egenskaper en representation av 
ett typiskt svenskt ledarskap både från ett svenskt perspektiv och ett universellt perspektiv.  

Specifika egenskaper kan resultera i högre lön och om man besitter en chefsposition menar 
Zhang och Arvey (2009). Deras studie visar på ett samband mellan ledaregenskaper och hur 
dessa sedan speglar chefspositionen. Detta undersöktes med hjälp av att longitudinellt mäta 
deltagarnas egenskaper samt lön som utgångspunkt. De tittade på vilka som hade vilka 
egenskaper och hur hög lön dessa genererade tillsammans med den viktiga faktorn vilken 
sorts roll och ledarskapsbefattning personen i fråga har. Dessa mättes med ett sexårsintervall 
på sammanlagt 209 män. Vid första mättillfället tittade de på personlighetsdrag och vid andra 
mättillfället mättes lön och ledarskapsroll. De koncentrerade sig på tre egenskapskategorier; 
social potential, prestationsförmåga och stresstålighet. Resultatet vittnar om att individer som 
har högre resultat inom ledarskapskategorin social potential och prestation klättrar högre på 
karriärstegen.  

Personliga egenskaper hos ledaren menar Mahsud, Yukl och Prussia (2010) på att de 
manifesteras i hur ledaren agerar och interagerar. De ser en koppling mellan ledaregenskapen 
empati och hur en ledare agerar och hanterar situationer där det krävs av denne att lyssna och 
känna av hur medarbetaren känner. I studien jämför de egenskaperna empati och etiska 
värderingar och hur dessa kan påverka hur ledaren interagerar med sina anställda. Resultat 
från studien visar att ledare som har starka etiska värderingar använder sig av ett mer 
relationsbaserat beteende vid interaktion. Relationen mellan empati och relationsbaserat 
beteende var positivt korrelerande vilket kan tyda på hur viktigt det är att en chef agerar och 
interagerar med sina medarbetare.  

 
Syfte och frågeställningar 

 
Denna studie vill således kunna ge en djupare förståelse för hur ett gott ledarskap upplevs och 
beskrivs ur medarbetares perspektiv med hjälp av en kvalitativ ansats. Studien utgår ifrån ILT 
och syftar till att bidra med större kunskap om medarbetares subjektiva syn på ledarskap. 
Flera studier har sammanfattat önskvärda ledaregenskaper som nämnts ovan och hur ledare 
och medarbetares syn på varandra kan påverka ledarskap. Syftet är att förutsättningslöst 
undersöka medarbetares uppfattningar om önskvärda ledarskapsattribut och att därefter 
jämföra med uppfattningar om gott ledarskap och tidigare empiriska ILT-baserade studier om 
önskvärda ledarskapsattribut. Ledarskapet sammanställs och definieras alltså i denna studie 
utifrån ILT till: en individ som med subjektiv tillåtelse från sina medarbetare leder gruppen 
antingen informellt eller formellt. Syftet kan konkretiseras i följande frågeställningar:  
 

1. Vad definierar ett gott ledarskap utifrån medarbetares perspektiv? 
2. Varför upplev dessa ledaregenskaper viktiga? 
3. Vilka ledaregenskaper är gemensamma för upplevelsen av ett gott ledarskap? 
4. Vilka skillnader och likheter finns mellan de ledaregenskaper som medarbetarna värderar 

som viktiga jämfört med ledaregenskaper identifierade i tidigare forskning samt 
ledarskapsdefinitionen utifrån ILT?   
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Metod 
 
 

Deltagare 
 

Urvalet för studien är främst ett genomtänkt tillgänglighetsurval där ett beslut har tagits att det 
inte skulle vara medarbetare under en och samma chef eller att medarbetare från samma 
arbetsplats skulle intervjuas. Detta för att det inte skulle uppfattas som att en utvärdering 
utfördes av chefen i fråga när det i själva verket var medarbetarens subjektiva uppfattning av 
ledarskap som undersöktes. För att få fram ett så varierat material som möjligt så har främst 
ålder och kön tagits i beaktande vid det aktiva urvalet av åtta vuxna deltagare. 
Åldersintervallet är mellan 23-64 år och utgörs av fem kvinnor och tre män. Deltagarna är 
medarbetare och representerar olika små, medelstora och stora företag i Södermanlands län.          
    
 

Material 
 

En intervjuguide konstruerades med syftet att formulera frågor där intervjupersonerna kunde 
reflektera över ledaregenskaper utifrån deras egna konkreta erfarenheter med nuvarande och 
tidigare chefer. Intervjuguiden delades in i tre delar. Den första delen behandlade 
ledaregenskaper hos nuvarande chef. Den andra delen ledaregenskaper och tidigare chefer och 
den sista delen den ideala ledaren. (se Appendix). Intervjun kan karaktäriseras som 
semistrukturerad då intervjuguiden är fixerad samtidigt som följdfrågor anpassades till varje 
persons berättelse. Detta för att skapa möjlighet till djupare samtal och förståelse mellan varje 
enskild intervjuperson och intervjuare.   Intervjuerna varade mellan 35-45 minuter. Samtliga 
intervjuer spelades in och transkriberades. Det transkriberade materialet omfattade 56 sidor 
text. 
 
 

Procedur 
 
Muntlig kontakt togs med intervjudeltagarna där syftet med studien presenterades och deras 
konfidentialitet garanterades. Detta för att få deltagarna att känna sig tryggare att delge sina 
upplevelser och åsikter om respektive chef. Vid intervjun i fråga så informerades 
intervjupersonen återigen om sin rätt till konfidentialitet och rätten att avbryta sitt deltagande i 
studien när helst han/hon önskar samt att den information som samlas in inte kommer att 
användas till någonting annat än denna studie. Intervjuerna ägde rum i lugn och tyst miljö i 
grupprum eller på respektive kontor.  
 
 

Databearbetning 
 

Databearbetningen har genomförts med en hermeneutisk ansats. Efter transkriberingen 
gjordes en inomtextlig tolkning och en kontextuell tolkning. En inomtextlig tolkning innebär 
en tolkning av hur delarna av datamaterialet hängde samman, vilket utfördes i flera etapper 
vilket är brukligt enligt Kvale (1996). Den inomtextliga tolkningen utfördes genom att först 
bryta ner delarna i intervjun och utsagorna om den nuvarande chefen, tidigare chefer och den 
ideala för att sedan kunna analysera dessa och dela in egenskaperna i positiva och negativa 
ledaregenskaper som sedan kategoriserades. Vid den kontextuella tolkningen jämfördes 
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datamaterialet med den redan befintliga bakgrunden som utgörs av teoriavsnittet och studiens 
frågeställningar.  

 
Resultat 

 
Studiens resultat är indelat i två huvudavdelningar med fokus på vad intervjupersonerna 
uppfattade som positiva och önskvärda egenskaper hos en ledare respektive vad 
intervjupersonerna uppfattade som negativa och mindre önskvärda egenskaper hos en ledare. I 
anslutning till dessa avsnitt ges också en presentation av de intervjuades upplevelser och 
förklaringar av varför dessa egenskaper upplevs som positiva respektive negativa. Resultaten 
sammanfattas i Tabell 1 och Tabell 2.   
 

Positiva och önskvärda egenskaper hos en ledare 

Analysen av positiva och önskvärda egenskaper hos en ledare kategoriserades i sex 
kategorier: kommunikativ förmåga, engagemang, kompetens, social kompetens, 
gruppledaregenskaper och målinriktning. Ordningen som kategorierna är uppräknade i är 
slumpartad därav läggs ingen värderingen i själva ordningen. Kategorierna presenteras i 
Tabell 1.  
 

Tabell 1. Positiva och önskvärda ledaregenskaper indelade i kategorier 
 

Kategorier                                            Egenskaper   
Kommunikativ förmåga                       Tydlig vid instruktioner, följer upp, går att   
                                                              kommunicera med, lyssnande, lyhörd, kan 
                                                              ha en vänskaplig relation till chefen, god 
                                                              social förmåga, se sina anställda, demokratisk,  
                                                              kunna förmedla en vision, ge feedback         
                                                              i form av beröm och kritik 
Engagemang                                         Drivande, engagerande, har en vision, bryr                            
                                                              sig om, har erfarenhet av arbetsplatsen,   
                                                              delegerande, kompetent i sitt arbete, hjälpsam  
Kompetens                                            Självsäker, analytisk, metodisk 
Social kompetens                            Ärlig, lugn, ödmjuk, rättvis, positiv,  
                                                               glad, korrekt, inge förtroende, sympatisk  
Gruppledaregenskaper                          Teamledare, leda möten, stöttande, sätter gruppens 
                                                               bästa först 
Målinriktning                                         Bestämd, stå emot grupptryckstendenser,   
                                                               ha en vision, kunna se vad som behövs utföras, 
                                                               inge respekt, driva verksamheten framåt,  
                                                               säker på sin sak, analyserande, närvarande 

  
Kommunikativ förmåga. Den kommunikativa förmågan hos en ledare innebär att lyhördhet 

utövas på flera sätt såsom lyssnande och förmåga att förmedla en vision. Lyhördhet var en 
återkommande egenskap under fem av åtta samtal. Lyssnandet för IP1 och följare emellan 
anser de intervjuade understryks av en känsla att kunna ha en vänskaplig relation till sin chef. 
Den tydliga kommunikativa förmågan manifesteras i ledaregenskaperna: tydlig vid 
instruktioner, följer upp och ge feedback i form av beröm och kritik. Egenskaperna blandas 
och blir en viktig del av ledarskapet vilket skapar en form av förtroende och en känsla av 
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syfte för medarbetarna. De får veta vad som går att förbättra och vad de har gjort bra utan att 
behöva oroa sig för detta. Ledarens förmåga att kommunicera anser IP5 vara en av de mest 
viktiga faktorerna på sin arbetsplats då chef och medarbetare har ett kontinuerligt tätt 
samarbete. Detta gör att IP5 känner sig trygg att kunna prata och uttrycka tankar och idéer 
utan att känna sig uthängd. Att kunna se sina anställda menar IP7 gör att ingen känner sig 
osedd. De anställda anser att om ledaren har en god kommunikativ och social förmåga kan 
denne uppmärksamma hur medarbetarna har det på arbetsplatsen och därigenom bidra till att 
alla känner sig bekväma och även undvika olika problem i arbetsgruppen.  

 
Engagemang. Att chefen är engagerande gör att ett engagemang från medarbetarnas sida 

byggs upp. Ett genuint engagemang från chefens sida uppfattas som mycket positivt av 
samtliga intervjupersoner. Viljan att prestera bättre höjs då den positiva stämningen smittar av 
sig enligt IP3 och IP5. En drivande chef visar medarbetarna att det är roligt att jobba. En 
engagerad, driven och chef med en vision resulterar i att det blir lättare att ta till sig visionen 
som chefen förmedlar. Att ha en vision ansågs vara viktigt för att underlätta arbetet, detta kan 
förmedlas i form av delmål och genom att även ha en helikoptersyn på organisationen enligt 
IP3 och IP7. Det var även viktigt att chefen skulle ha erfarenhet av hur arbetsplatsen fungerar 
för att på så sätt faktiskt veta vilka arbetsuppgifter som utförs och hur dessa utförs. Detta för 
att kunna ge korrekt feedback. När chefen ses som kompetent i sitt arbete upplevs denne som 
mer trovärdig och därmed som en ledare. När en anställd ber om hjälp, eller ännu bättre om 
chefen hinner uppfatta att den anställda behöver hjälp, så upplevs det viktigt att chefen också 
agerar hjälpsamt. Detta med både råd och med uppmuntran så att chefen därmed visar tilltro 
till medarbetaren (IP7). De intervjuade upplever att chefer som bryr sig om sina anställda 
även visar ett engagemang i arbetsplatsen och dess personal. Chefers engagemang var 
någonting som togs upp flitigt i samtliga intervjuer. Intervjupersonerna hade dock lite olika 
åsikter om hur stort detta engagemang skulle vara. IP4 ansåg till exempel att det inte fick bli 
för stort personligt engagemang i varje medarbetare då det kunde upplevas som obekvämt och 
även sänka arbetsmoralen. 
 

Kompetens. Tre viktiga ledaregenskaper som påvisar att chefen innehar kompetens är 
självsäkerhet, analytisk förmåga och metodisk kompetens. Även om varje god ledare ibland 
kan känna osäkerhet så menar IP1 att en ledare ändå måste vara självsäker i sitt sätt att vara. 
Den analytiska ledaren är i hög grad kompetent menar IP8 på då detta är en del av 
idealledarens egenskaper enligt denne. Analys och ett metodiskt arbetssätt skapar tillsammans 
en kompetens hos ledaren. Dessa egenskaper är viktiga för uppfattningen av ledaren. 
Intervjupersonerna menar även att när ledaren upplevs kompetent ser de en stark ledare som 
de vill följa.     

 
Social kompetens. Den sociala kompetensen utgörs av mer personliga attribut såsom att 

chefen är ärlig, positiv och ödmjuk. Intervjuperson 5 menade att en chef kan vara bestämd 
men samtidigt ödmjuk. Genom att vara ödmjuk så får chefen med sig de anställda som grupp i 
rätt riktning. När chefen är lugn, rättvis samt korrekt så anser intervjupersonerna att det går 
lättare att lita på sina chefer. IP8 anser att framförallt korrekthet hjälper till att förlita sig på 
chefens beslut.  Ledaregenskaperna som skapar kategorin social kompetens för övrigt är att 
chefen ska inge förtroende och vara sympatisk. Vikten av detta menar IP1 på medför att IP1 
ser sin chef som en bättre chef, som en ledare. Bilden av chefen byggs upp av dels dessa 
egenskaper och det utkristalliseras under ett flertal intervjuer att den sociala förmågan utgör 
en stor del av att se sin chef som en god individ. 
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Gruppledaregenskaper. När gruppen ska ledas så anser IP4 att en ledare måste kunna visa 
respekt och rang måste beaktas av medarbetarna. Detta är viktigt för att upprätthålla ordning i 
gruppen och för att kunna vara rättvis mot alla i gruppen. Att leda möten på ett rättvist sätt så 
att alla kommer till tals och att agendan följs anser IP8 och IP7 är viktigt då det genererar en 
stor del av att leda i grupp. Förmågan att se till gruppens bästa hör till goda ledaregenskaper 
anser tre av intervjupersonerna. En övergripande syn som återkom från samtalen var att en 
ledare ska kunna vara en teamledare, vilket intervjupersonerna såg som viktigt för att leda 
gruppen i samma riktning och att samtliga medarbetare känner en sorts tillhörighet till 
gruppen och arbetet.  
 

Målinriktning. Att chefen även är närvarande bidrar starkt till att gruppen ser att chefen har 
ett mål. När chefen inger respekt i kombination med en drivande kraft bildas upplevelsen av 
en ledare som är målinriktad. En målinriktad chef har enligt de intervjuade en vision och 
förmåga att se vad som behövs utföras. Att kunna förmedla och förvalta både organisationens 
vision och att sedan kunna föra medarbetarnas talan ansåg IP5 som nödvändigt för att kunna 
få en kommunikation mellan högre ledning och medarbetare. Att stå emot vissa 
grupptryckstendenser håller en högre standard på ledarskapet och bidrar till att det går att lita 
på chefen i fråga enligt IP6. När egenskaperna vara säker på sin sak och analyserande blandas 
så bildas en kombination som utgörs av vissa kompetenser och gruppledaregenskaper som 
resulterar i att ledaregenskaperna upplevs som starkare och tydligare. På så sätt skapas ett 
gemensamt engagemang då gruppen leds mot ett mål menar de intervjuade.     
 

Negativa och icke önskvärda egenskaper hos en ledare 

Analysen av negativa och icke önskvärda egenskaper hos en chef kategoriserades i sex 
kategorier: konflikträdsla, egocentrism, passiv och långsam, inkompetens, kontrollerande 
samt ointresserad. Ordningen som kategorierna är uppräknade i är slumpartad därav läggs 
ingen värderingen i ordningen. Kategorierna presenteras i Tabell 2.  
 

 
Tabell 2. Negativa och icke önskvärda egenskaper hos chefer indelade i kategorier   
 

Kategorier                                             Egenskaper 
Konflikträdsla                                       Konflikträdd, lättövertalad, böjer sig för  
                                                            tryck från andra, tar kundens sida vid  konflikt 

Egocentrism                                          Egocentrerad, ta med sig privatlivet till jobbet,  
                                                              lyssnar inte, för personlig, karriäristisk, gagnar sina       
                                                              egna intressen, har inte gruppens bästa i åtanke 
Passiv och långsam                               Glömsk, inte så drivande, långsam vid beslutsfattande,    
                                                               passiv 
Inkompetens                                          Okunnighet, osäkerhet, oseriös 
Kontrollerande                                      Överkontrollerande, övervakande på distans,   
                                                             kontrollbehov 

Ointresserad                                          Administratör, oengagerad, frånvarande, får  
                                                              ej med gruppen som helhet 

 
 

Konflikträdsla. Att chefen upplevs som konflikträdd kan yttra sig på flera sätt. Dels kan 
chefen framstå som lättövertalad och böja sig från påtryckningar från andra. Detta är negativt, 
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enligt IP5 och 6, då det skadar förtroendet för chefen som ledare. Engagemanget sänks då det 
blir svårt att lita på chefen då chefen uppfattas som inkonsekvent. Intervjuperson 1 nämner 
det som att tilliten urholkas om chefen tar kundernas parti vid konflikt. Tilliten mellan chef 
och medarbetare kan därmed skadas om medarbetarna uppfattar chefen som konflikträdd.   

Egocentrism. Denna kategori utgör den största delen av negativa och icke önskvärda 
egenskaper hos en ledare. Egocentrerad var en vanligt förekommande negativ egenskap som 
intervjupersonerna upplevde. Egenskapen visar sig genom beteendet att chefen endast gagnar 
sina egna intressen och tar med sig privatlivet till arbetet. Detta upplevde IP7 med sin 
nuvarande chef som inte såg sina anställda på grund av att chefen var för egofixerad. 
Lyssnandet uteblir och samtidigt känner de anställda att deras chefer blir mer och mer 
egocentrerade och kärriäristiska. Just karriäristisk upplevde IP8 att sin före detta chef var, 
men det påverkade inte IP8 på något större sätt då chefen och IP8 ändå hade en relativt god 
kommunikation. Resultatet av egocentrism blir att gruppens bästa sätts i andra hand. Att 
privatlivet tas med till arbetet upplevs av IP 4 och 7. En av de intervjuade upplevde detta så 
obehagligt att denne sade upp sig. Chefen upplevdes som alldeles för personlig i sitt sätt att 
vara. Det negativa i detta är att den professionella distansen uteblir. Intervjuperson 7 kan 
uppleva att det inte går att lita på sin chef då det är svårt att veta om chefen är ärlig när denne 
till exempel frågar hur medarbetarna mår. Att chefen inte prioriterar sina anställda och inte är 
närvarande på arbetsplatsen upplever medarbetarna som tecken på att chefen inte bryr sig i så 
stor utsträckning.      

Passiv och långsam. En passiv chef är enligt en av intervjupersonerna någon som inte riktigt 
matchar de egna behoven att ibland kunna ta snabbare beslut. Det är viktigt att chefen inte är 
långsam vid beslutsfattande utan kvickhet och snabba beslut uppskattas. Egenskaper såsom 
glömska anser IP5 som arbetsamt då chefen framstår som inkonsekvent ut mot kund om de 
till exempel har kommit överens om ett beslut som chefen sedan glömmer bort. Detta skapar 
en bild utåt av att kommunikationen inte fungerar mellan chef och medarbetare samt en 
frustration från medarbetarens sida. När chefen inte är så drivande så sänks den egna 
arbetsmotivationen nämner IP4. Särskilt negativt för motivationen blir detta i kombination 
med arbete som i sig är enformigt.  

Inkompetens.  Osäkerhet och okunnighet hos en chef ses som inkompetens. När chefen 
uppvisar osäkerhet och okunnighet så anser IP1 att det är svårt att uppfatta chefen seriöst. 
Osäkerhet och okunnighet hos en chef medför att råd och ledarskap uteblir. En chef som är 
osäker på verksamheten och samtidigt stressad kan göra det meningslöst att fråga chefen om 
råd eller hjälp, enligt IP3. Detta innebär att medarbetare måste finna andra i organisationen att 
rådfråga vilket medför att arbetet utförs mindre effektivt. Flera intervjupersoner berättar om 
konsekvenser av att chefen saknar tillräcklig erfarenhet av hur eller vilka arbetsuppgifter som 
skulle utföras vilket resulterade i en upplevelse av chefen som inkompetent.  

Kontrollerande. En annan egenskap som upplevdes negativ hos en chef var ett överdrivet 
kontrollbehov. En av de intervjuade berättar om en chef som alltid dubbelkollade vad 
medarbetarna hade utfört vilket upplevdes överkontrollerande. Detta följdes av en viss 
irritation från medarbetarna. En överkontrollerande chef som IP1 berättade om installerade 
övervakningskameror på arbetsplatsen för att kunna övervaka på distans. Detta medförde i att 
chefen sågs som oseriös och som att denne inte litade på sina anställda. Upplevelsen av detta 
blev då att medarbetarna kände sig iakttagna och styrda. De kände en otrygghet som 
medförde olust till att arbeta på just den arbetsplatsen. En annan stark känsla som förmedlas 
under intervjuerna då chefen agerar kontrollerande var en frustration då medarbetaren ej kan 
agera på ett visst sätt för att utföra sitt arbete. Enligt dem är det en sak att bestämma vad som 
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ska utföras i teorin än att faktiskt utföra arbetsuppgiften i praktiken.  

 Ointresserad. Oengagerade och frånvarande chefer upplever medarbetarna som brist på 
intresse för både verksamhet och personal. Intervjuperson 7 upplevde att chefen endast 
brydde sig om sitt eget arbetsområde och inte engagerade sig i de anställdas arbetsuppgifter. 
Dessutom var chefen frånvarande då denne upplevdes prioritera sitt privatliv framför arbetet. 
Liknande berättelser om negativa egenskaper framkommer i ytterligare två intervjuer. 
Konsekvenserna av detta var att chefen inte upplevdes vara en del av arbetsplatsens vardag 
och chefen upplevdes vara oengagerad och ointresserad. Den administrativa delen av 
arbetsuppgifterna fick för stort utrymme enligt IP4 då chefen endast satt inne på sitt kontor 
medan de anställda fick fråga någon annan för direktiv. Detta resulterade i att chefen inte fick 
med gruppen som helhet eller att en laganda kunde byggas, ledaren upplevdes som en 
administratör. Intervjuperson 5 såg inte heller att gruppen som helhet kunde ledas av dennes 
chef av den anledningen att chefen var just frånvarande.   

 

Diskussion 

 
Egenskaper som definierar ett gott ledarskap samt vikten av dessa 
 

De sex kategorierna vilka representerar de goda och önskvärda ledaregenskaperna var 
kommunikativ förmåga, engagemang, kompetens, social kompetens, gruppledarförmåga och 
målinriktning. Dessa kan ses som de övergripande egenskaper som definierar ett gott 
ledarskap då de var återkommande och sammanfattar var kategori av liknande egenskaper.  

Den främsta och mest betydelsefulla egenskapen var kommunikativ förmåga. Den 
kommunikativa förmågan hos en ledare var den egenskap som tydligt var återkommande i 
intervjuerna. Ett givande och tagande mellan chef och medarbetare visar hur ILT fungerar. 
Utan kommunikationen så skulle det inte vara lika stor chans till att kunna uppfatta sin chef 
som ledare. Den kommunikativa förmågan är inte att förringa, den spelar en viktig roll i 
medarbetarnas syn på hur en ledare ska vara. Feedback mellan chef och medarbetare ansågs 
även vara centralt. Det som uppdagades här var att det resulterade i att medarbetarna kände 
sig säkrare på sitt eget arbete när de visste om de hade utfört någonting bra eller mindre bra. 
Genom att få beröm kunde de känna sig uppskattade.  

Engagemang som utgör en av kategorierna är av vikt då denna egenskap kan få med sig 
medarbetarna på ett annat sätt, de blir engagerade i sitt arbete då de ser hur engagerad chefen 
är. Engagemang hos en chef kopplas till upplevelsen av att räknas och vara viktig som 
medarbetare. Visionen ska kunna vara hanterbar för medarbetarna på flera olika nivåer, 
visionen ska vara tillgänglig och lätt att förstå. Delmål eller en tydligt förklarad vision är att 
föredra då det uppmuntrar de anställda på ett annat sätt än om det bara skulle vara ett syfte 
som var svårbegripligt. Vid brist av erfarenhet från chefens sida av hur arbetsplatsen fungerar 
kan detta skapa problem för flera medarbetare. De vill se att chefen de har är kompetent för 
att kunna lita på denne och för att känna att chefen prioriterar sitt jobb. Genom att vara 
hjälpsam och ha en genuin vilja att se sina medarbetare prestera sitt bästa så visar chefen för 
medarbetarna att de kan utvecklas inom företaget vilket kan leda till en lojalitet och respekt 
hos medarbetaren.  

Denna kompetens kan hos chefen yttra sig i form andra egenskaper nämligen genom att 
denne är analytisk eller metodisk. Detta är även egenskaper som skapar respekt och tillit hos 
medarbetarna. När en chef visar sig kompetent behöver den vara det i sina egna 
arbetsuppgifter samt genom att besitta vissa egenskaper bland annat självsäkerhet för att 
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kunna åberopa ett gott ledarskap.  
Den sociala kompetensen utgörs av hur en ledare beter sig i sociala sammanhang. Hur den 

interagerar med sina medarbetare och hur dessa tas hand om. Vilket utbyte det blir socialt 
bestäms av båda parterna men det är en ledares uppgift att se sina anställda och kunna lyfta 
dem för att få ett så bra resultat som möjligt (Lord & Brown, 2001; Konrad, 2000). Den 
sociala kompetensen påminner om den kommunikativa förmågan men social kompetens är 
djupare egenskaper, mer personliga i det att kategorin innehåller egenskaper såsom rättvisa 
och ödmjukhet vilket kan ses som personliga attribut. Det kan diskuteras huruvida alla dessa 
egenskaper inte är personliga attribut men just att de är så tydligt förankrade i personlighet 
och godhet och interaktion gör att de hamnar under kategorin social kompetens. Att leda en 
grupp är inte bara att styra med järnhand utan det finns flera sätt att utföra detta, vilket är 
viktigt som ledare att komma ihåg. Hur man som ledare agerar utåt, i det sociala 
sammanhanget, påverkar medarbetaren på flera sätt bland annat hur de utför sitt arbete. En 
medarbetares engagemang kan höjas eller sänkas utifrån hur chefen agerar.  

Gruppledaregenskaper är lik den sociala kompetensen men de skiljer sig dock med 
egenskapen att kunna få till en känsla av samhörighet och tillhörighet genom att leda 
gruppens medlemmar i samma riktning. Respekt från medarbetarna kan erhållas på fler sätt 
och ett av sätten är att effektivt och rättvist leda möten. Att se sina anställda individuellt är 
viktigt men även att en ledare har gruppens bästa i åtanke och att gruppen som en del av 
helheten verkligen premieras.  

När stödet från gruppen finns så kan en ledare leda gruppen, sina medarbetare mot samma 
mål, ledaren har då en målinriktning. Detta är viktigt för medarbetarna genom att det ger en 
känsla av att de faktiskt arbetar framåt. Att resultaten av deras arbete ger någonting till 
organisationen, att de bidrar. Den gemensamma riktningen i grupp skapar ett syfte som 
fungerar som motivation tillsammans med en chef som är närvarande. Att chefen är 
närvarande men samtidigt auktoritär tycks visa medarbetarna att de har en chef de kan lita på 
och som lägger ner engagemang och sin tid i organisationen.               
 

 
Ledaregenskaper som är gemensamma för upplevelserna av ett gott ledarskap 
 

De ledaregenskaper som är gemensamma för upplevelsen av ett gott ledarskap är lyhördhet, 
engagemang, att vara driven och att ha en vision. Egenskaperna hittas i kategorierna 
kommunikativ förmåga, engagemang, och målinriktning. En reflektion var att när 
intervjupersonerna angav egenskaper verkade det vara lättare att sätta fingret på vad de 
nuvarande cheferna hade för goda ledaregenskaper och lite svårare över lag att nämna 
egenskaper som gör att medarbetarna i mindre grad uppfattar dem som ledare. Intrycket 
intervjuaren fick av intervjupersonernas svar var att det var komplicerat att nämna specifika 
egenskaper rakt ut, de förklarade främst hur egenskaperna karaktäriserades istället för att 
nämna den egentliga egenskapen. Det förekom även att när intervjupersonerna talade om den 
sämsta ledaren/chefen så verkade det som att chefen i fråga varit okunnig över lag om 
arbetsplatsen och hur den fungerade. Detta har oftast medföljts av att intervjupersonen uppgav 
att chefen som person skulle vara osäker.  

Att vara lyhörd visade sig vara en betydande egenskap vid gott ledarskap. Egenskaperna 
lyssnande och se sina medarbetare är likt lyhörd och kategoriseras därmed tillsammans med 
egenskapen lyhörd. Framför allt framgick det under intervjuerna att chefen i fråga skulle se 
sina medarbetare och kunna känna av läget. Detta för att kunna stötta när det behövdes och 
avgöra vad som behövdes, när det behövdes. Att vara lyhörd kan vara framgångsrikt om en 
chef vill öka sina chanser till att bli en bra ledare.  

Att vara engagerad i personalen kan utgöra en del av chefens lyhördhet. Chefen kan, då det 
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var flera som önskade ett visst engagemang till att bli sedd och bli lyssnad på, på det sättet 
visa att han/hon är engagerad inte bara i arbetet utan i även i medarbetarna. Under 
intervjuerna framgick det även att de flesta medarbetare ansåg det vara bra att det fanns en 
övergripande kontroll på allt som händer inom organisationen och dels en kontroll på en mer 
basal nivå. Till exempel att cheferna skulle vara lyhörda för vad medarbetarna behöver. 
Chefen är spindeln i nätet då den har möjligheten att lyssna på sina medarbetare och samtidigt 
har den en större tillgång till företagets vision i stort. Detta kan därför förmedlas åt båda 
hållen på ett smidigt sätt samt att det gör att medarbetarna blir insatta i vad organisationen 
strävar mot för mål. Det framgår tydligt att medarbetarna gärna ser att chefen är driven och 
har en vision samtidigt som det är viktigt att chefen är närvarande.  
 

Likheter och skillnader bland de upplevda egenskaperna i jämförelse med 
tidigare studier samt ILT 
 

Närvarande, lyssnande och lyhördhet var egenskaper inom kategorin kommunikativ förmåga 
vilket visar på hur utbytet av affekter kan ses som viktiga och stödja tidigare studiers resultat 
(Naidoo, Kohari, Lord, & DuBois, 2010; Yukl, 2005). Vikten av hur IFT och ILT samarbetar 
och samexisterar med varandra kan här påvisas, följaktligen hur följaren upplever sin chefs 
egenskaper och sätt att kommunicera påverkar hur följaren upplever ledarskap (Furnham, 
2005). 

Tidigare studiers rapporterade egenskaper från ett chefsperspektiv (Holmberg & 
Åkerblom, 2006) är att svenska ledare ska vara teamorienterade, deltagande och autonoma. 
Egenskapen teamorienterad liknar denna studies egenskapskategori Gruppledaregenskaper 
samt egenskapen att ha gruppens bästa i fokus. Likheter finns inom en annan 
egenskapskategori, Kommunikativ förmåga, där det finns stora likheter mellan att bibehålla 
kommunikation mellan medarbetare och högre ledning och teamorienterad från ovan nämnda 
studie. Att en ledare ska vara deltagande innebär närvaro och ett intresse för organisationen. I 
denna studie framkom det information om likvärdiga egenskaper vilka var närvaro och 
engagemang för arbetsplatsen samt dess personal vilka återfinns i egenskapskategorierna 
Engagemang och Målinriktning. Egenskapen autonom var inte aktuell i denna studie på det 
sättet som studien av Holmberg och Åkerblom (2006) beskrivit. Det närmsta i denna studie 
som kan påvisa egenskapen autonom, alltså självständig, var upplevelsen att chefen är 
drivande, engagerad och kompetent. Det var inte tydligt om detta innefattade att vara 
självständig.  

I västvärlden var de vanligaste ledaregenskaperna enligt Ling, Chia och Fang (2000) 
lyhördhet, karisma, hängivenhet och effektivitet. Egenskaperna lyhördhet och hängivenhet 
kan liknas i denna studie med just lyhördhet respektive engagemang. Denna likhet är tydlig då 
hängivenheten kan uppvisas genom ett genuint engagemang för organisationen. Karisma och 
effektivitet var inte tydligt förekommande i denna studie. Det närmsta som effektivitet kunde 
återfinnas i den nuvarande studien var att chefen var drivande men effektivitet i detta fall 
innebär flera aspekter än enbart drivande. Tydligt relaterade egenskaper kopplade till 
ledarskapspositioner och inkomst är, enligt Zhang och Arvey (2009), social kompetens samt 
prestation. Den sociala kompetensen kan direkt länkas till denna studies kategori Social 
kompetens. Prestationen kan härledas till kategorin Kompetens eller Engagemang men det är 
inte lika tydligt som den föregående nämnda matchningen. Spår av kategorin Social 
kompetens återfinns i en studie utförd av Mahsud, Yukl och Prussia (2010) där de menar att 
interaktionen återspeglar en ledares egenskaper. Egenskaperna som deras resultat baseras på 
är empati och etiska värderingar. Ledaregenskapen empati kan härledas till denna studies 
egenskap lyhörd och lyssnande, det empatiska uttrycks dock aldrig explicit. Den 
kommunikativa förmågan belyses återigen som en central del av ett gott ledarskap. De etiska 
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värderingarna kan däremot inte integreras med samma tydliga samhörighet i någon av 
egenskapskategorierna. Etiska värderingar kan i denna studie på sin höjd jämföras med 
kategorin Målinriktning.  

Enligt ILT så kan ledarskap definieras och beslutas av medarbetaren. Det finns flera 
upplevelser och därmed även flera syner på ledarskap. Den implicita uppfattningen styr hur 
individens teori om ledarskap ser ut. Leonard och Swap (2005) menar att följarens 
personlighet även kan påverka då det spelar roll hur ens kognition ser ut, det vill säga hur ens 
uppväxt, kultur och världsbild över huvud taget ser ut. Ansvaret återfinns hos både ledare och 
medarbetare men mestadels hos ledaren menar Lord och Brown (2001) och Konrad (2000). 
Sammanfattningsvis kan denna studie svara på önskvärda ledaregenskaper och hur dessa 
skiljer sig från tidigare studier samt hur dessa är viktiga genom att ha studerat detta med hjälp 
av ett medarbetarperspektiv. Medarbetarnas upplevelser har genomsyrat studien då det har 
varit syftet att klargöra vad som är önskvärda egenskaper hos en ledare utifrån ILT. 

De skillnader, i önskvärda ledaregenskaper utifrån medarbetarperspektivet, var således 
egenskaperna karisma, effektivitet och etiska värderingar vilka återfanns i tidigare studier 
men ej i denna. Karisma, effektivitet och etiska värderingar utgör en ideologisk bild av en 
utåtriktad, intressant och effektiv god ledare med en hög moral.  

Den egenskap som cheferna själva såg som betydelsefull från tidigare studier jämfört med 
denna studie var egenskapen autonom. Egenskapen visar bilden av en handlande chef med 
god initiativförmåga där alla hinder övervinns. Samtidigt pekar det på en viss solitär atmosfär 
där chefen själv är den som får stå för handlandet. 

Egenskapen som på sikt premieras i form av lön och karriär var prestation som vid 
jämförelse med denna studie saknades och kan alltså ej redogöras för i denna studie. 
Prestation är likt effektivitet men med undantaget att prestation kan härledas till en påtaglig 
premiering i form av till exempel lön under en viss tidsperiod.    
 

Metoddiskussion 
 

I kvalitativa intervjustudier kan den förförståelse som intervjuaren har påverka intervjuerna i 
sig och tolkningen av dessa och därmed påverka validiteten. Intervjuaren kan alltså färga 
deltagarnas svar. Kvale (1996) menar dock att det är nödvändigt att vara medveten om detta 
och hur intervjuaren påverkar processen för att ha möjligheten att inkludera dessa i 
tolkningen. De sätt man är medveten om att man påverkar på tas alltså med i insamlandet och 
analysen av data. Exempel på olika sorter av förförståelse kan vara kultur, vår världsbild och 
vår självbild som påverkar vårt tolkande, men samtidigt utgör förförståelsen de referensramar 
vi behöver för att kunna göra en tolkning (Ödman, hämtat från Selander & Ödman, 2004). 
Intervjuerna genomfördes på så sätt att intervjupersonerna ombads berätta om konkreta 
erfarenheter av nuvarande och tidigare chefer för att på så sätt komma så nära 
intervjupersonernas livsvärld som möjligt. När det gäller validitet och den hermeneutiska 
cirkeln kan man i praktiken aldrig åstadkomma en sluten cirkel då alternativa tolkningar av 
data alltid kan tillföras (Allwood & Erikson, 2010). Redovisningen av vilka egenskaper som 
tillförts respektive kategori visar hur egenskaper tolkats och kategoriserats i denna studie.  

Studien är genomförd på ett litet antal anställda om deras uppfattningar om goda 
ledaregenskaper hos mellanchefer. Det går naturligtvis inte att dra några långtgående 
slutsatser eller generalisera resultaten till en större population anställda. Resultaten får snarare 
betraktas som exempel på hur anställda kan värdera ledarskap. Studiens generaliserbarhet 
kunde ha förbättrats genom större urval av individer och med en mer jämn könsfördelning i 
undersökningsgruppen. Urvalet var ett aktivt tillgänglighetsurval då kön och ålder togs med i 
beräkningen. Fler deltagare hade dock varit önskvärt som empiriunderlag för att få ett mer 
tillförlitligt och generaliserbart resultat.  
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Resultatet av denna studie bidrar med kunskaper om vad anställda kan uppfatta som goda 
ledaregenskaper hos mellanchefer. Då de identifierade ledaregenskaperna inte är helt 
överensstämmande med tidigare forskning kan studiens resultat användas i vidare forskning 
om anställdas värderingar av ledaregenskaper.  
 

Vidare forskning 
 
Då studien är genomförd på ett litet antal deltagare behövs ytterligare forskning för att 
undersöka ledaregenskaper som medarbetare anser önskvärda hos mellanchefer. En 
enkätstudie som omfattar en större population med medarbetare från olika branscher skulle 
kunna ge en mer generell kunskap om hur ledarskap värderas. I föreliggande studie var det 
inte möjligt att göra jämförelser mellan kvinnor och män då de var alldeles för få deltagare. 
Det vore dock av intresse att jämföra könsskillnader mellan kvinnor och män. Skulle de 
komma fram till samma egenskaper fastän de är av olika kön? Ledaregenskaperna är möjligen 
könsöverskridande då intervjupersonerna ändå uttrycker sig på olika sätt i intervjuerna men 
ändå kommer fram till samma egenskaper inom denna studie. Dock så skulle 
forskningsområdet kompletteras om det fanns möjligheter till jämförande studier på hur de 
olika könen upplever ledaregenskaper. Det skulle även vara intressant att utföra en studie om 
önskvärda ledaregenskaper på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Hur värderar 
mellanchefer sina chefers ledaregenskaper och hur värderar medarbetare mellanchefernas 
ledaregenskaper. Är det samma attribut som anses värdefulla hos mellanchefer som hos högre 
chefer?  
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Appendix 

 
Intervjuguide   
 

Jag presenterar mig och säger att jag går sista året på Innovationsprogrammet med 
inriktningen arbetslivspsykologi. Berättar kort om att jag för närvarande skriver min c-uppsats 
i arbetslivspsykologi. Syftet med vårt samtal är att ta reda på vad just anställda ser som 
ledaregenskaper och varför just dessa är viktiga. Det som sägs under vårt samtal kommer 
endast att användas till min uppsats och kommer inte att användas till någonting annat. 
Förklarar även att det inte kommer att gå att spåra samtalen till dem själva. Jag 
förklarar att samtalet ska spelas in och att de kan avbryta när helst de önskar.  
Orienterar igenom kort de olika huvuddelarna av intervjun:   
      Din nuvarande chef, en chef som du har uppfattat som den bästa ledaren och en chef som 
du minst har uppfattat som ledare. Sedan avslutar vi med hur ett gott ledarskap ser ut för dig.  
 
1.Om vi börjar med att fundera över din nuvarande chef- tycker du att hon eller han har några 

egenskaper som gör honom eller henne till en god ledare?  
2.Vilka är dessa egenskaper? (följdfrågor som undersöker Ip.s subjektiva upplevelse av varje 

egenskap.)  
3.Varför/på vilket sätt är denna (dvs alla de egensaker som ip tar upp) ledaregenskap viktig 

för dig?   
4.Har din nuvarande chef egenskaper som gör att du i mindre grad uppfattar honom/henne 

som en ledare. (följdfrågor som undersöker Ip.s subjektiva upplevelse av varje egenskap.)  
5.Varför/påvilket sätt detta (dvs alla de egensaker som ip tar upp) var negativa egenskaper hos 

en ledare?  
Del 2 
6.Om du nu tar och tänker på en chef som du har haft som du har uppfattat som den bästa 

ledaren. Vilka egenskaper hade hon/han som gjorde honom/henne till en god ledare?  
7.Vilka är dessa egenskaper? (följdfrågor som undersöker Ip.s subjektiva upplevelse av varje 

egenskap.)  
8.Varför/på vilket sätt är denna (dvs alla de egensaker som ip tar upp) ledaregenskap viktig 

för dig?   
9.Hade denna chef även egenskaper som gjorde att du i mindre grad uppfattade honom/henne 

som en ledare? (följdfrågor som undersöker Ip.s subjektiva upplevelse av varje egenskap.)  
10.Varför/påvilket sätt detta (dvs alla de egensaker som ip tar upp) var negativa egenskaper 

hos en ledare?  
11.Om du nu tar och tänker på en chef du haft som du i minst grad har uppfattat som en 

ledare, vilka egenskaper hade den chefen som gjorde att du inte uppfattade honom eller 
henne som en god ledare.  

12.Vilka är dessa egenskaper? (följdfrågor som undersöker Ip.s subjektiva upplevelse av varje 
egenskap.)  

13.Varför/på vilket sätt detta (dvs alla de egensaker som ip tar upp) var negativa egenskaper 
hos en ledare?  

Del 3 
14.Hur tycker du att en god ledare ska vara? Vilka egenskaper ska en bra ledare ha?  
15.Vilka är dessa egenskaper? (följdfrågor som undersöker Ip.s subjektiva  
      upplevelse av varje egenskap.)  

16.Varför/på vilket sätt är denna (dvs alla de egensaker som ip tar upp) ledaregenskap viktig 
för dig?   
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