
  Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi  

FOA 300 

15 hp 

Datum: 2015-05-28 

Handledare: Staffan Boström 

Examinator: Jimmie Röndell 

 

 

 

 

 

 

Framtidens ledarskap 
– En studie om dagens och framtidens ledarskap i Peab Asfalt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

    Marcusson Tomas Simon 890614 

    Nissan Laurens Paul 940203

http://www.mdh.se/


  

 

 

 

 

 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Staffan Boström för allt stöd och alla kreativa synpunkter under 

arbetets gång. Dessutom vill vi tacka våra opponentgrupper som hjälpt oss att hålla oss på rätt 

spår. Vi vill även tacka alla respondenter som tagit sin tid och deltagit i intervju och därmed 

bidragit med värdefull information. 

 

Långt om länge hoppas vi att du som läser vår undersökning kommer att entusiasmeras av det 

framtida ledarskapet. 

 

Västerås, juni 2015 

 

 

 

______________________  __________________ 

Marcusson Tomas Simon   Nissan Laurens Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning - Framtidens ledarskap – En studie om framtidens ledarskap i Peab Asfalt. 

 

Datum:  2015-05-28 

 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS 

 

Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, 

  Mälardalens Högskola 

 

Författare:  Marcusson, Tomas Simon Nissan, Laurens Paul  

  14 juni 1989  3 februari 1994 

 

Titel: Framtidens ledarskap - En studie om dagens och framtidens ledarskap i Peab 

Asfalt. 

 

Handledare:  Staffan Boström 

 

Nyckelord:  Framtidens ledarskap, ledarskap, ledarstilar, Peab Asfalt 

 

Frågeställning: Vilken eller vilka ledarsstilar tillämpas i Peab Asfalt idag och hur bör de 

korrigeras för att på bästa sätt möta framtiden givet formulerade mål? 
 

Syfte: Vi ska fastställa vilken eller vilka ledarstilar som tillämpas idag och komma 

fram till om, och hur det bör justeras för att på bästa sätt uppnå formulerade 

mål. 

 

Metod:  Studien är baserad på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. 

  Empirin har samlats in och grundar sig på fem intervjuer, 

  varav två sakkunniga inom området samt tre ledare på Peab Asfalt.  

  Sekundärkällor har hämtats från litteratur samt databaser. 

 

Slutsats: Studien påvisade att dagens ledarskap är något föråldrat och bör uppdateras för 

att uppnå ett framtida, önskat tillstånd. Dagens ledarstil är en blandning av den 

demokratiska samt den auktoritära ledarstilen. Sättet att leda och styra varierar 

inom Peab Asfalt. I framtiden bör ledarstilen vara mer enhetlig och ledarstilar 

som kommer att vara aktuella är en kombination av den etiska, säkra, 

delegerande, kollektiva, samt den demokratiska ledarstilen.  
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1. Inledning 

I detta kapitel tar vi upp undersökningens bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställning 

samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Genom alla tider har människor organiserat sig på olika sätt och av olika anledningar. Det 

sägs att ledarskapet kommer från pyramidernas tid och det mest grundläggande inom 

ledarskap, att koordinera och kontrollera, inte har förändrats sedan dess. 

Ledarskapsfunktionen har förändrats ytterst lite medan metoden att leda och styra har 

förändrats radikalt. Den sociala samt den teknologiska utvecklingen har hittills förändrats och 

präglat ledarskapet och större förändringar väntas i framtiden (Birkinshaw, 2015). Den 

teknologiska utvecklingen gjorde det möjligt för organisationerna att börja sköta produktionen 

i fabriker för att på så sätt kostnadsminimera produktionen. Denna organisering av människor 

ledde till en rad olika problem och osämjor. Organisationer handlar i stort sätt om relationer 

människor emellan och för att hantera dessa relationer behövs det en ledare (Forslund, 2011). 

Ledarskap är något som det länge har skrivits om och det är antagligen det mest populära, 

missförstådda och spännande området. De flesta har förmodligen någon gång kommit i 

kontakt med ledarskap och även utövat någon form av ledarskap. Det finns många olika 

teorier om vilka egenskaper som en bra respektive dålig ledare bör ha samt vad som utmärker 

ett bra ledarskap (Forslund, 2011). Forslund (2011) delar in ledarskapet i ledarstilsteorier 

beroende på vilka egenskaper denne har och vad som är utmärkande för respektive ledarstil. 

Några exempel på ledarstilar är: auktoritär och demokratisk ledarstil. Om ledaren betonar 

omtänksamhet eller strukturering. Om ledarstilen är relationsorienterad eller 

uppgiftsorienterad (Forslund, 2011).  

 

Forslund (2011, s.259) definierar ledarskap på följande vis:  

 

”En process där en person utövar avsiktlig påverkan på andra människor i syfte 

att uppnå ett mål”. 

 

Den tekniska och den politiska utvecklingen har utmanat företag och gör det än idag. 

Utmaningar som tekniska innovationer samt den enorma konkurrensen som existerar på 

världsmarknaden. Denna utveckling ställer krav på hur företagen skall organiseras och ledas 

(Vingestråhle, 2014). Det finns ett gap mellan organisationers uppsatta mål och förmågan att 

nå dem. Detta gap hanteras bäst genom att styra med en effektiv ledarsstil samt ett 

disciplinerat arbete (Birkinshaw, 2015). Har ledarskapet anpassats och i sådant fall hur har det 

anpassats för att hantera de nya förutsättningar som organisationer ställs inför? Utvecklingen 

innebär ett ökat informationsflöde och en ökad stressnivå relaterat till arbetsuppgifterna 

(Vingestråhle, 2014). Intressant skulle det vara att undersöka hur den nya ledarstilen ser ut 

och vilka egenskaper denne bör ha för att disponera tilldelade resurser på bästa sätt. Enligt 

Vingestråhle (2014) kommer ledarskapet få en ny innebörd och bli allt viktigare. Idag är 

samhället mer automatiserat och tiden för reflektion och omhändertagande av de anställda är 
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begränsad. Arbetstrycket är hårdare, dels på grund av de tekniska innovationerna och dels av 

besattheten av tidsminimeringen. Detta har lett till en ökad stressnivå hos arbetarna och 

medelåldern för sjukskrivning sjunker. För att hantera morgondagens företagsklimat krävs en 

ny ledarstil och omformade egenskaper hos ledaren. Några av de egenskaper ett ledarskap ska 

innehålla enligt Vingestråhle (2014) är ett: ärligt, engagerat, humant, hållbart och ett mindre 

kontrollerande ledarskap. Ett ledarskap som utnyttjar varje anställds kompetens till fullo och 

försöker framhäva individens inre drivkraft (Vingestråhle, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationer och omvärlden förändras ständigt i takt med händelser som tekniska 

innovationer och politiska förändringar. Detta ställer krav på ledaren som måste anpassa sig 

och även vara förberedd på förändringarna. Problem som kan uppstå är att ledarna försöker 

tillämpa samma typ av ledarskap i bolaget trots att en förändring skulle vara behövlig för 

företagets fortsatta fortlevnad samt konkurrenskraft. Att ledare inte främjar nytänkande utan 

tillämpar samma typ av ledarskap som de alltid gjort trots att företagsmiljön inte tillåter det 

kan skapa problem för företaget i fråga. 

 

Det traditionella och föråldrade ledarskapet bygger på tron om att vissa har en större kapacitet 

än andra i organisationen. Morgondagens ledarskap syftar till att använda samtliga individers 

kompetenser fullt ut då detta ger någonting större än att ett fåtal personer i organisationen 

skall fatta betydande beslut. Problematik kan uppstå i organisationer där enbart ett fåtal 

personer har befogenheter att bestämma. Skulle flera individer i organisationen vara med och 

bestämma skulle ett beslut med en bredare grund kunna fattas. Beslutsfattandet är dock bara 

en liten del av ledarskapsarbetet (Vingestråhle, 2014). 

 

Organisationer gynnas av olika typer av ledarsstilar med tanke på att varje verksamhet ser 

annorlunda ut. Idag ser verksamheten ut på ett visst sätt, vilka utmaningar kan den ana inom 

de närmsta åren. Ledarskapet kommer få en allt större betydelse och det kommer te sig på ett 

annorlunda sätt från det ledarskap vi ser idag. Ledarskapet tenderar till att övergå från ett 

hierarkisk traditionellt ledarskap som styrs av yttre belöningar, till ett ledarskap där individen 

tar allt mer plats och motivationen styrs av inre belöningar (Birkinshaw, 2015). För att möta 

morgondagens utmaningar i det tuffa företagsklimatet bör ledningen vara beredd att förändra 

sitt ledarskap för att inte riskera att hamna efter sina konkurrenter.  

 

Hur bör Peab Asfalt på bästa sätt manövrera sitt ledarskap, för att uppnå målen med en 

ledarstil som bidrar till ett effektivt ledarskap? För att Peab Asfalt skall kunna behålla eller 

utöka sin position på marknaden idag krävs en ledarsstil som gör att Peab Asfalt lyckas med 

alla de utmaningar som de ställs inför. En av alla utmaningar är att ledarskapet påverkas av 

omvärldens ständiga förändring och detta måste ledarna i företaget vara beredd på. Vilka 

egenskaper bör framtidens ledare ha och hur bör detta ledarskap praktiseras? Genom att se till 

hur ledarstilen ser ut idag och vilka egenskaper som är centrala kan dessa utvecklas för att 

kunna appliceras på framtidens ledarskap. Utan denna symmetriska förändring är ett exempel 
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på konsekvenser att företagets anställda känner sig mindre motiverade och upplever en större 

stressfaktor vilket kan leda till en ökning av sjukskrivning hos arbetarna (Vingestråhle, 2014). 

 

1.3 Frågeställning 

Vilken eller vilka ledarsstilar tillämpas i Peab Asfalt idag och hur bör de korrigeras för att på 

bästa sätt möta framtiden givet formulerade mål? 

 

1.4 Syfte 

Vi ska fastställa vilken eller vilka ledarstilar som tillämpas idag och komma fram till om, och 

hur det bör justeras för att på bästa sätt uppnå formulerade mål. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar denna uppsats till Peab Asfalt i Västerås. Huruvida ledarskapet ter sig i övriga 

delar av verksamheten lämnas i denna undersökning utanför. När vi talar om framtidens 

ledarskap och vad framtiden kommer att inbringa är det snarare en prognostisering av 

framtiden och vad den tenderar att bära med sig givet de faktorer som diskuteras. Sambandet 

mellan organisationsstruktur och ledarstil lämnas i detta arbete utanför. 
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2. Metod 

I detta avsnitt motiveras vald metod samt hur studien utformats. 

 

2.1 Forskningsdesign 

Vi har använt oss av en deduktiv ansats i uppsatsen. Denna ansats är representativ för hur 

förhållandet mellan teori och praktik ser ut inom samhällsvetenskapen. Teorier väljs och 

utifrån dem ska verkligheten förklaras. Vi valde denna ansats för att undersöka hur väl teorin 

stämmer överens med verkligheten. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod 

då tonvikten vid insamlingen av data låg på ord snarare än kvantifiering. En kvalitativ metod 

valdes för att få en djupgående inblick i ledarskapet. För att besvara undersökningens 

frågeställning har vi samlat in primärdata genom semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att vi använde oss av specifika teman som berördes under intervjun. 

Dock var respondenterna relativt fria att formulera svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 

2013). För att kunna besvara frågeställningen krävdes intervjurespondenter som dels var 

insatta i ledarskapet i bolaget, och dels sakkunniga inom området. Utifrån ett snöbollsurval 

valdes intervjurespondenterna ut, som innebär att respondenter väljs utifrån 

rekommendationer från tidigare respondenter (Bryman & Bell, 2013). Intervjurespondenterna 

bestod av tre ledare på Peab Asfalt samt två sakkunniga inom området ledarskap.  

 

2.2 Tillvägagångsätt 

Vi har samlat in data för att uppnå syftet med arbetet. Det finns två kategorier av data. Den 

ena är sekundärdata som innebär att informationen redan existerar och att det är någon annan 

som samlat in den. Primärdata är således det motsatta att det är undersökaren själv som samlar 

in informationen (Mälardalens högskola, 2014). Vi använde oss av både primär- och 

sekundärdata i denna studie. Vidare har vi läst och granskat vetenskapliga artiklar för att 

kunna använda dessa i uppsatsen. 

 

2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts genom att information samlats in i form av litteratur, 

hemsidor och vetenskapliga artiklar relaterade till ämnet. Litteraturen är främst hämtad från 

Mälardalens högskolebibliotek, men även Västerås Stadsbibliotek har besökts. Ett stort antal 

böcker inom ämnet har lästs och bedömts för att kunna användas i uppsatsen. Artiklarna har 

hämtats från databaser som Discovery och Google Schoolar. Sökorden som användes är 

”leadership”, ”leadership AND future”, ”ledarskapstrender”, ”ledarskap”, ”qualities of 

leadership” och ”manager AND future”.  

 

2.4 Primärkällor 

Vi använde oss av undersökningsmetoden intervjuer för att samla in primärdata. Intervjuerna 

med Peab Asfalt var semistrukturerade. En semistrukturerad intervju ger möjligheten till 

intervjuobjekten att utforma sina svar på sitt eget sätt samt möjligheten att ställa frågor som 

inte ingår i intervjuguiden och som uppkommer under intervjun (Bryman & Bell, 2013). 
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Anledning till att vi valde denna intervjustuktur var att vi ville ge respondenterna möjligheten 

till att svara fritt och att det gav oss möjligheten att ställa frågor som inte ingick i 

intervjuguiden. För att få svar på våra frågor kontaktades Peab Asfalt via mejl och telefon för 

att kunna boka in ett besök på deras kontor. Vid intervjutillfällen finns det aspekter som bör 

beaktas. Fördelaktigt är det om intervjun äger rum i ett lugnt och avskilt utrymme, där 

intervjun kan genomföras utan störmoment. Ljud och brus från maskiner och trafik bör 

beaktas, då detta kan komma att störa intervjun (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna med 

samtliga respondenter från Peab Asfalt ägde rum i företagets konferensrum. Inga störmoment 

inträffade och rummet var avskilt med begränsad insyn, vilket inbringade en lugn och trygg 

atmosfär. Intervjun med de två sakkunniga genomfördes genom en ostrukturerad intervju som 

gav intervjupersonerna möjlighet att svara och associera fritt. Vi anser att vi fick ett bredare 

underlag och mer information om vi använde oss av en ostrukturerad intervju med de två 

sakkunniga. Kontakten med de två sakkunniga skedde i form av mejl. Intervjuerna med de 

sakkunniga ägde rum i Eskilstuna och Västerås i respektive respondentens arbetsrum. Även i 

detta fall kunde intervjun utföras utan störningsmoment som tidigare presenterats. Frågorna 

till intervjun utgick från teorierna och modellerna som presentaras i arbetet. Vi använde oss av 

två olika intervjuguider, en för Peab Asfalts ledare och en för de två sakkunniga. Anledningen 

till att vi delade upp intervjun i två intervjuguider är för att företagsspecifika frågor ställdes 

till Peab Asfalts ledare, medan mer allmänna ledarskapsfrågor ställdes till de två sakkunniga. 

Anledningen till att vi använde oss av intervjuer är att undersökningen gick ut på att se vad 

som kommer krävas av framtidens ledare på Peab Asfalt. För att få den informationen ansåg 

vi att en intervju med ledare på företaget var att föredra. Vidare ansåg vi att intervjuerna med 

de två sakkunniga inom området ledarskap gav oss en djupare inblick i ämnet och ett annat 

perspektiv på vad som kan komma att krävas av framtidens ledare. För att inte missa något 

under intervjun spelades alla intervjuerna in. Självklart finns det både för- och nackdelar med 

att spela in en intervju. Fördelarna enligt Bryman & Bell (2013) är exempelvis att det går att 

lyssna om och om igen och att intervjupersonen inte behöver känna sig distraherad av att 

någon sitter och antecknar. Nackdelen är att intervjupersonen kan känna sig obekväm i att bli 

inspelad (Bryman & Bell, 2013). Trots nackdelarna som finns ansåg vi att fördelarna med att 

spela in var större. Efter avslutade intervjuer transkriberades materialet och en 

sammanfattning författades i form av ett empiriavsnitt. 

 

2.5 Urval av respondenter  

Respondenterna valdes via ett snöbolls- eller kedjeurval, som är närbesläktad med 

bekvämlighetsurvalet. Snöbollsurval innebär att forskarna får en första kontakt med ett 

mindre antal relevanta individer för undersökningen. Utifrån denna eller dessa individer får 

forskarna kontakt med ytterligare intressanta respondenter (Bryman & Bell, 2013). Vi fick 

kontakt med Respondent A genom en föreläsning och kunde redan då boka in ett möte för 

intervjun. Respondent A rekommenderade en kollega som är kunnig inom området ledarskap 

och som dessutom forskar inom framtidens organisationer och ledarskap. Denna person 

kontaktades via telefon och tid kunde bokas in för intervju, individen i fråga kom att bli 

Respondent B. Vi hade en bekant som arbetar inom Peab Asfalt i Västerås. Den personen som 

arbetar på Peab Asfalt hjälpte oss att komma i kontakt med en av ledarna, som kontaktades 
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via telefon. Denna person blev Respondent C. Respondent C gav oss kontaktuppgifter till 

ledare inom Peab Asfalt, kontaktuppgifter som hen kunde tänka sig skulle kunna vara av 

intresse för oss. Dessa två individer kontaktades via telefon och var villiga att delta i en 

intervju, individerna som sedan kom att bli Respondent D samt E. 

 

2.6 Operationalisering 

För att ta reda på hur Peab Asfalts ledarskap ser ut idag, och hur det kan komma att se ut i 

framtiden för ledarskapet i stort skapades två intervjuguider som utgår från vald teori. 

Intervjuguide ett är tillägnad Peab Asfalts ledare och formulerades på följande sätt: Inledande 

frågor, följt av semistrukturerade frågor utformade efter teorin. De inledande frågorna syftade 

till att få en uppfattning av respondenten som person, tidigare erfarenheter samt Peab Asfalts 

framtida mål. Detta för att skapa en känsla för vem intervjurespondenten är och vilket eller 

vilka mål de styr emot. De övriga frågorna syftade till att kategorisera ledarstilen i form av 

ledaregenskaper, aktiviteter som utmärker respondentens ledarskap, framtidens ledarskap 

samt ledarskapet i stort. Intervjuguide två riktas till de två sakkunniga. Denna intervjuguide är 

ostrukturerad där ämnen fastställdes och som respondenten förhöll sig till och talade fritt 

kring. Detta för att få ut så mycket information från deras kunskap och expertis som möjligt. 

Ämnesområdena berörde bland annat framtidens ledarskap samt prognostiserade utmaningar 

för det framtida ledarskapet. Intervjuguide två gav oss en bred och allmän uppfattning kring 

framtidens ledarskap. Intervjuguide ett gav oss en bild av hur ledarskapet ter sig i Peab Asfalt. 

Tillsammans gav det oss en grund för hur Peab Asfalt skall förhålla sig ledarskapsmässigt, för 

att på bästa sätt uppnå framtida formulerade mål samt tackla framtida hinder som ledarskapet 

kan komma att stå inför.  

 

2.7 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse 

Vi valde att använda oss av kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering eller bekräftelse vid bedömningen av undersökningen. Anledningen till att vi 

valde dessa begrepp är att Bryman & Bell (2013) ställer sig kritiska till hur relevanta 

begreppen reliabilitet och validitet är vid kvalitativa undersökningar. För att resultatet ska 

inbringa tillförlitlighet krävs det att forskningen har genomförts i enlighet med de regler som 

finns och att resultatet rapporteras till de personer som ingår i studien för att dessa personer 

ska kunna bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten korrekt. Vi har låtit 

intervjurespondenterna ta del av uppsatsen i efterhand och de regler kring uppsatsskrivning 

som finns på Mälardalens högskola har följts. Med detta som grund har arbetet en hög 

tillförlitlighet. En undersökning som är överförbar ska innehålla fylliga eller täta redogörelser, 

där det framgår hur detaljerna i en kultur ser ut. Det ska sedan ligga som grund till hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman & Bell, 2013). Vår undersökning 

avgränsar sig till Peab Asfalt i Västerås och deras specifika mål och med det som grund är det 

troliga att resultatet från undersökningen inte kan överföras till någon annan miljö. För att 

kunna bedöma undersökningens pålitlighet ska forskare anta ett granskande synsätt. Detta 

innebär att en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser från forskningsprocessen 
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skapas. Det kan exempelvis handla om problemformulering, val av undersökningspersoner 

och beslut angående analysen av data. Vi har gjort en fullständig och tillgänglig redogörelse 

av forskningsprocessen och har ett granskande synsätt under hela arbetet. Utifrån detta anser 

vi att arbetet är pålitligt. Konfirmera innebär att forskaren vill försöka säkerställa att hen har 

agerat i god tro. Det ska alltså vara uppenbart att forskaren inte låtit sina egna teoretiska 

inriktningar eller personliga värderingar påverka resultatet medvetet (Bryman & Bell, 2013). 

Bryman & Bell (2013) menar att det är granskarnas uppgift att försöka komma fram till i 

vilken utsträckning det går att styrka resultaten. Vi har i denna undersökning inte blandat in 

våra egna personliga värderingar medvetet och därför kan resultatet från undersökningen 

bekräftas, i vilken utsträckning är upp till opponenterna. 

 

2.8 Analysmodell 

Denna analysmodell skall ligga till grund för vår undersökning och är ett verktyg som skall 

användas för att operationalisera valda begrepp och teorier. Den första cirkeln i modellen 

syftar till att beskriva vilken eller vilka ledarstilar som appliceras inom Peab Asfalt. Syftet är 

att få en uppfattning om vilken eller vilka ledarstilar organisationen tillämpar idag. Den andra 

cirkeln i modellen skall med valda begrepp och teorier som grund, beskriva hur Peab Asfalt 

skall leda sina anställda för att nå de formulerade målen. Den sista cirkeln i modellen skall 

med hjälp av teorin, kunna belysa och särskilja de egenskaper som kommer att krävas av den 

framtida ledaren inom Peab Asfalt. Dessa tre steg ligger till grund för att uppfylla vårt syfte 

med arbetet. 

 

Figur 1 Analysmodell 

 
            (Egenkonstruerad figur, 2015) 
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer teori, begrepp och tidigare forskning att presenteras. 

 

3.1 Ledarskap 

I en undersökning utförd av Brewer (2014) redogör han för hur ledarskapet ser ut i en 

hierarkisk organisation. Han påvisar att strukturerade hierarkiska organisationer drivs främst 

av mänsklig rädsla. Effektiviteten i bolaget beror på omtanke och respekt mellan ledare och 

underordnade. En hierarkisk organisation kan förstärka ledarskapets effektivitet, samt 

organisationen som helhet genom respekt och omtanke. Dock kan inte ett hierarkiskt system 

enbart byggas på respekt och omtanke. Om en ledare enbart skulle leda med ett 

omtänksamhetsfullt ledarskap tenderar produktiviteten till att avta. Den bästa ledaren enligt 

Brewer (2014) är den ledaren som är både respekterad och omtyckt. Relationen mellan en 

ledares effektivitet och omtänksamhet är icke-linjär. Effektiviteten påverkas positivt av en 

viss grad av omtanke för att sedan avta och sjunka om för många enheter omtanke tillförs i 

organisationen. Hierarkiska organisationer kan inte skapas av omtanke men de kan stärkas av 

det. Det är svårt att fastställa hur kombinationen av rädsla, omtanke och respekt skall 

balanseras för att optimera effektiviteten i ledarskapet som skall leda till att företaget når de 

uppsatta målen. Brewer (2014) menar att varje organisation inte är den andra lik och en 

optimal ledare för en organisation kan vara oduglig för en annan. En ledares motivation beror 

på olika faktorer. Relationen mellan en ledares effektivitet och stress är icke-linjär. En ledare 

kan fullgöra sina uppgifter på det mest effektiva tillvägagångssättet med en viss nivå av stress. 

För lite, samt för mycket stress påverkar effektiviteten negativt och leder till en sämre 

prestation (Brewer, 2014).  

 

Viviano (2012) menar att tilltro och omtanke på arbetsplatsen har tagit över den tidigare 

rädslan och makten som en gång var dominerande. De främsta ledarna tar fram de bästa 

ledaregenskaperna hos varje individ så att den faktiska ledarens ledarskap inte märks. För att 

lyckas med detta måste viljan att ha kvar den traditionella ledarrollen elimineras, på så sätt att 

ledaren är den osynliga styrkan bakom kraften. De fyra toppegenskaperna en ledare skall ha 

för att optimera sitt ledarskap är: kompetens, inspiration, ärlighet samt förmåga att 

prognostisera framtiden. Effektiva ledare tar väl hand om de personer som de har en relation 

till, de är empatiska och har ett affärssinne (Viviano, 2012). Malone, Narayan, Kirsten och 

Kekahio (2014) menar att ett starkt ledarskap under planeringsfasen kan hjälpa till att göra 

begränsade resurser mer effektiva, se till att arbetet inte behöver göras om och bidrar till att 

resultatet uppnås (Malone, Narayan, Mark, Miller, & Kekahio, 2014). 

 

Riggio (2008) tar upp vikten av att fokusera på att utveckla ledarskapet, 

kommunikationsförmågan och interaktionen mellan varje avdelning och varje kollega. Detta 

ska i slutändan leda till att makten ges till arbetarna, vilket leder till ett ökat kollektivt 

ledarskap. Företag måste låta sina anställda växa inom bolaget, genom att till exempel ge dem 
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större befogenheter. Yee, Lee, Yeung, & Cheng (2013) påvisar i sin studie att anställdas 

attityd och engagemang påverkas av ledarskapet.  

 

Framtidens ledarskap bör ha bredare fokus än dagens klassiska ledarskapstänk. Framtidens 

ledarskap bör fokusera mer på ett delat, organisatoriskt ledarskap. Ledarskapet i sig kommer 

att förändras bland annat när det kommer till tekniken att hantera ledarskapsutvecklingen. 

Samtidigt lever vi i en värld av ständiga förändringar så som tekniska innovationer. 

Framtidens ledarskap kan då genom ett webbaserat ledarskap leda organisationer samt 

stimulera virtuella organisationer. Riggio (2008) ställer sig själv frågan om 

ledarskapsutvecklingen har förändrats på senare tid, hans uppfattning om detta är delad. Det 

har inte varit några revolutionerade metodiska innovationer när det kommer till 

ledarskapsutveckling. Samtidigt har teknologin hjälpt ledarskapsutvecklingen, och med denna 

teknologi kommer en enorm potential till utveckling. Nyckeln till ett framgångsrikt, framtida 

ledarskap är självkännedom. Att vara medveten om sina begränsningar, styrkor och svagheter. 

Synsättet på ledarskap hos varje ledare borde vara att de ser sig själva som studenter av sin 

egen professionalism (Riggio, 2008). 

 

3.2 Ledarstilar 

Forskningen har nästan uteslutande behandlat en ledares beteende och beaktat hur en ledare 

ska bete sig för att uppnå högsta möjliga effektivitet. Teorierna som beskriver ledarens 

grundläggande mönster i dennes beteende kallas för ledarstilsteorier (Forslund, 2011). 

 

3.2.1 Auktoritär och demokratisk ledarstil 

Två av de mest klassiska beteendena hos en ledare är om ledaren är auktoritär eller 

demokratisk. Den auktoritära ledaren kan liknas vid en diktator eftersom besluten tas 

enväldigt utan påverkan från någon annan. En demokratisk ledare däremot låter omgivningen 

vara med i beslutsprocessen. Ett tredje beteende som benämnts i forskningen är låt gå 

ledarskap och med det menas att ledaren inte bryr sig om vad medarbetarna gör. Detta 

beteende är det dock inte allt för många forskare som använder sig utav idag. Istället pratas 

det om ett deltagande ledarskap (Forslund, 2011). 

 

3.2.2 Relationsorienterad och uppgiftsorienterad ledarstil 

Forskare vid ett antal universitet i Michigan kom fram till två dimensioner som de kallade 

uppgiftsorienterat respektive relationsorienterat beteende. Optimalt är att en ledare arbetar 

med både uppgifterna och relationerna. En sådan ledare brukar kallas för ”hög-hög ledare”, 

eftersom dessa individer får höga poäng på båda dimensionerna. En modell togs fram av 

Blake & Mouton (1964) som kallas för ledarrastret. Det man gjorde var att koppla samman 

dimensionerna, som de kallar omtanke om människor respektive produktion och därefter 

kunde fem huvudsakliga typer av ledarbeteende identifieras (Forslund, 2011). 
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Figur 2 Blake & Moutons ledarrastret 

 
                                  (Forslund, 2011, s. 271) 

 

I modellen är det sämsta ledarbeteendet 1,1 och det innebär att ledaren abdikerar från 

ledarskapet. Har en ledare 9,1 är omtanken om människor hög men omtanken om 

produktionen är låg, en sådan ledare kallas enligt Forslund (2011) för Conutry club manager. 

Anledningen till det är att ledaren är social och trevlig med ambitionen att arbetet ska kännas 

lite som att vara på fest. Skulle det omvända råda, alltså en ledare med 1,9 framhävs 

uppgifterna istället för omtanken om människorna. En 1,9-ledare är oftast auktoritär och ger 

order. Bäst enligt modellen är att vara en 9,9-ledare. Den ledaren som uppnår detta beteende 

skapar en teamkänsla och får medarbetarna att känna sig delaktiga och villiga att arbeta 

målinriktat (Forslund, 2011). 

 

3.2.3 Situationsanpassad ledarstil 

När det pratas om den situationsanpassade ledarstilen handlar det inte om vilka situationer 

som helst. Det forskarna har gjort är att försöka identifiera några typsituationer och utifrån det 

försökt hitta vilket ledarbeteende som kan tänkas vara det mest effektiva i respektive 

situation. En populär modell är Hersey & Blanchard-ledarstil efter medarbetarnas mognad 

(Forslund, 2011). Det som Hersey & Blanchard (1977) förordar är att ledarstilen anpassas 

efter medarbetarnas mognad. I modellen nedan finns fyra olika ledarstilar att välja mellan. 

Avgörande blir om man är hög eller låg på uppgifts- respektive relationsorientering. Mognad 

beror på i vilken utträckning medarbetaren har förmågan, viljan och självförtroendet att utföra 

en specifik uppgift. I modellen finns det fyra grader av mognad (Forslund, 2011). 
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Figur 3 Hersey & Blanchards situationsanpassade ledarskap 

                     (Forslund, 2011, s. 274) 

 

I det nedre högra hörnet börjar figuren att utläsas. Där är mognaden låg och därför är det 

nödvändigt med en instruerande ledarstil, som innebär att ledaren styr arbetet och talar om 

vad som ska göras och hur det ska göras. I detta steg läggs lite energi på relationerna. Med 

tiden ökar mognaden och ledaren kan minska på styrningen, det är dock fortfarande en 

instruerande ledarstil (1). Tids nog kan en ledare gå över till steg två som är den övertalande 

ledarstilen. Den handlar om att förklara, klargöra, övertyga och sälja in arbetet. I detta steg 

måste relationsorienteringen öka, för att på så vis bygga upp ett ömsesidigt förtroende och 

engagemang. Går vi vidare till nästa steg ska medarbetarna involveras i högre grad i 

beslutsfattandet. Viss osäkerhet kan råda och det kan fortfarande saknas lite för att våga helt 

på egen hand. I steg tre som är den deltagande ledarstilen krävs fortsatt ett starkt stöd, men 

medarbetarna klarar sig mer och mer på egen hand. Till sist när medarbetaren är redo att 

arbeta på egen hand kan ledaren övergå till en mer delegerande ledarstil (Forslund, 2011). 

 

3.2.4 Transaktionell och transformativ ledarstil 

James Burns brukar ses som en viktig person när det kommer till ledarskapsorientering. Det 

han gjorde var en numera klassisk distinktion mellan den transaktionella och transformativa 

ledarstilen. I den transaktionella ledarstilen uppstår ett utbyte mellan organisationen och den 

anställde. En ledare kan exempelvis erbjuda materiella belöningar om den anställde utför 

något som ledaren påvisat och på så vis kan medarbetaren motiveras. Den transformativa 

ledarstilen däremot ska försöka tillfredsställa ett högre behov och engagemang av hela 

individen. Forslund (2011) skriver att frågor om etik, moral och livets mening är mer eller 
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mindre framträdande och det kan bidra till att medarbetarna mobiliserar extra energi. Yee, 

m.fl., (2013) konstaterade att den transformativa ledarstilen har en direkt påverkan på 

anställdas engagemang. Vidare menar Yee, m.fl., (2013) att deras forskning visade på att den 

transformativa ledarstilen tenderade till att vara effektivare än den transaktionella ledarstilen 

för anställdas attityd. Några andra saker som den transformativa ledaren gör är att hen 

inspirerar, stimulerar medarbetarnas intellekt och är omtänksam om varje individ (Alvesson & 

Sveningsson, 2011). 

 

3.2.5 Delat ledarskap 

Ett komplement till det mer traditionella ledarskapet där en individ på egen hand leder en 

grupp finns det delade ledarskapet. Det finns två sätt att dela på ledarskapet, antingen formellt 

eller i praktiken. Leder två stycken formellt innebär det att båda två har den formella 

beslutsrätten, medan att dela i praktiken innebär att endast en har den formella rätten och den 

andra utför vissa uppgifter i vardagen. Att dela på ledarskapet innebär en speciell situation 

både för cheferna och anställda. Vissa oklarheter finns angående konsekvenserna utifrån 

teorier om exempelvis ledarbeteende eftersom forskningen på området ligger något efter 

(Forslund, 2011). Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson, & Hemborg (2005) påvisar i sin 

studie att det är cirka 41 procent av cheferna i svenskt arbetsliv som på ett eller annat sätt 

delar sitt ledarskap. Vidare menar Döös m.fl., (2005) att delat ledarskap har potential att bidra 

till effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft. Det skulle också kunna leda till att chefer kan 

vara mer tillgängliga för sina medarbetare, orka med arbetsbördan och själva undgå ohälsa 

(Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson, & Hemborg, 2005).  

 

3.2.6 Säker och effektiv ledarstil 

Cooper (2015) definierar en säker ledarstil på följande sätt: processen att sätta upp ett önskat 

tillstånd, se till att teamet lyckas med arbetet de blivit tilldelade och att teamet hela tiden 

arbetar på ett sätt som främjar ett säkert värde för organisationen. Det är de högsta cheferna 

som skall se till och främja en säker kultur. Den säkra, effektiva ledarstilen är känd för att 

vara finansiellt gynnsam. Ledarstilen smittar av sig på de anställda, så att de arbetar säkert och 

metodiskt. Ledarstilen leder i sin tur till färre arbetsolyckor, främst längst ned i 

organisationen. Företag som hanterar säkert ledarskap på ett bra sätt tenderar till att prestera 

ett bättre resultat (Cooper, 2015).  

 

Den effektiva ledarstilen är en ständig balans mellan att kontrollera och vårda sina 

underordnade. Det som utmärker en ledare som tillämpar denna typ av ledarstil är att de sätter 

säkerheten i fokus, visar uppskattning, lyssnar till sina underordnade samt anser att deras 

underordnade gör rätt saker för organisationen. De kontrollerar aktiviteter genom att sätta upp 

tydliga restriktioner för: arbetsmetod, vilka förväntningar de underordnade har på sig, och 

vilket ansvar de har. Cooper (2015) menar att arbetsprestationerna är optimala när en ledare 

kan balansera kontrollen med omvårdnaden av sina underordnade (Cooper, 2015). 

 



  

 

 

 

 

13 

 

Cooper (2015) nämner en säker och effektiv ledarstil som han kallar tjänare. Ledare som ingår 

i kategorin tjänare skapar företagskultur genom att lyssna på de underordnades behov och 

åsikter och hjälper dem att göra deras jobb på ett korrekt sätt. Dessa ledare skapar kultur 

genom personliga relationer som de bygger upp med sina underordnade. De stödjer på 

individnivå, dels genom att ha en öppen dialog med de underordnade, och dels genom att 

maximera varje individs potential. Denna ledarstil fokuserar på varje individs karriär. Detta 

leder till en hjälpsam arbetsmiljö där folk vill se varandra lyckas och bidrar till gruppens 

totala prestation. Exempel på aktiviteter till denna ledarstil är att delta på säkerhetsmöten och 

liknande aktiviteter (Cooper, 2015). 

 

3.2.7 Etisk ledarstil 

En etisk ledare använder sina sociala krafter i beslutstagandet, och sin inverkan på andra för 

att tillfredsställa och respektera så många som möjligt utan att skada någon. En etisk ledare 

lever efter sina personliga värderingar och sin moral. Viktiga begrepp för en sådan ledare är 

mod, transparens och rättvisa. Etiska ledare behandlar sina anställda med respekt och skapar 

en trygg och lugn arbetsmiljö, som leder till att arbetarna känner sig tillfredställda och 

hängivna till sina arbetsuppgifter. Dessa ledare motiveras av att känna de underordnades tillit, 

visa de underordnade att de tror på dem och att ledarna är värda dem. Integritet och etik 

kommer att bli allt mer viktigt i framtiden (Stouten, van Dijke, & De Cremer, 2012). 

 

3.3 Ledarskapsmodell, fyra dimensioner 

Det finns fyra huvudaktiviteter när det kommer till ledarskap, dessa är att sätta mål, motivera 

anställda, samordna aktiviteter samt att ta beslut. För nyligen nämnda aktiviteter är det möjligt 

att klassificera hur dessa utförs genom att kategorisera dem i traditionella principer eller 

tillvägagångsätt (Birkinshaw, 2015).  

 

Aktiviteten att fatta beslut kan göras på ett hierarkiskt(1) eller på ett kollektivt(4) 

tillvägagångsätt. Sker beslutsfattandet på ett hierarkiskt tillvägagångsätt framhävs ledarens 

bestämmande över sina underordnade oavsett deras kunskap samt tidigare erfarenheter. 

Motsatsen till detta är att beslutsfattandet sker kollektivt där även de underordnade får lyfta 

fram sina tidigare erfarenheter samt kompetens som ett bidrag till beslutsfattandet. Nivå tre 

och fyra blir därmed ett mellanting. Aktiviteter kan samordnas på ett byråkratiskt(1) eller 

framträdande tillvägagångsätt(4). Det förstnämnda alternativet syftar till att aktiviteterna 

ordnas efter formella regler och metoder för att skapa en jämn output. Motsatsen till det 

byråkratiska tillvägagångsättet är det framträdande tillvägagångsättet. Det innebär att 

aktiviteterna uppkommer spontant och aktiviteterna utförs på eget initiativ av frivilliga i 

organisationen. Målsättning kan antingen definieras genom att målen är strikta(1) vilket 

innebär att alla i organisationen arbetar mot de gemensamma uppsatta målen. Motsatsen till 

den strikta principen är oprecisa mål(4) där de förespråkar att mål nås mest effektivt om man 

strävar efter dem indirekt. Att motivera anställda kan genomföras antingen genom yttre(1) 

eller inre(4) faktorer. Motivation av yttre faktorer kommer från utsidan och kan genereras av 

morot eller piska och bonusar med mera. Medan den inre motivationen kommer ifrån 
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exempelvis tillfredställelse av arbetet eller känslan av att lyckas med något som denne länge 

kämpat för (Birkinshaw, 2015). 

 

Genom att identifiera vilka principer ett bolag i fråga tillämpar kan de enkelt se vad som bör 

justeras för att nå ett önskat sätt att leda. Att förändra ett sätt att arbeta på är inte enkelt och 

det tar tid innan en förändring har etablerat sig i hela företaget. I en studie som Birkinshaw 

(2015) tar upp påvisar han att snittskalan tenderar till börja röra sig mot nivå fyra i samtliga 

aktiviteter. Beslutsfattandet börjar ske mer kollektivt, aktiviteterna börjar bli mindre 

byråkratiska, målsättningen blir mindre strikt och mer indirekt samt att man talar mer för den 

inre motivationen snarare än den yttre (Birkinshaw, 2015). 

 

Figur 4 Fyra dimensioner av ledarskap 

 
    (Birkinshaw, 2015, s. 38) 

3.4 Principen för beslutsfattandet 
Den traditionella principen för att ta beslut och kommunicera i stora företag är hierarkisk. Det 

som utmärker det hierarkiska beslutsfattandet och kommunikationen är att ledaren får full 

befogenhet till att fatta beslut och har full bestämmanderätt över sina anställda. Makten är i 

ledarens händer, och de är ledare för att de har mer erfarenhet och är mer kunniga inom 

området. Något som utmärker en hierarkisk organisation är att informationen inte flödar fritt 

mellan avdelningarna, nedåt och uppåt i organisationen. Motsatsen till den hierarkiska 

principen är den så kallade kollektiva visdomen. Denna princip innebär att den totala 

expertisen hos en stor grupp individer kan fatta bättre beslut och fastställa säkrare prognoser 

än vad en mindre grupp av ledare kan göra. I denna modell presenteras fyra 

ledarskapsuppgifter och här redovisas det vilken princip de tillämpar när de utför respektive 

uppgift. De fyra uppgifterna är enligt Birkinshaw (2015): 

 

(1) Kommunicera med underordnade. 

(2) Lyssna till underordnade vid beslutsfattandet. 

(3) Tillåter underordnade att lösa problem och komma med nya idéer. 

(4) Använda extern input för att förbättra beslutsfattandet. 
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Figur 5 Principen för beslutsfattandet 

 
                (Birkinshaw, 2015, s. 92) 

 

Birkinshaw (2015) menar att trenden visar på att bolag börjar gå över mot principen: kollektiv 

visdom när det kommer till samtliga uppgifter. En stor anledning till detta skifte är teknologin 

som tillåter individer att på ett smidigt sätt dela och diskutera idéer på ett innovativt 

tillvägagångsätt. Ytterligare en anledning är att fler och fler av generation Y börjar ta sig in på 

arbetsmarknaden som vill vara med och påverka och förändra (Birkinshaw, 2015). 

 

3.5 Motivation triggers 

Motivation är enligt Birkinshaw (2015) vad som driver en individ till att lägga ned tid och 

energi på en specifik uppgift för att uppnå ett mål. Forskare har dels tagit fram och studerat 

anställdas underliggande behov och viljor, och dels triggers till vad som får de anställda att 

arbeta hårdare. Birkinshaw (2015) delar upp motivationen i två delar, den inre samt den yttre 

motivationen. Den inre motivationen kommer från självförverkligandet av att lyckas med en 

arbetsuppgift och den yttre motivationen kommer från utsidan av individen, till exempel 

genom bonusar i form av pengar samt morot och piska. Teori X talar för att arbetarna i grund 

och botten är lata och det krävs yttre motivation för att få dem att arbeta. Teori Y talar för att 

arbetarna är motiverade från insidan, villiga att arbeta samt ambitiösa. Teori X ledare tenderar 

till att kontrollera och styra sina medarbetare i stor utsträckning. Teori Y ledare tenderar till 

att ge utrymme för sina anställda och fokuserar mer på individens utveckling (Birkinshaw, 

2015). 

 

Birkinshaw (2015) tar upp tre sätt att motivera anställda i modellen nedan. Motivera anställda 

kan göras genom: materiella, sociala samt personliga triggers. Att bli motiverad med 

materiella triggers innebär att de anställda får direkt belöning efter prestation, genom bonusar, 

befordran, löneökning och dylikt. Sociala triggers ges av att ledaren får den anställde att 
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känna tillhörighet till organisationen, få den anställde att känna sig behövd, ingå i ett team och 

känna en viss status på arbetsplatsen. Personliga triggers innebär att ge den anställde friheten 

till att agera, friheten till att arbeta kreativt med andra samt att få bygga upp och redovisa sin 

expertis. Det är svårt att hitta företag som enbart tillämpar den ena principen, oftast brukar en 

blandning av teori X och Y förekomma när det kommer till vad som ökar motivationen. 

Birkinshaw (2015) menar att trenden har börjat gå från teori X till Y. De anställda har idag 

allt större behov av den inre motivationen och det är denna typ av motivation som får vissa 

anställda att arbeta mer än heltid. Med dessa tre triggers kan en ledare stimulera sina arbetare 

och ledaren i fråga bör ha en tydlig avsikt och plan när det kommer till att motivera sina 

anställda (Birkinshaw, 2015). 

 

Figur 6 Teori X och Y modellen 

 
          (Birkinshaw, 2015, s. 151) 

3.6 Målformulering 

En organisation kan sätta upp mål på diverse olika nivåer i företaget som samtliga skall arbeta 

emot, generella abstrakta mål som konkreta mål. Det finns olika typer av mål som ett företag 

kan komma att förhålla sig till. Exempel på sådana är process-, prestations samt resultatmål. 

Processmålet skall beskriva hur aktiviteten skall utföras för att uppnå målet, fokus ligger 

därmed på det praktiska utförandet. Prestationsmålet fokuserar på vår egen prestation, det vi 

själva kan förändra. Resultatmål syftar till att aktiviteten skall leda till ett givet mål (Forslund, 

2011).  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi vad som framgick av intervjuerna. Intervjurespondenterna, de 

sakkunniga samt Peab Asfalts ledare har fått vara anonyma och går under benämningen 

respondent A, B, C, D och E. Vidare ska även Peab Asfalt presenteras. 

 

4.1 Empirisk bakgrundsinformation 

Bakgrundsfakta kring ämnet har samlats in från två sakkunniga inom ämnet. 

4.1.1 Respondent A 

Tidigare erfarenheter 

Respondent A har inga tidigare erfarenheter av att arbeta som ledare eller chef i den 

traditionella bemärkelsen. Däremot har hen forskat sedan 1982. Hen har bland annat jobbat 

med en grupp av chefer och försökt utveckla deras ledarskap för att kunna möta framtidens 

utmaningar. De forskningar som genomförts har inbringat goda resultat enligt Respondent A. 

Idag forskar hen på hur kreativiteten uppstår i en grupp och hur en ledare får en grupp att bli 

mer kreativ (Respondent A, 2015). 

 

Framtidens ledarskap 

Respondent A ser framtidens ledarskap i två paradigm. Det ena är planera-kontrollera, vilket 

dominerar organisationer idag. Det andra paradigmet är möjliggöra-påverka och Respondent 

A tror sig kunna se detta paradigm i framtiden. Det innebär att ledaren har två olika uppgifter. 

Den ena uppgiften är att möjliggöra för medarbetare att leda och organisera sig själva. Detta 

skulle leda till att ledaren totalt förlorar kontrollen. Det skulle betyda att ledaren behöver vara 

med och delta i processen av ledande och självorganiserande. För att lyckas med detta ska 

ledaren möjliggöra för framväxt och självorganisering, samt vara med och påverka 

framväxten och självorganiseringen (Respondent A, 2015). 

 

Sätt att motivera 

Organisationer i Sverige börjar övergå allt mer mot ett organisationsklimat, där det främst 

bland den yngre generationen, är viktigt att uppnå ett självförverkligande. Det innebär att 

individen vill utnyttja sina förmågor och få möjligheten att lära sig nya saker och genom det 

känna att man växer och behövs. I ett långsiktigt perspektiv skulle därför inte planera-

kontrollera paradigmet vara speciellt motiverande. I framtiden kommer det därför vara viktigt 

att möjliggöra för människor att tillsammans komma på hur saker ska göras, vart de är på väg 

och vad som är viktigt. I detta avseende blir ledarens roll att se till att de som bestäms är i 

enlighet och samma riktning som företagets mål. Detta tror Respondent A är motiverande för 

människor och ett trivsamt arbetsklimat att arbeta i. Hen tror till och med att det kan vara så 

pass motiverande att risken finns att individen kan jobba för mycket och kanske till och med 

bli utbränd. Därför kommer socialt stöd vara en viktig komponent i framtidens ledarskap samt 

sättet att motivera sina anställda på (Respondent A, 2015). 
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Framtidens ledarstil 

Det som Respondent A tror sig kunna se är att möjliggöra-påverka paradigmet kommer spela 

en avgörande roll i framtiden. Denna ledarstil beskrivs som en regisserande ledarstil, hen 

liknar arbetssättet vid en teatergrupps tillvägagångsätt. Det innebär att medarbetarna är väldigt 

förberedda när de möter kunderna och kan klara av situationen på egen hand, med de yttre 

krav eller förändringar i produktionen som kan uppstå och göra det på ett professionellt sätt. 

Ledarstilen går ut på att låta medarbetarna själva sköta alla ledarskapsuppgifter. Det ledaren 

gör aktivt är att ge medarbetarna möjligheten till att göra detta genom att hjälpa till med 

konflikthantering som uppstår, samt delta och se till att alla arbetar i en riktning som är bra för 

hela organisationen. Allt ska fungera som en enhet, likt en regissör som ser till att teatern 

flyter på som den ska. För att lyckas med detta krävs en förändring av ledaren. Detta leder till 

att alla intar ledarrollen på olika sätt (Respondent A, 2015). 

 

Styra med aktiviteter 

I framtiden handlar det om att möjliggöra för medarbetarnas ledarskap och vara med och 

påverka deras ledarskap. Det är de två aktiviteterna i grova drag som Respondent A menar 

kommer behövas för att leda i framtiden. Något som inte får glömmas är att även det 

föråldrade ledarskapet kommer finnas kvar i viss utsträckning. Till exempel vid 

nedskärningar, där ledaren måste planera och kontrollera att nedskärningarna blir 

genomförda. Huvudsakligen skall ledaren i största möjliga mån låta gruppen växa själv och 

tillföra de faktorer som behövs för att medarbetarna som team skall kunna växa men även 

vara beredd att ingripa (Respondent A, 2015). 

 

Effektiv ledarstil 

Idag finns det en rad olika ledarskapsteorier som tillämpas, exempel på ledarstilar är den 

transaktionella-, den transformativa- och den etiska ledarstilen. Enligt Respondent A tillämpas 

även ett individuellt ledarskap som innebär att varje individ har olika behov i organisationen. 

Det är något som en ledare skall beakta för att ledarskapet ska fungera effektivt. Med 

paradigmet möjliggöra-påverka handlar det enligt Respondent A om att använda de 

underordnades resurser på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att ge dem möjligheten till 

personlig utveckling, bli självsäkra, kunna dra nytta av varandra och främja ett samarbete. För 

att främja effektiviteten i ett ledarskap bör en ledare stå på sidan om och hjälpa till, ledaren 

bör vara mer av en stödjande ledare än en ledare som står och pekar med hela handen 

(Respondent A, 2015). 

 

Framtidens företagsmiljö samt utmaningar 

I framtiden kommer företagsmiljön vara mer öppen och transparant och påverkas mindre av 

yttre struktur. Det kommer vara mer att varje organisation skapar sin egen struktur och det 

kommer finnas mindre färdig information och begränsningar i vem som pratar med vem. 

Kontaktnäten kommer bli bredare om det är något som individen valt själv. 

Organisationsstrukturerna kommer växa fram och inte pressas på uppifrån. Det traditionella 

informationsflödet är uppifrån och ned, och nedifrån och upp. I framtiden kommer 
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informationsflödet göras smartare och horisontellt. Med smartare menar Respondent A att 

mer information blir tillgänglig och med en smart horisontell kommunikation kommer 

relevant information att nå rätt individ eller individer i organisationen. Det som sker är att en 

infrastruktur skapas av det nätverk som finns och den information som kommuniceras arbetas 

det aktivt med att få så effektiv som möjligt. Det ska leda till att rätt personer kommunicerar 

med varandra (Respondent A, 2015). 

 

Ett problem med möjliggöra-påverka ledarskapet, alltså det regisserande ledarskapet är att 

ledaren måste vara väldigt mogen. Inte åldersmässigt utan mer att ledaren måste varit med om 

olika situationer och processer och därmed insett att det handlar mer om medarbetarnas 

karriär än sin egen. Ledarskapet kommer troligtvis accepteras i Sverige men utmaningen 

ligger enligt Respondent A i kulturella skillnader runt om i världen, med tanke på att många 

organisationer idag verkar globalt på olika sätt. En ökad andel företag som ägs från utlandet 

kan försvåra denna typ av ledarskap eftersom synsättet många gånger är att en ledare ska vara 

auktoritär och att vara ledare anses vara något prestigefullt (Respondent A, 2015). 

 

4.1.2 Respondent B 

Tidigare erfarenheter 

Respondent B har doktorerat i företagsekonomi och spenderade en stor del av sin studietid i 

Uppsala. Hen har haft en rad olika uppdrag under sitt yrkesliv men de senaste projekten hen 

arbetat med är bland annat framtidsscenarier i olika företag. Tidigare har hen även arbetat 

med mediaanalys inom finanssektorn, försvaret samt inom politiken. Utöver det har hen 

arbetat med underrättelse, vilket innebär att man har i uppgift att få in information och 

kunskap i ett företag på ett effektivt tillvägagångssätt. Idag är Respondent B lärare på heltid, 

utöver det forskar hen om entreprenörskap samt entreprenöriellt lärande, vilket hen gjort 

sedan 2001. Mer specifikt handlar detta om att få ett komplext system att samverka genom att 

gå från den traditionella organisationsstrukturen och istället arbeta som ett nätverk med ett 

ledarskap som alla är delaktiga i (Respondent B, 2015). 

 

Framtidens ledarskap 

Respondent B menar att om ledarskapet delas upp i den gamla dimensionsindelningen manligt 

och kvinnligt ledarskap, är det svenska ledarskapet mer influerat av det senare. Något som 

Respondent B uppmärksammat är att individer i organisationer har börjat fokusera allt mer på 

livskvalitet. Det blir allt större fokus på de immateriella och de kvalitativa aspekterna och 

denna trend kommer med stor sannolikhet att fortsätta och växa sig starkare, vilket är något 

det framtida ledarskapet kommer behöva beakta och styra efter. Det kommer att krävas ett 

mer feminint ledarskap med fokus på känslor, relationer och mångfald med mera. Beroende 

på vilken bransch företaget är verksam i samt vilket typ av företag det handlar om kommer 

efterfrågan på ledarskapet att variera. Det framtida ledarskapet kommer att bli allt mer 

diversifierat och diffust. De traditionella hierarkierna kommer med stor sannolikhet att finnas 

kvar i de organisationer där denna organisationsstruktur efterfrågas. Ett exempel där det nya 
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framtida ledarskapet kan komma att visa sig i, är företag vars verksamhet är etablerad på 

internet. I denna typ av organisation kommer det inte handla om organisationsstrukturer eller 

liknande, utan snarare om en uppbyggnad av expertnätverk. Respondent B menar att det 

självklart kommer att behövas en formell ledare även i framtiden, men denna kommer inte 

vilja identifiera sig själv i denna roll, utan snarare som en expert som är en del av hela 

organisationen. Ett begrepp som kommer att bli allt viktigare för det framtida ledarskapet är 

ideologi. Istället för att verksamheten skall drivas av formella och övergripande mål som det 

gör i dagsläget, kommer nätverket genom en idégemenskap driva och leda organisationen 

framåt. Detta kommer att bidra till lojaliteten och sammanhållningen i nätverket. Dagens 

ledarskap är mycket begränsat i form av strikta ansvarsområden samt befogenheter. Detta 

kommer inte att fungera i det framtida ledarskapet, då ett allt mer diversifierat samt ett mer 

spännande ledarskap, uppbyggd av kollektivet kommer efterfrågas. Något det framtida 

ledarskapet bör beakta är samhällets värderingar samt samhällets syn på sättet att leva. Detta 

är något som ständigt förändras. Vissa individer i organisationen kommer kanske inte att 

eftersträva ett nio till fem jobb utan en allt mer flexibel arbetstid. Kraven på livskvalitén, tid 

med familjen och fritidsintressen tenderar att öka. Framtidens ledarskap kommer att vara mer 

komplext och behöver en större bredd som kan anta andra stilar än dagens samt kunna 

ifrågasätta dagens traditionella ledarstilar (Respondent B, 2015). 

 

Sätt att motivera 

Respondent B börjar se en trend mot att allt fler individer börjar styras av inre 

motivationsfaktorer men detta går väldigt långsamt. Hen menar att problemet startar redan vid 

barnsben. Samhället har lärt individer sedan ung ålder att prestera och därmed belönas med 

någon form av yttre belöning, som till exempel betyg eller att få en extra bonus. Vi har 

alldeles för få belöningssystem som handlar om att stimulera den inre motivationen. Detta är 

något de framtida ledarna bör lägga stort fokus på menar Respondent B. I framtidens 

ledarskap borde ledare motivera med till exempel befogenheter samt utbildning för att få 

kompetensen i organisationen att växa i en högre takt. Sammantaget ser Respondent B en 

övergång från att motivera med yttre faktorer till inre faktorer, men denna övergång kommer 

att ta tid och ställa krav på samhället i stort (Respondent B, 2015). 

 

Framtidens ledarstil 

Framtidens arbetsmiljö kommer bli allt mer komplext, vilket leder till mer komplexa 

arbetsuppgifter. Istället för att ha en chef som alltid skall anses vara ledaren, bör individen 

med mest kompetens ta på sig ledarskapet vid olika tillfällen. Till exempel kan olika personer 

gå in och leda i olika processer, istället för att en och samma ledare skall leda bara för att 

denna har en särskild befattning. Respondent B menar att vi kommer att behöva ett allt mer 

relationsberoende ledarskap. Den framtida ledarstilen kommer vara en prestigelös ledare. 

Ledarens befogenhet kommer inte att ges uppifrån utan snarare från alla olika håll i 

organisationen på grund av sin kompetens. För att olika individer i organisationen skall kunna 

agera ledare krävs det ett mer effektivt sätt att kommunicera, så att rätt person leder en viss 

process, med rätt kompetens. Framtidens ledarstil bör vara betydligt mer demokratisk, 
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problem- och kompetensstyrt för att kunna bemöta morgondagens komplexitet (Respondent 

B, 2015).  

 

Styra med aktiviteter 

Respondent B menar att de aktiviteter som vi styr med idag är tydliga. Aktiviteter som till 

exempel bestämma, delegera och planera. Framtidens sätt att leda med aktiviteter kommer 

dock att bli mer otydligt. Organisationer är organiserade i formella strukturer och detta 

tenderar till att bli ett problem i framtiden. Dessa problem förvärras i takt med att 

arbetsuppgifterna samt organisationen blir allt mer komplex, det innebär att en större 

organisatorisk rörlighet kommer krävas. Respondent B menar att framtidens aktiviteter 

kommer att bli för komplexa i dagens organisationsformat. En förändring kommer att ske i det 

traditionella ledarskapet. Individerna kommer ta allt större plats och ansvar genom att leda 

med sin kompetens. Det framtida ledarskapet kommer behöva bli allt mer individuellt och 

individen i organisationen skall kunna röra sig fritt i hela organisationen så att varje enhet blir 

en helhet. Organisationer bör ta bort aktiviteter som inte är värdeskapande, som till exempel 

planera. Tid och resurser bör läggas på att stödja aktiviteten istället för att stödja besluten 

(Respondent B, 2015). 

 

Effektiv ledarstil 

Problemet med många ledare idag är deras kortsiktiga arbetsmetoder. Respondent B menar att 

dagens ledare löser dagens problem trots att visionen är att ha ett långsiktig och en metodisk 

arbetsmetod. Utmaningen för en effektiv ledarstil i framtiden är att kunna hantera 

långsiktighet på ett bättre sätt än idag. Konflikthantering kommer enligt Respondent B att bli 

allt viktigare. Idag är vi omringade av standardiserade system i form av ledarskap och 

organisationsstrukturer. I framtiden kommer vi att behöva system och processer som bryter 

upp detta mönster. Illusionen av det bästa kommer att behöva raderas och detta kommer att 

leda till en positiv instabilitet. Detta i sin tur kommer att leda till en effektiv ledarstil 

(Respondent B, 2015). 

 

Framtidens företagsmiljö samt utmaningar 

Respondent B menar att det i framtiden inte bara kommer att handla om verksamheten för 

företaget, utan fokus kommer att vara på företagets samspel med samhället och det 

samhällsansvar som företaget i fråga tar. Det kommer bli svårt att skilja sin verksamhet från 

omvärlden. Samhällets och företagens mål kommer att bli mer integrerande och tangera 

varandra. Ideologier kommer därmed vara den drivande motorn i företagen snarare än att 

fokusera på vinst. Företagets mål är något som bolaget kommer förhålla sig till men 

drivkraften kommer vara den gemensamma idén och ambitionen. Respondent B hävdar att 

den främsta utmaningen för det framtida ledarskapet är att frigöra sig från tanken att det finns 

en ledarstil som fungerar bäst. Kompetensen finns hos experten som därmed borde agera 

ledare. För att optimera ledarskapet bör varje ledare gå in i sig själv och hitta den ledarstil 

som finns inombords. Det framtida ledarskapet bör ses som en social konstruktion och varje 

ledare bör inse sina begränsningar (Respondent B, 2015). 
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4.2 Empirisk studie 

I detta avsnitt presenteras information kring Peab Asfalts verksamhet och mål, samt 

intervjuerna med tre ledare. 

 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Peab Asfalt ingår i Peabkoncernen och är ett av de främsta företagen i Sverige som 

specialiserar sig på tillverkning och utläggning av kall, halvvarm och varm asfalt. 

Organisationen har cirka 700 anställda och de är verksamma i tre regioner i Sverige, där 

Västerås är en av dem. Peab Asfalts affärside ser ut på följande vis:  

 

”Peab Asfalt ska leverera uthållig och lönsam tillväxt genom att sträva efter att 

vara den ledande producenten av produkter och tjänster inom 

verksamhetsområdet beläggning” (Peab Asfalt, 2015). 

 

Peab Asfalts mål är  

 

 Att alla arbeten som Peab Asfalt utför skall utföras i enlighet med deras värdeord 

JUPP, som står för: jordnära, utvecklande, pålitliga och personliga. Verksamheten 

bygger på långsiktighet och de bygger för framtiden. De skall vara det ledande 

beläggningsföretaget i Norden. Peab Asfalt skall bidra till en hållbar 

samhällsutveckling samt skapa mervärde till kunder, leverantörer samt till dem själva. 

Detta skall göras med grundförutsättningen en god ekonomisk lönsamhet (Respondent 

C, 2015). 

 

 Att Peab Asfalt ska halvera arbetsolyckorna och därmed främja arbetsmiljön. Om 

målet uppfylls, kommer arbetsolyckorna hamna nära noll, vilket är en unik siffra inom 

byggbranschen. Detta är en styrka Peab Asfalt har, i en bransch som är den mest 

olycksdrabbade av dem alla. För att främja detta arbete har till exempel, ledningen sett 

till att samtliga berörda parter skall träffas och reflektera kring arbetsmiljöaspekter en 

gång per år för att förbättra arbetsmiljön. Peab Asfalt har som mål att vara innovativa 

och effektiva i det dagliga arbetet (Respondent E, 2015).  

 

 Att Peab Asfalt ska minska användandet av tillgångar av ändlig karaktär, till exempel 

olja. De arbetar med en rad olika kvalitetskrav samt miljöprojekt. Ett projekt som är 

aktuellt just nu är att minska användandet av eldningsolja i fabrikerna som tillverkar 

asfalten. Detta skall möjliggöras genom att sänka temperaturen på kemisk väg, och 

därmed göra asfalten bearbetningsbar i lägre temperaturer som i sin tur minskar 

oljeåtgången. Detta är ett exempel på projekt som skall främja en bättre miljö samt en 

hållbar utveckling. Peab Asfalt gör detta, dels för att värna om miljön, och dels för att 

det finns ett ekonomiskt intresse (Respondent E, 2015). 
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4.2.2 Respondent C 

Respondent C är 62 år gammal och har varit ledare på Peab Asfalt sedan 2007, idag med nio 

stycken chefer under sig. Hen har jobbat som ledare sedan 1980-talet och drev ett eget företag 

inom asfaltsbranschen under tio års tid. Respondent C upplever sig som en demokratisk 

ledare, men under åren som egenföretagare var hen lite mer auktoritär. I Peab Asfalt tar det 

längre tid att genomföra en förändring, vilket hen anser är ett problem. Effektiviteten i 

gruppen påverkas positivt av respekt och omtanke. Något som skulle kunna bli bättre är att 

tillföra mer omtanke i gruppen eftersom det är något som de allra flesta mår bra av, det skulle 

med största sannolikhet öka produktiviteten och effektiviteten ytterligare. För mycket 

omtänksamhet kan dock påverka effektiviteten negativt eftersom det i grund och botten är ett 

jobb som ska utföras. Respondent C känner sig respekterad och omtycket av sina 

underordnade och det är något som bekräftas av den årliga utvärderdingen som görs på Peab 

Asfalt med hjälp av ett program vid namn Handslaget. En viss nivå av stress är positivt och 

ökar definitivt effektiviteten i det dagliga arbetet. Respondent C anser att hens ledarskap 

domineras av tilltro och omtanke. Det är även egenskaper som kommer ha en betydande 

inverkan på ledarskapet i framtiden. Viktigt i framtiden kommer det även vara att ha kunskap 

om verksamheten. En ledare måste förstå hur verksamheten fungerar för att kunna göra ett bra 

jobb. Det räcker inte att bara vara en bra ledare. För att påverka sina underordnades attityd 

och engagemang är det viktigt med delaktighet påpekar Respondent C. Hen låter bland annat 

de underordnade vara med och kalkylera på jobb och sedan ska alla chefer på Peab Asfalt 

under en vecka varje år vara ute och träffa de anställda. En vecka som kallas för fokusvecka 

och denna vecka är viktig för att alla i organisationen ska känna sig delaktiga (Respondent C, 

2015). 

 

I framtiden tror Respondent C att det blir svårt att utöva ledarskapet genom några andra 

aktiviteter än de som görs idag. Inom asfaltsbranschen ser hen det som omöjligt att leda 

virtuellt. Hen märker dock att mer och mer möten genomförs via datorn och att det kan bli 

mer av sådant i framtiden. I Figur 2, Blake & Moutons ledarrastret, placerar sig Respondent C 

idag som en 5,9 ledare, där hen värnar högt om produktionen och lite mindre om omtanken 

om människor. I framtiden tror Respondent C att mer fokus behöver ligga på omtanke. I Figur 

3, Hersey & Blanchards situationsanpassade ledarskap, vill Respondent C placera sig själv 

någonstans mellan delegerande och deltagande, eftersom hens underordnade vill/kan själva 

och att de utbildas för att klara sig till stor del på egen hand. De nio arbetscheferna under 

Respondent C belönas alla med yttre motivationsfaktorer i form av bonusavtal. Det som mäts 

är bara lönsamhet och det görs kontinuerligt på avdelnings-, regions- och företagsnivå. I 

framtiden tror hen däremot att ledighet kommer att värdesättas mer för att kunna göra andra 

saker som förbättrar livskvalitén (Respondent C, 2015). 

 

På Peab Asfalt styrs arbetet oftast i grupper. Det blir svårt att göra allt själv i ett bolag med 

många anställda. Input från övriga delar av organisationen är nödvändigt för att kunna fatta de 

bästa besluten. Ledarskapet inom Peab Asfalt lägger även stor vikt vid säkerhetsaspekterna 

och arbetsmiljön. I en bransch där en stor del av arbetet utförs på vägen är det viktigt att sätta 
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säkerheten i första rummet. Inom Peab Asfalt ligger ett stort fokus på olycksfall per timma 

och företaget har klarat sig väldigt bra från olyckor. Just fokuseringen på att ha en god 

arbetsmiljö och ett säkerhetstänk gör att företaget har få sjukskrivna. Respondent C lyfter 

fram sig själv som en entusiastisk och passionerad ledare. Det är något som hen anser sig 

behöva vara, annars är det omöjligt att påverka sina anställda. En viktig komponent är att du 

tror på det själv, det fungerar inte att föra någon annans budskap vidare. Respondent C anser 

vidare att hen troligtvist var mer engagerad för 20 år sedan och att det blir mycket på rutin 

idag. Samtidigt är känslan att engagemanget smittat av sig under åren. Respondent C anser sig 

visa uppskattning till sina underordnade, de pratas ofta vid på telefon och har möte en gång i 

månaden. Vidare påvisar Respondent C att om dennes underordnade gör något bra märks det i 

lönekuvertet och hen jobbar med att motivera sina anställda och inte bestraffa om något blir 

fel. Hen menar att alla måste få göra fel någon gång (Respondent C, 2015). 

 

Inom Peab Asfalt är det svårt att stötta de anställda på individnivå. Men om det är någon som 

mår dåligt skulle Respondent C givetvis ställa upp och hjälpa till, det finns även en hjälpande 

enhet inom Peab Asfalt om det skulle behövas. För att göra ett bra jobb som ledare är det 

viktigt att även ens personliga värderingar och moral genomsyrar ledarskapet, det går inte att 

lura någon anser Respondent C. Det är viktigt för en ledare att organisera och se till att rätt 

person är på rätt plats. Ingen ska behöva jobba ihjäl sig och vikten av en bra organisering 

kommer ha stor betydelse även i framtiden (Respondent C, 2015). 

 

I Figur 4, fyra dimensioner av ledarskap, placerar sig Respondent C på nivå ett när det 

kommer till att planera aktiviteter. Det är mer byråkratiskt och man har formella regler för att 

få en jämn output. Vid beslutsfattandet hamnar Respondent C på nivå ett. Det som gäller är att 

någon bestämmer över någon annan, med tillägget att det är bra att vara överens med 

kollektivet. Inom Respondent C:s team jobbar alla mot samma uppsatta mål och det betyder 

att i punkt tre blir det på nivå ett. Den sista punkten som handlar om hur de anställda 

motiveras och eftersom det görs med yttre motivationsfaktorer, innebär det nivå ett i figuren. I 

framtiden tror Respondent C att det kan behöva röra sig mer åt nivå fyra när det kommer till 

att motivera de underordnade, vilket innebär inre motivationsfaktorer. I Figur 5, principen för 

beslutsfattande, placerar sig Respondent C på andra punkten idag, vilket innebär att hen tar 

förslag från underordnade vid beslutsfattandet. I framtiden tror hen att det är nödvändigt att 

röra sig lite nedåt i modellen mot punkt tre som innebär att de underordnade tillåts lösa 

problem samt komma med nya idéer. I Figur 6, Teori X och Y modellen, ligger Respondent C 

idag på punkt ett och motiverar med materiella triggers. I framtiden är känslan att det kommer 

bli mer och mer sociala triggers som kommer dominera (Respondent C, 2015). 

 

4.2.3 Respondent D 

Respondent D är 54 år och har varit platschef i tre år och arbetsledare i två år på Peab Asfalt. 

Tidigare har hen drivit eget företag i 18 år med som mest fem stycken anställda. Respondent 

D bedriver till största delen ett demokratiskt ledarskap. Det förs ständigt en diskussion inom 

gruppen och sedan fattas ett beslut utifrån det. Hen ser det som ett kollektivt ledarskap, där de 

underordnade får känna sig behövda och komma med idéer. Ibland är det däremot nödvändigt 
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att sätta ned foten. Respondent D upplever att gensvaret och effektiviteten i teamet ökar när 

det finns respekt och omtanke med i bilden. Hen menar att om en maskin går sönder pratar 

man om det, utan att vara nedslående. Det finns ingen anledning att gapa och skrika, istället är 

det bättre att hålla en bra dialog och på så vis undvika att maskinen går sönder igen. Skulle det 

bli för mycket omtänksamhet är risken stor att någon svävar iväg menar Respondent D, därför 

är det viktigt att de underordnade bär med sig och vet om vem det är som bestämmer. Svävar 

någon iväg är det viktigt att en diskussion förs och att det reds ut, för att de ska kunna hantera 

det på egen hand i framtiden. Respondent D upplever sig själv som både respekterad och 

omtyck av sina underordnade (Respondent D, 2015). 

 

Respondent D är ingen person som stressar upp sig i onödan. Hen tror att stress kan vara bra 

på ett visst sätt och att effektiviteten kan öka. Men det får aldrig bli för mycket stress och 

ingen ska gå runt och må dåligt, då riskerar resultaten att blir sämre. Viktiga egenskaper hos 

en ledare idag och i framtiden är lyhördhet och omtänksamhet. Det gäller att lyssna till de 

anställda och se till att dessa mår bra. Alla ska känna sig behövda och det ska vara en känsla 

av vi inom organisationen. Det får aldrig bli en vi och dem känsla mellan tjänstemän och 

kollektivarbetare (Respondent D, 2015). 

 

För att påverka sina anställdas attityd och engagemang försöker Respondent D alltid vara 

tillgänglig och närvarande. Hen åker runt och pratar med de underordnade ett par gånger i 

veckan och de pratas ofta vid i telefon. När det uppstår ett problem ute på en arbetsplats åker 

hen alltid ut och pratar med teamet för att försöka lösa problemet. I framtiden tror Respondent 

D att det blir svårt att leda Peab Asfalt på något annat sätt än det som görs idag. På Peab 

Asfalt ska det råda en familjekänsla och därför är det svårt att styra exempelvis virtuellt. 

Respondent D placerar sig själv som en 9,9 ledare i Figur 2, Blake & Moutons ledarrastret, 

och hen anser sig vara tvungen att ligga där. Produktionen ska håll en hög kvalitet och för att 

det ska gå att genomföra behöver hen ha personalen med sig. Eftersom personalen är väldigt 

kunnig menar Respondent D att hen utövar en delegerande ledarstil i Figur 3, Hersey & 

Blanchards situationsanpassade ledarskap, och hen beskriver sitt team som ett självspelande 

piano (Respondent D, 2015). 

 

För att motivera de anställda finns det alltid en liten bonus varje år. Men Respondent D ser de 

inre motivationsfaktorerna som något ännu viktigare. Det är något som utövas dagligen och 

en klapp på axeln värmer mer än några extra kronor på banken. Det är viktigt att få höra när 

något har gått bra och sen är det skönt att se den personen eller de personerna som fått 

berömmet menar Respondent D. En viktig aspekt i Respondent D:s ledarskap är att se till att 

arbetet genomförs säkert. Det är något som hela tiden måste beaktas. Det gäller hela tiden att 

se över säkerheten ute på arbetsplatserna och se till att ingenting är farligt. Hen måste göra allt 

hen kan för att inte riskera några arbetsplatsolyckor. Det är bättre att stanna upp och låta 

jobbet ta tio minuter längre. Se till att titta, analysera och sedan genomföra det jobb som ska 

göras (Respondent D, 2015). 
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Respondent D ser sig själv som en relativt passionerad ledare. Hen säger gärna något som kan 

få teamet på bättre humör och vill hela tiden vara delaktig. Det upplevs ge en positiv effekt på 

gruppen. För att visa sin uppskattning åker Respondent D gärna ut med fika och pratar med 

teamet. Skulle inte tiden finnas att åka ut ringer hen istället för att berätta att de gör ett bra 

jobb. Det är viktigt att hålla en bra stil och respektera varandra. Om någon mår dåligt gäller 

det att finnas där för personen i fråga. Skulle en anställd inte må bra tar hen personen åt sidan 

för att försöka ta tag i problemet (Respondent D, 2015). 

 

Det är viktigt för Respondent D att leva efter sina personliga värderingar även som ledare, det 

går inte att göra sig till i en ledarroll. De viktigaste aktiviteterna att utföra i Respondent D:s 

ledarskap är att leda i samförstånd, det gäller att hela tiden ha en dialog i teamet för att 

tillsammans uppnå bästa möjlig resultat. Vidare är det viktigt att organisera, vilket är 

nödvändigt för att allt ska fungera. I Figur 4, fyra dimensioner av ledarskap, vill Respondent 

D placera sig på nivå fyra i alla fyra dimensionerna. I frågan om målsättning menar 

Respondent D att hen och företaget inte har samma uppfattning, företaget ligger mer på nivå 

ett. I Figur 5, principen för beslutsfattande, vill Respondent D placera sig på punkt två, alltså 

ta in synpunkter från underordnade och tror att det i framtiden kommer krävas att man rör sig 

nedåt i figuren, mot den kollektiva visdomen. I Figur 6, teori X och Y modellen, vill hen 

placera sig någonstans mellan sociala triggers och personliga triggers. I framtiden blir det 

viktigt att ha ett öppet hjärta och att ledarskapet avspeglas av detta genom att ledaren leder 

mer med hjärtat. Det får inte bli att någon säger jag bestämmer, gör som jag säger 

(Respondent D, 2015). 

 

4.2.4 Respondent E 

Respondent E är 51 år gammal och har haft en ledarposition inom Peab Asfalt sedan 2007. 

Hen har arbetat med asfalt sedan 1986 och har sedan dess arbetat sig uppåt, med olika 

huvuduppgifter. 1989 började hen som arbetsledare för att sedan bli platschef (Respondent E, 

2015). 

 

Respondent E tillämpar en blandning mellan ett auktoritärt och ett demokratiskt ledarskap. 

Arbetarna som lägger asfalt har väldigt starka personligheter och skulle därmed inte arbeta 

effektivt under ett fullskaligt auktoritärt ledarskap. Respondent E menar att hen hela tiden har 

en dialog med sina anställda under arbetets gång för att kunna vara med och hjälpa samt 

påverka. Att vara lyhörd krävs för att ha de anställda på sin sida och endast då utförs arbetet 

effektivt. Respondent E försöker leda sitt team genom gemenskap och grupptillhörighet, detta 

är ett ständigt och tidskrävande arbete. Det är viktigt att hela enheten känner en gemenskap, 

mellan tjänstemännen samt kollektivanställda. Detta främjar Peab Asfalt genom att ha en 

gemensam konferens en gång per år, där de talar om allt som berör arbetet på gott och ont. På 

detta sätt får ledarna en inblick i hur arbetarna uppfattar sin vardag och därmed en chans till 

att förändra till exempel arbetsmetoder och liknande (Respondent E, 2015).  

 

Respondent E menar att effektiviteten i arbetet inte förbättras av respekt och omtanke inom 

arbetsgruppen. Hen menar att den alltid måste finnas där för att arbetet över huvud taget skall 
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vara möjlig att utföra. Effektiviteten påverkar Respondent E genom att föra en öppen dialog 

kring vad som skall utföras under vilka tidsramar. Tanken att ett visst arbete är möjlig att 

utföra måste finnas hos alla berörda parter, hos ledaren och hos arbetsgruppen. För mycket 

omtanke kommer att påverka arbetet negativt. Dock måste omtanken alltid finnas med i det 

dagliga arbetet. Omtänksamheten smittar av sig i hela arbetsgruppen och kan bland annat öka 

samarbetsviljan. Ledarna inom Peab Asfalt kan inte göra som de vill utan att beakta 

arbetarnas synpunkter. Vid beslutsfattandet tillåts därmed en representant från arbetsteamet att 

vara med att påverka, tillsammans med Respondent E samt en underchef till den sistnämnda. 

Respondent E känner sig både respekterad samt omtyckt av sina underordnade. Detta är något 

hen gjort sig förtjänt av och är ett arbete som ständigt måste upprätthållas. Det är en 

grundläggande byggsten för att utföra det dagliga arbetet. Ytterligare något som behövs i det 

dagliga arbetet är en viss nivå av stress. Enligt Respondent E påverkar positiv stress 

effektiviteten positivt. Dock blir det inte bra när den positiva stressen övergår till negativ 

stress. Då blir arbetet av sämre kvalitet samt risk för betydande arbetsolyckor ökar. Den 

negativa stressen kan motverkas genom att sätta upp rimliga mål som är utmanande men inte 

omöjliga att uppnå (Respondent E, 2015).  

 

Ledarskapet som styrs av rädsla och makt är både föråldrat och ett omöjligt ledarskap inom 

Peab Asfalt. Hen identifierar snarare sitt ledarskap med tilltro, omtanke samt respekt. 

Förmågan att planera och strukturera tydliga och effektiva arbetsmetoder kommer att bli 

centrala delar i det framtida ledarskapet. Det traditionella ledarskapet kommer sakta men 

säkert suddas ut för att istället utvecklas till ett samarbete. Ledarskapet kommer att bli 

decentraliserat och ledaren bör ha ett öppet sinne för rörlighet inom organisationen. Det 

kommer att krävas att organisationen, arbetarna, och ledarna är flexibla samt att dessa bör ha 

en god samarbetsförmåga. Ett exempel är att en arbetare kan ha vissa arbetsuppgifter under 

två år för att sedan gå vidare i organisationen för att lära sig någonting nytt. Detta bidrar inte 

bara positivt för individen i fråga utan även för Peab Asfalts kunskapsbygge (Respondent E, 

2015).  

 

Respondent E påverkar de anställdas attityd genom att vara delaktig i det dagliga arbetet på 

olika sätt, som tillexempel att vara närvarande på morgonen på arbetsplatsen strax innan 

arbetet börjar. Med sin delaktighet kan Respondent E tillföra positiv energi och stötta 

arbetarna, detta leder till en positiv attityd bland arbetarna samt får dem att bli än mer 

engagerade. Att stötta och bidra med energi är svårt att göra på distans, utan fysisk närvaro 

krävs för att detta skall kunna göras och så menar Respondent E att det även kommer att vara 

i framtiden. Till exempel när arbetarna är ute i trafiken och lägger asfalt eller arbetar på annat 

sätt och behöver assistans, fungerar det inte att sitta på ett kontor på andra sidan jorden. Detta 

skulle även skada teamkänslan, som är viktig för produktionen. Det är fysisk närvaro som 

kommer att krävas även i framtiden inom Peab Asfalt. Dock anser Respondent E att 

personalen blir allt mer självgående jämfört med hur det var förr, och denna trend tycks hålla i 

sig. Det behövs mindre assistans och instruktioner för hur något skall utföras. Respondent E 

hävdar att i framtiden kommer det att krävas färre ledare per arbetare med tanke på att 
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personalen blir allt mer kompetent samt att de kan arbeta mer fritt i en större skala jämfört 

med förut. I framtiden kommer ledaren att bli allt mer passiv i sin roll, med huvuduppgifterna 

att samordna och kordinera snarare än att kontrollera och instruera. Det framtida ledarskapet 

kommer att vara i behov av kompetent personal (Respondent E, 2015). 

 

I Figur 2, Blake & Moutons ledarrastret, placerar sig Respondent E som 7,7 då hen värnar om 

produktionen lika mycket som människorna. I framtiden menar Respondent E att fokus bör 

ligga lite mer på omtanke för människorna, och kanske ha kvar den nivå på produktionen som 

den är idag. I Figur 3, Hersey & Blanchards situationsanpassade ledarskap, placerar sig 

Respondent E mellan den deltagande och den delegerande ledarstilen (Respondent E, 2015). 

 

Respondent E menar att hen jobbar med inre motivationsfaktorer. Hen arbetar med att få 

arbetarna att känna att de presterar bra och att de känner sig sedda. Utan dem skulle inte 

verksamheten fungera. På olika sätt försöker ledarna att få arbetarna att känna en inre glädje 

av att arbeta. Ett exempel på uppskattning är att ledarna bjuder ut arbetarna och gör någonting 

roligt, detta för att uppmuntra ett gott beteende, ett bra samarbete och gemenskap mellan 

ledarna och arbetarna. Enligt Respondent E är trivseln på arbetet avgörande för om arbetaren 

stannar kvar hos företaget eller byter företag till en av konkurrenterna. Respondent E hävdar 

att ledarskapet är som mest optimalt när minst två individer styr när det kommer till det 

formella som tillexempel att fatta beslut, kontrollera med mera. Respondent E har en individ 

under sig som är med och bestämmer minst lika mycket som respondenten i fråga. Eftersom 

de tillsammans fattar besluten har de lika mycket ansvar. Detta ansvar har de delat upp så att 

var och en har sitt huvudfokus. Respondent E hanterar mycket ärenden som berör kundfrågor 

och ekonomiska frågor. Medan den under Respondent E hanterar de dagliga frågorna som 

dyker i arbetsgruppen. Som tidigare nämnt arbetar Peab Asfalt intensivt med 

arbetsmiljöfrågor och det är Respondent E som är ansvarig över arbetsmiljöaspekter för hens 

arbetsgrupp. Hen utför stickvisa säkerhetskontroller för att hela tiden se till att 

arbetsmetoderna går hand i hand med säkerheten. Detta säkerhetstänk försöker Peab Asfalt 

implementera i hela organisationen, då samtliga är ansvariga över sin egen och andras 

säkerhet. Alla anställda på Peab Asfalt har förbundit sig till att använda den skyddsutrustning 

som finns tillgängliga. Respondent E:s ansvar är att se till att de underordnade har kunskap 

kring de risker som finns förknippat med arbetet. Detta görs genom att frekvent skicka 

arbetarna på kurs kring arbetssäkerhet, till exempel säkerhet på väg, miljökurser med mera. 

Ett säkert ledarskap är ett måste och det har blivit allt mer omtalat inom Peab Asfalt som 

organisation. Arbetsmiljö är ett prioriterat område och om någon uppgift inte är säker skall 

den inte utföras menar Respondent E med direktiv från ledningen (Respondent E, 2015). 

 

För att de anställda skall kunna känna arbetsglädje krävs det av ledaren att den är entusiastisk 

och passionerad. En ledare utan glöd kommer inte kunna utföra ett bra jobb. Något som 

stimulerar de anställda är att visa uppskattning för utförda arbeten av kvalitet. Detta sker ofta i 

samband med att kunden berömmer Respondent E och detta förs vidare till sina anställda, som 

utfört det praktiska arbetet. För att få en grupp att fungera måste en ledare leda teamet utefter 
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sin egen personlighet. Ens personliga moral och värderingar kommer att genomsyra 

ledarskapet och detta är viktigt att tänka på. Att vara transparant och behandla alla lika är 

grunden till att få gruppen att fungera (Respondent E, 2015).  

 

Respondent E anser att den viktigaste aktiviteten idag och i framtiden är att planera det 

dagliga arbetet så att arbetet kan ha sin gång utan störningar på grund av dålig planering. 

Detta är något som har diskuterats en hel del mellan ledarna och arbetarna, som har lyft fram 

kritiken. Utöver att planera är aktiviteten att organisera ett nyckelord idag, men även för 

framtiden. Det handlar om att ge arbetarna så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas 

med att utföra arbetet. Detta kan enbart bli verklighet om Respondent E planerar arbetet 

noggrant samt organiserar det på ett professionellt sätt (Respondent E, 2015). 

 

I Figur 4, fyra dimensioner av ledarskap, placerar sig Respondent E på nivå två när det 

kommer till att fatta beslut. Att fatta ett beslut kan ta oändligt lång tid om ledaren aldrig sätter 

ner foten och talar om hur det kommer att bli. Dock ska besluten vara grundade på så många 

viljor som möjligt, om dessa är i enlighet med företagets mål. Samhället blir allt mer 

demokratiskt och därmed skulle denna nivå på sikt, kunna förflytta sig mot en trea. 

Aktiviteterna samordnas och koordineras på ett byråkratiskt tillvägagångssätt. Detta på grund 

av att det är mycket som måste hamna i rätt ordning under en given process, och denna kräver 

noggrann planering och strukturering. Därmed placerar sig Respondent E sig själv på nivå ett, 

och kan på sikt övergå mot nivå två. När det kommer till fastställande av mål placerar sig 

Respondent E på nivå ett, och kommer förmodligen att ligga där även i framtiden. Respondent 

E motiverar arbetarna enbart med inre motivationsfaktorer och placerar sig därför på nivå fyra 

(Respondent E, 2015).  

 

I Figur 5, principen för beslutsfattandet, hävdar Respondent E att hen tar åsikter från sina 

underordnade vid beslutsfattandet, och kommer att på sikt övergå mot att tillåta de 

underordnade lösa problem och komma på nya idéer i en större utsträckning. I Figur 6, teori X 

och Y modellen, placerar sig Respondent E vid punkten sociala triggers vilket innebär att hen 

försöker få de anställda att känna tillhörighet till organisationen och få individen att känna sig 

behövd. Om man skall se till de framtida utmaningar som Peab Asfalt står inför när det 

kommer till ledarskapet, menar Respondent E att personalförsörjningen är en utmaning. Idag 

är medelåldern på både arbetsledare och tjänstemän hög (Respondent E, 2015). 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi att, utifrån vår analysmodell med stöd av teori och empiri besvara 

undersökningens syfte. 

 

5.1 Peab Asfalts ledarstil idag 
Brewer (2014) redogör för hur hierarkiska organisationer drivs och hävdar att de främst drivs 

av mänsklig rädsla där effektiviteten i bolaget beror på omtanke och respekt mellan ledare och 

underordnade. Inom Peab Asfalt är samtliga ledare eniga om att organisationen och 

effektiviteten i organisationen främst drivs av respekt och omtanke och att styra med rädsla är 

något föråldrat. Brewer (2014) menar att om organisationen enbart drivs med omtänksamhet 

tenderar produktiviteten till att avta, vilket även ledarna på Peab Asfalt menade. Den bästa 

ledaren är den som både är respekterad och omtyckt enligt Brewer (2014), vilket ledarna i 

fråga var, enligt deras egen uppfattning. Relationen mellan en ledares effektivitet och stress är 

av en icke-linjär karaktär då en ledare presterar bättre med en viss nivå av stress för att sedan 

prestera sämre med en alltför hög stressnivå (Brewer, 2014). Detta stämmer överens med vad 

samtliga ledare på Peab Asfalt anser, att en viss nivå av stress bidrar positivt till arbetet, både 

för ledaren men även för arbetsgruppen.  

 

Det Viviano (2012) hävdar går parallellt med vad Respondent A och B anser om vilken roll 

ledaren har i organisationen. De menar att ledaren skall vara som en osynlig hand och styra 

utan att synas. Detta fungerar dock inte fullt ut inom Peab Asfalt där det krävs av ledaren att 

denna skall infinna sig på plats och synas, fatta beslut och fungera som ett stöd. Viviano 

(2012) tar upp fyra egenskaper som han anser vara viktigast för ett effektivt ledarskap. Dessa 

är kompetens, inspiration, ärlighet samt förmåga att prognostisera framtiden. Detta instämde 

samtliga ledare på Peab Asfalt om och även Respondent A och B. 

 

Yee, m.fl., (2013) har i sin forskning kommit fram till att anställdas attityd och engagemang 

påverkas av ledarskapet. Detta stämmer överens med vad ledarna på Peab Asfalt anser. 

Gemensamt för dem är att de håller en ständig kontakt med de underordnade via telefon och 

dylikt samt besöker arbetsplatserna för att visa sitt engagemang. Idag tillhör samtliga ledare 

på Peab Asfalt den demokratiska ledarstilen, med en viss inskränkning av den auktoritära 

ledarstilen. Detta för att arbetet kräver vissa aktiviteter för att fortlöpa på ett tillfredsställande 

sätt. Det är mycket som skall utföras i rätt ordning, därför krävs strukturering, planering och 

organisering, vilket ledarna på Peab Asfalt är överens om. 

 

I Figur 2, Blake & Moutons ledarrastret, placerade sig Respondent C på nivå 7,9, vilket 

indikerar att hen tänker mer på produktionen än på människorna i den. Respondent D kunde 

identifiera sig med nivå 9,9 vilket innebär att hen har full fokus på människorna och 

produktionen i organisationen. Respondent E placerade sig själv på nivå 7,7 som innebär att 

hen tänker på människorna i lika stor utsträckning som på produktionen. Samtliga 

respondenter ligger över nivå 5,5 och utmärkande för detta är att samtliga ledare har 

demokratiska drag i sin ledarstil i kombination med auktoritet. 



  

 

 

 

 

31 

 

Det situationsanpassade ledarskapet kan definieras med hjälp av Figur 3, Hersey & Blanchard 

situationsanpassade ledarskap. Samtliga respondenter på Peab Asfalt placerade sig mellan den 

deltagande och den delegerande ledarstilen, vilket innebär att personalen har en hög 

kompetens och viljan att arbeta självständigt. Detta är något Peab Asfalt kan utnyttja i en 

större utsträckning genom att delegera arbetsuppgifterna och ansvarsområdena till kompetent 

personal. Det kan ge ledarna mer tid till att bygga bättre kundrelationer eller arbeta med annat 

som skall bidra till ett förbättrat ledarskap. 

 

Ledarna i Peab Asfalt är till övervägande del transformativa ledare. De belönar sina anställda 

genom att försöka tillfredsställa ett större behov och engagemang hos individen. I denna typ 

av ledarstil framträder ledarens etik och moral. Även Respondent A och B lyfte fram vikten 

av att tillfredsställa ett större behov och engagemang hos individen, detta har även Forslund 

(2011) diskuterat. 

 

Forslund (2011) har diskuterat motsatsen till det traditionella ledarskapet, alltså det delade 

ledarskapet som kan visa sig antingen formellt, eller i praktiken. I Peab Asfalt har vi till viss 

del sett det delade ledarskapet. Dock lutar det mer åt det traditionella ledarskapet och här har 

Peab Asfalt utvecklingspotential till att förbättra, alltså dela ledarskapet i större utsträckning. 

 

Cooper (2015) tog upp vikten av en säker ledarstil, som skall säkerställa säkra arbetsmetoder 

för att uppnå uppsatta mål. Det är något Peab Asfalt arbetar i stor utsträckning med. Enligt 

respondenterna arbetar de med flera olika projekt för att säkra arbetet i sådan stor utsträckning 

som möjligt, på begäran från ledningen. 

 

Stouten, m.fl., (2012) skrev om den etiska ledarstilen. Denna ledare använder sina sociala 

krafter i beslutstagandet. Ledaren ifråga leder efter sina personliga värderingar och moral. 

Detta såg vi att ledarna i Peab Asfalt tillämpade till en övervägande del. De ansåg att rättvisa, 

transparens och mod är viktiga komponenter för dem och deras underordnade. Respondent A 

och B ansåg att detta ledarskap är viktig för att underhålla gemenskapen samt för att 

upprätthålla ett bra samarbete mellan ledare och arbetare. 

 

Birkinshaw (2015) tog fram modellen som hjälper till att fastställa hur fyra huvudaktiviteter i 

organisationen utförs. Peab Asfalts ledare placerade sig själva på de nivåer de tyckte stämde 

överens med deras ledarskap. Utfallet blev olika då nivåerna de placerade sig på varierade. 

Detta kan medföra problem i organisationen då de inte tillämpar samma typ av ledarskap och 

synen på sättet att styra med aktiviteter varierar. Det kan skapa oklarhet i exempelvis 

beslutsfattandet.  

 

Utöver förgående modell har Birkinshaw (2015) tagit fram Figur 5, principen för 

beslutsfattande, som fastställer hur pass hierarkisk samt hur kollektiv ledaren är i 

beslutsfattandet. Ledarna i Peab Asfalt tenderar till att fatta beslut genom att lyssna till sina 

underordade. Det gör dem bland annat genom att en av arbetarna får agera representant vid 
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vissa beslutstaganden. Det påvisar att Peab Asfalt är på väg att gå från den hierarkiska 

principen mot den kollektiva visdomen. Respondent A och B påvisade även att allt fler 

organisationer i Sverige övergår mot ett allt mer kollektivt beslutsfattande. 

 

En ledare kan motivera sina anställda med olika triggers enligt Birkinshaw (2015). De kan 

motivera med materiella-, sociala- samt personliga triggers. Peab Asfalts ledare motiverar sina 

anställda i stor utsträckning med sociala triggers, men även materiella triggers förekommer. 

Därmed tenderar Peab Asfalts ledarskap att gå ifrån att motivera med den yttre motivationen 

mot den inre motivationen. 

 

5.2 Tillvägagångssätt att nå formulerade mål med ett framtida ledarskap 

Inom Peab Asfalt skall samtliga inom organisationen arbeta i enlighet med värdeordet JUPP. 

Det är något som de hela tiden skall sträva efter att uppnå både på kort och på lång sikt. JUPP 

står som tidigare nämnt för: Jordnära, utvecklande, pålitliga samt personliga. Värdeorden 

jordnära, pålitliga samt personliga berör den etiska ledarstilen som Stouten, m.fl., (2012) samt 

Respondent A och B diskuterade. Den etiska ledaren lever efter sina personliga värderingar 

och moral vilket var av stor betydelse för samtliga ledare på Peab Asfalt. Att vara jordnära, 

pålitliga samt personliga kommer att ha stor betydelse för det framtida ledarskapet. Den 

klassiska auktoritära ledarstilen som Forslund (2011) beskriver kommer att försvinna i en stor 

utsträckning enligt Respondent A och B, dock kommer inte den auktoritära ledarstilen 

försvinna helt. Delar av ledarstilen kan vara nyttig för vissa organisationer, och Peab Asfalt är 

en av dem enligt ledarna i fråga. De syftar till att vara hårda men rättvisa, att noga planera och 

kontrollera den dagliga verksamheten. Det är något som kommer krävas av den framtida 

ledarstilen. Det kommer te sig på ett mindre auktoritärt tillvägagångssätt än vad vi ser idag 

menar Respondent A och B, därmed lutar ledarstilen mer åt den demokratiska ledarstilen. I 

Figur 2, Blake & Moutons ledarrastret, var samtliga ledare över 5,5 idag. För att kunna bli 

mer personliga, pålitliga och jordnära bör de öka variabeln omtanke för människor. Det skulle 

leda till ett framtida ledarskap som bidrar till en starkare teamkänsla och får medarbetarna att 

arbeta mer målinriktat. I Figur 6, Teori X och Y modellen, som är sammansatt av Birkinshaw 

(2015), motiverar Peab Asfalts ledare med materiella samt sociala triggers i dagsläget. Den 

framtida ledaren bör fokusera mer på att motivera med sociala samt personliga triggers menar 

Respondent A och B samt Birkinshaw (2015). Detta sker allt mer i form av att 

organisationerna övergår från synsättet teori X mot teori Y. För att skapa en enhetlighet 

genom hela organisationen bör ledarna motivera med enhetliga triggers. 

 

Värdeordet utvecklande betonar Respondent A och B, då de delvis syftar till att ge individen 

möjlighet till att kunna utvecklas inom företaget. Även ledarna på Peab Asfalt belyste detta 

som ett utvecklingsområde. Ledarna bör möjliggöra en tydligare och mer framträdande 

karriärsutveckling inom organisationen. Istället för att ta in en chef från arbetslivet och 

placera denna i en ledande position, bör möjligheten lyftas till kompetent personal inom 

arbetsgruppen för att kunna anta högre ledande positioner, på grund av sin kompetens. 

Respondent A och B belyste även vikten av att ständigt utveckla organisationens kompetens 
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och lärande. Detta är något samtliga ledare arbetar med men det är även någonting som de kan 

förbättra. Respondent B betonade en smart kommunikation inom organisationen, så att ett 

expertnätverk skapas inom organisationen. Framtidens företagsmiljö kommer vara komplex 

och kräva en kunskapsintensiv verksamhet menar Respondent A och B. Därför bör framtidens 

ledarskap fokusera på att ständigt utveckla sin personal. I Figur 3, Hersey & Blanchards 

situationsanpassade ledarskap, berörs just detta. Framtidens ledare bör fokusera på den 

delegerande ledarstilen snarare än den deltagande, instruerande, samt övertalande ledarstilen. 

Detta kräver att arbetarna är kompetenta och har ett eget inre driv, som går parallellt med 

företagets mål. Det skulle kunna liknas vid Respondent A:s regisserande ledarskap, där 

arbetarna klarar av arbetet i stor utsträckning på egen hand. 

 

Arbetsmiljön är huvudfokus inom Peab Asfalt. Företaget har som mål att halvera 

arbetsolyckorna, och det arbetar ledarna hårt med att verkställa. Cooper (2015) belyser vikten 

av en säker ledarstil. En säker ledarstil innebär att sätta upp ett önskat tillstånd och se till att 

hela teamet involveras och arbetar på ett sätt som främjar ett säkert värde för organisationen. 

Ledarstilen kan uppnås genom att lyssna till arbetarnas behov och åsikter, skapa personliga 

relationer samt vara en stödjande funktion för arbetaren, likt en tjänare. Det talar även 

Respondent A för. En säker och hållbar arbetsmiljö är samtliga anställdas ansvar. Det kan 

liknas vid det kollektiva, allmänna och det delade ledarskapet som Respondent A och B 

diskuterade. Där alla tillsammans bidrar till en trygg och hållbar arbetsmiljö.  

 

Dessutom arbetar Peab Asfalt aktivt med att värna om miljön. Ett av alla miljömål som de 

arbetar mot är att minska användandet av tillgångar av ändlig karaktär som tillexempel olja, 

som för närvarande är en viktig insatsvara i verksamhetens produktion. En grönare 

verksamhet kan Peab Asfalt uppnå om personalen blir mer miljömedveten och att ett 

miljötänk genomsyrar hela verksamheten. När detta är uppfyllt kommer en allmän samt etisk 

ledarstil vara nödvändig att tillämpa. Detta i form av att alla inom organisationen vill miljön 

väl och har den kunskap som krävs, samt att ledaren kan styra med sina och andras 

värderingar. 

 

Peab Asfalt har som mål att vara innovativa och effektiva i det dagliga arbetet. För att det 

skall uppnås bör vissa justeringar göras i ledarskapet. Figur 4, fyra dimensioner av ledarskap, 

tar upp fyra aktiviteter som kan utföras på olika tillvägagångssätt. Peab Asfalt bör hantera 

dessa aktiviteter på ett mer enhetligt vis, så att det skapas en organisatorisk symmetri. För att 

på bästa sätt kunna hantera den komplexitet som Respondent A och B tar upp, bör Peab 

Asfalts ledare hantera aktiviteterna med ett högre genomsnitt, alltså ligga mer mot nivå fyra i 

samtliga aktiviteter i modellen. Figur 5, principen för beslutsfattandet, diskuterar hur 

beslutsfattandet utförs. För att ledarna inom Peab Asfalt skall kunna fatta beslut begrundat på 

så många åsikter som möjligt, och därmed ta ett säkrare beslut, bör Peab Asfalt övergå mot 

den kollektiva visdomen i större utsträckning. Det är något som Respondent A och B tar upp 

och diskuterar, de förespråkar att de som har kompetensen bör vara med och påverka 

beslutsfattandet i en större utsträckning. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel besvaras frågeställningen och ger förslag till ett framtida ledarskap samt 

förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Peab Asfalts ledarstil idag 

Dagens ledarstil utmärker sig av en blandning mellan den auktoritära och den demokratiska 

ledarstilen. Peab Asfalts effektivitet drivs till störst del av respekt och en måttlig mängd 

omtanke. En positiv stress påverkar dessutom arbetet i en positiv riktning. Ledarna uppfattar 

sig respekterade och omtyckta av sina underordnade. I Peab Asfalt krävs en deltagande samt 

delegerande ledarstil. Med sitt deltagande kan ledarna påverka de anställdas attityd och 

engagemang. Väsentliga aktiviteter som hör till ledarskapet är strukturering, planering och 

organisering. Ledarna belönar och motiverar sina anställda genom att försöka tillfredsställa ett 

större behov och engagemang hos individen, vilket är utmärkande för den transformativa 

ledarstilen, som dessutom belyser ledarens etik och moral vilket ger en naturlig ingång till den 

etiska ledarstilen. Ledarna motiverar sina anställda i störst utsträckning med materiella samt 

sociala triggers. Säkerheten är en viktig del i det dagliga arbetet, varför en säker ledarstil är en 

del av verksamheten. Centrala aktiviteter som utförs i organisationen utförs på olika sätt. 

Beslutsfattandet tenderar till att övergå från en hierarkisk princip till den kollektiva principen. 

 

6.2 Framtidens ledarstil i Peab Asfalt 

Ledarskapet kommer att bli allt mer diversifierat och diffust. I det framtida ledarskapet 

kommer etiken att spela en stor roll, samtidigt som den auktoritära ledarstilen bör avta. Detta 

är en bidragande faktor till att uppnå målen jordnära, personliga samt pålitliga. Den 

demokratiska ledarstilen bör ta en större plats och omtanken för individerna bör öka. För att 

uppnå värdeordet utvecklande bör ledarna vara enhetliga när det kommer till att motivera 

inom organisationen. Motivationen bör fokusera på de inre motivationsfaktorerna och kraft 

bör läggas på att motivera med sociala samt personliga triggers. Ledarens huvudfokus bör 

vara att få individerna att uppnå ett självförverkligande och använda individens förmågor i en 

sådan stor utsträckning som möjligt. Ledarna inom Peab Asfalt borde ge arbetarna större 

möjligheter till att utvecklas och testa på nytt inom organisationen, som kommer att innebära 

en större organisatorisk rörlighet. I och med att Peab Asfalts verksamhet blir allt mer enhetlig 

kommer smartare kommunikationskanaler att krävas. Detta kan på ett enkelt sätt förverkligas 

genom ett gemensamt beslut kring kommunikationskanalerna internt. Framtidens ledare inom 

Peab Asfalt bör beakta möjliggöra -påverka paradigmet. Detta är ett sätt att möjliggöra 

stimulerande aktiviteter för individen samtidigt som ledaren påverkar processen de gånger det 

behövs. Framtidens organisation bör vara mer flexibel och enhetlig, vilket kräver kompetent 

personal som kan uppnås med kontinuerlig utbildning. Med kompetent personal och smarta 

kommunikationskanaler lämpar sig en delegerande ledarstil. För att uppnå målet att halvera 

arbetsolyckorna kommer en säker ledarstil att krävas, som säkerställer och kontrollerar 

säkerheten i det dagliga arbetet. För att målet ska bli verklighet krävs det att arbetsmiljön 

finns i varje individs medvetande. Tillsammans, genom ett kollektiv och allmän ledarstil 

kommer arbetarna att kunna leda en säker miljö för varandra. Likt en tjänare bör ledaren 
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fungera som en stödjande funktion för arbetarna, och skapa personliga relationer och lyssna 

till arbetarnas behov och åsikter. För att Peab Asfalt skall uppnå målet att vara innovativa och 

effektiva bör beslutsfattandet övergå till den kollektiva visdomen. Vidare förväntas Peab 

Asfalt vara mer enhetlig i hur aktiviteterna i organisationen utförs och detta bör göras på ett 

mer demokratiskt tillvägagångssätt än i dagsläget. 

 

Figur 7 Framtidens ledarstil i Peab Asfalt 

 
(Egenkonstruerad figur, 2015) 

 

6.3 Vidare forskning 

Vi föreslår att vidare forskning möjligtvis kan undersöka organisationens strukturering i 

samband med ett framtida ledarskap, i stort innovativt företag. Stora skillnader skulle kunna 

redovisas relativt dagens organisationsstruktur samt ledarstilar. Detta skulle kunna vara till 

hjälp för mindre företag som vill förändra hela företagets struktur för att på bästa sätt kunna 

bemöta framtiden. Detta skulle kunna mynna ut i att öka medvetenheten kring vikten av att 

leda en organisation med rätt ledarstil i ett specifikt fall. Det finns en korrelation mellan 

organisationsstrukturer och ledarstilar. Vissa framtida ledarstilar lämpar sig möjligtvis inte i 

vissa organisationsstrukturer. Vidare forskning skulle kunna fokusera på sambanden mellan 

framtidens organisationsstrukturer i relation med framtidens ledarstil. 
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Bilaga 1 Intervjuguide semistrukturerade intervjuer 
Inledande frågor 

1) Hur gammal är du? 

2) Hur länge har du varit ledare på Peab? 

3) Vad är dina tidigare erfarenheter inom ledarskap samt det yrke du utför just nu? 

4) Mot vilka framtida mål arbetar ni inom PEAB? Vilka ledarskapsmål ni jobbar mot och 

hur gör ni detta? 

 

Frågor 

5) Kan du beskriva ditt ledarskap, vilka ledaregenskaper du har samt vilken ledarstil du 

tillämpar tillexempel demokratisk, auktoritär, transformativ eller transaktionell? 

 

6) Hur upplever du att effektiviteten påverkas av respekt och omtanke i arbetsteamet? 

 

7) Tror du att för mycket omtänksamhet kan påverka effektiviteten i ditt team? 

 

8) Upplever du dig respekterad och omtyckt av dina underordnade? 

 

9) Tror du att en viss stressnivå kan påverka effektiviteten i ditt arbete? Hur? 

 

10) Vilken egenskap domineras ditt ledarskap av: tilltro och omtanke eller rädsla och 

makt? Vilket kommer vara betydande i framtiden? 

 

11) Vilka egenskaper anser du att en ledare bör ha och är viktiga i framtiden? 

 

12)  Hur påverkar du dina anställdas attityd och engagemang? 

 

13) Hur tror du att framtidens ledarskap kan komma att utövas (ex. virtuellt) 

 

14) Vart skulle du placera dig själv i Blake & Moutons modell och vilken stil tror du 

kommer krävas i det framtida ledarskapet?  

 

15) Vart skulle du placera dig själv i Hersey & Blanchard modell och vart tror du att du 

behöver vara i framtiden? 

 

16) Motiverar du dina anställda med yttre och/eller inre motivationsfaktorer och vad tror 

du kommer krävas i framtiden?  

 

17) Anser du att du styr teamet på bästa sätt själv eller när du tillsammans med någon 

annan styr? Varför? 

 

18) Hur arbetar ni med säkerhetsaspekter i det dagliga arbetet och påverkar det ditt 

ledarskap? 

 

19) Anser du dig vara entusiastisk och passionerad i ditt ledarskap? Om ja, hur påverkar 

detta dina anställda? 

 



  

 

 

 

 

 

 

20) Anser du att du visar uppskattning och lyssnar till dina underordnade och på vilket sätt 

gör du detta? 

21) Stöttar ni era anställda på individnivå och i sådana fall på vilket sätt? 

 

22) Lever du efter dina personliga värderingar och moral även som ledare, samt anser att 

transparens och rättvisa är viktiga komponenter i ett ledarskap? 

 

23) Vilka aktiviteter anser du är viktigast att utföra som ledare? Exempel: kontrollera, 

organisera mm. Och vilka tror du kommer vara viktiga i framtiden? 

 

24) På vilket sätt utför du dessa aktiviteter enligt denna modell? (fyra dimensioner av 

ledarskap) och åt vilket håll tenderar ledarskapet att röra sig åt?  

 

25) Var skulle du kunna placera dig själv i Figur 3 vid beslutsfattandet och åt vilket håll 

tenderar ni att gå åt? 

 

26) Var skulle du placera dig själv i Teori X och Y modellen och hur kommer det att se ut 

i framiden?  

 

27) Hur tror du att man kommer att motivera i framtiden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide ostrukturerade intervjuer 
Inledande frågor 

Vad har du gjort tidigare och vilka tidigare erfarenheter har du? 

Vad studerar du för tillfället och hur länge har du studerat området ledarskap? 

 

Ämnesområden: 

1. Framtidens ledarskap (allmänt) 

2. Framtidens sätt att motivera 

3. Framtidens ledarstil (exemplifiera ledarstilsdrag) 

4. Framtidens sätt att leda (aktiviteter) 

5. Främjande av effektivitet i ett ledarskap(idag och i framtiden) 

6. Framtidens företagsmiljö 

7. Framtidens utmaningar för ledarskapet 

 


