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Sammanfattning  

En kvalitativ studie som har syftat till att undersöka hur chefer, positionerade vd och 

verksamhetschef uppfattar sin ledarskapsroll. Resultatet visade att cheferna hade en enad 

bild av vad ledarskap är och vad som ingår i deras roll. Uppfattningarna gick i enighet med 

den rådande ledarskapsdiskursen i Sverige. 

 

Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Inspiration till uppsatsen grundar sig på att vi under utbildningens gång tagit del av teorier 

kring ledarskap. Vi ville ta del av chefers erfarenheter och kunskaper kring ämnet för att få 

en bredare förståelse för ämnet. Teoretiska utgångspunkter för studiens genomförande, när 

det gäller synsätt på ledning och styrning, var medarbetarorientering och ledarcentrering.   

 

Syfte 

Studiens syfte var att förstå hur formellt tillsatta chefer i ledande position uppfattar sin 

ledarskapsroll och vilka möjligheter de upplever att de har att utöva det ledarskap de 

förespråkar. 

 

Metod 

Med kvalitativ ansats har vi genomfört sju semi-strukturerade intervjuer med vd:ar och 

verksamhetschefer inom olika branscher.   

 

Resultat 
Av resultatet framgick det att respondenterna hade en enad bild av ledarskapsrollen. Den är 

starkt präglad av den svenska ledarskapsdiskursen, där chefer i sitt ledarskap verkar inom ett 

medarbetarorienterat synsätt. Ledord i chefernas ledarskap var delegering, ansvarstagande, 

tillit, förtroende och kompetensutnyttjande. 

  



 

 

Tack! 

 

Vi vill passa på att tacka alla som har varit delaktiga i vårt examensarbete. Stort tack till våra 

respondenter. Ni är guld värda och vi är tacksamma för att ni har ställt upp på intervjuer och 

delat med er av era kunskaper och erfarenheter. Vi vill också passa på att tacka vår 

handledare Päivi Riestola för all stöttning och genuina engagemang. Utan er hade uppsatsen 

inte varit möjlig.  
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1 INLEDNING 

 

Ledarskap är ett återkommande fenomen inom samhällets alla områden. Alla människor har 

på ett eller annat sätt egen erfarenhet av ledarskap, då det är relationellt och uppstår i 

interaktion mellan människor. Det är en ständigt pågående process, där någon eller några 

blir ledda av någon annan (Strannegård & Jönsson 2009:22). Inom företag och andra 

organisationer är ledarskapet centralt, då någon form av ledarskap behövs för att få styrning 

på verksamheten. Ledarskapet formas av verksamheten samtidigt som det i sin tur sätter sin 

prägel på verksamhetens utformning. Det finns flertalet olika faktorer som ligger till grund 

för utvecklingen inom organisationer och ledarskapet är en av dessa. Det är betydelsefullt 

för såväl individens, gruppens och organisationens utveckling (Önnevik 2010:9). En viktig 

del av ledarens uppgift är att organisera verksamheten på ett sätt som bidrar till att 

medarbetarnas kompetenser kommer till användning (Önnevik 2010:10). Chefen är ofta den 

person inom organisationen som tillskrivs dessa uppgifter.  

 

Chefen har en formell position medan en ledare kan vara antingen formellt eller informellt 

utnämnd och det finns därmed en skillnad mellan chefskap och ledarskap. Ledarskap 

handlar om en interaktiv process och chefens ledarskap handlar således om chefens (i rollen 

som ledare) relation med sina medarbetare och den interaktion som uppstår dem emellan 

(Granberg 2011:581). Som chef i en ledande roll handlar det dock inte enbart om 

medarbetarna, utan också om att kunna samspela och agera inom “ramen för en social 

hierarki av över- och underordning” (Wenglén 2012:390)  

 

Som vi kan se är uppgiften att vara chef i synnerhet en komplex uppgift, vilket grundar sig i 

att chefen verkar inom ett socialt system med olika intressen. Det finns ingen klar bild av 

hur och på vilket sätt man bör arbeta som chef, men däremot finns det flertalet uppfattningar 

om vad som bör undvikas (Wenglén 2012:393). För många chefer handlar det om att kunna 

hantera en intressekonflikt mellan underordnade och överordnades intressen. De 

underordnade förväntar sig stöttning och att chefen ska hjälpa till att underlätta arbetet för 

dem. Samtidigt förväntar sig överordnade att mål och krav uppfylls genom god förvaltning 

av tillgängliga resurser för att möjliggöra så god avkastning och tillväxt som möjligt för 

organisationen eller företaget (Wenglén 2012:390-391).  

 

Inom ett nyinstitutionellt perspektiv tonas individens roll ner och det finns, till följd av detta, 

uppfattningar om att ledarskapet nästan inte existerar. Anledningen till detta är att människor 

handlar efter rådande normer och värderingar och att organisationerna i sin tur styrs av olika 

normer och regleringssystem. Således finns det både regler och kulturella förväntningar som 

på ett tvingande sätt styr individen att handla på ett sätt som är självklart och rationellt för 

organisationen. Därmed begränsas ledarskapet till att handla om att kommunicera till andra 

att man skall följa samhällets rådande normer och förväntningar (Strannegård & Jönsson 

2009:12). Även Alvesson & Sveningsson (2003) förhåller sig kritiska till det moderna 

ledarskapet. Svenningsson, Alvesson & Kärreman (2009:42) belyser och poängterar att det i 

praktiken blir mycket prat och liten verkstad. De framhåller att det med andra ord talas mer 

om ledarskap och hur man identifierar sig med det än vad det faktiskt utövas i verkligheten. 

 

Man kan fråga sig vad ledarskap är, egentligen. Ledarskap är ett mångtydigt begrepp och det 

finns inte någon enad bild bland forskarna på området om vad ledarskap är eller hur det bör 

definieras. Två välkända namn inom ledarskapsforskningen är Peter G. Northouse och Gary 

Yukl (Strannegård & Jönsson 2009:14). Northouse’s definition lyder enligt följande 
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“Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve 

a common goal” (Northouse 2013:5). Yukl definierar ledarskap som  

 
Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens 

om vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den 

process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål. 

(Yukl 2012:11)  

 

Beroende på hur man väljer att angripa ämnet ledarskap finns det skillnader i hur man väljer 

att definiera begreppet. Northouse belyser att det finns nästan lika många definitioner som 

det finns antal människor som försökt definiera det (Northtouse 2013:2). Önnevik skriver att 

en vanlig beskrivning av begreppet är ”Konsten att få människor att utföra saker och gå mot 

samma mål” (Önnevik 2010:21). Likt Northouse poängterar att det finns lika många 

definitioner av ledarskap som personer som försökt definiera begreppet, tror vi att det finns 

lika många uppfattningar om vad ledarskapsrollen innebär som det finns chefer som utövar 

det. Beroende på chefens syn vad gäller ledarskapets innebörd, formar det hur denne ämnar 

utöva sin profession. Med hänsyn till detta vill vi närmare undersöka hur chefer uppfattar sin 

roll som ledare och vilka möjligheter de upplever att de har att utöva det ledarskap de 

förespråkar. 

 

Idén bakom valet av ämne grundade sig i att vi under utbildningens gång har fått ta del av 

många teorier kring olika ledarskapsstilar och hur ledarskap i teorin utövas i olika typer av 

organisationer. Vi saknade dock en vidare koppling till verkligheten och hade en 

föreställning om att det finns en skillnad mellan teori och praktik. För att få en bättre 

helhetsbild och förståelse för vad ledarskap är fann vi det av intresse att själva gå ut och 

prata med chefer då vi trodde att dessa hade värdefulla erfarenheter och tankar att dela med 

sig av angående ledarskapsrollen. Då chefen ingår i ett sammanhang och ofta styrs av 

ramverk och direktiv från övriga håll i verksamheten, blev det också väsentligt att ta reda på 

vilka möjligheter chefen hade att utöva sitt ledarskap. Detta ledde oss fram till vårt syfte. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte har varit att förstå hur formellt tillsatta chefer i ledande position uppfattar sin 

ledarskapsroll och vilka möjlighet de har att utöva det ledarskap de förespråkar. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka strategier säger de intervjuade cheferna att de använder sig av? 

 Hur ser möjligheterna enligt dem ut att utöva det ledarskap de ger uttryck för? 

 Vad är det som hindrar eller möjliggör att utöva det ledarskap de ger uttryck för? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I vår uppsats använder vi en rad olika nyckelbegrepp, som vi har för avsikt att konkretisera. 

 

Vi har valt att använda Lind, Nilsson & Gustavssons (refererad i Granberg 2011:580) 

begreppsdefinitioner av chefskap och ledarskap: 

 

Chefskap 

 
Chefskap utgör en formell position - en position som erhålles i en organisation och som 

automatiskt medför befogenheter av administrativa slag. Det formella ledarskapet 

innefattar aktiviteter som är knutna till bland annat målstyrning, planering, uppföljning, 

budget, organisering och personalansvar (Granberg 2011:580). 
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Ledarskap 

 
Ledarskap är en informell position- en funktion som skapas i kraft av den person som 

utövar ledarskapet. Det informella ledarskapet definieras ofta utifrån faktorer som 

handlar om kommunikation, inflytande, motivation, flexibilitet, trovärdighet och 

engagemang (Granberg 2011:580). 

 

Chefers ledarskap 

Vi valde utifrån Granberg (2011:581) att definiera chefers ledarskap som ett begrepp som 

inbegriper både den formella positionen chefen innehar och den interaktiva processen 

mellan chefer och medarbetare.  

 

Diskurs 

Vi har valt att använda Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) definition av begreppet 

diskurs. En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”. 

1.4 Avgränsningar  

Med hänsyn till studiens syfte har vi endast intervjuat chefer. Vi väljer att fokusera på den 

del av chefens åtaganden som rör ledarskapet. Vi kommer således inte att fördjupa oss i 

chefens andra ansvarsområden och med tanke på att vi ämnar undersöka hur chefer uppfattar 

sin roll som ledare kommer vi inte fördjupa oss i deras faktiska utövande.  

 

Vi har även gjort en avgränsning vad gäller hur stor verksamheten är, för inom vilken 

respondenterna utövar sin profession. Vi har valt att rikta in oss på företag/organisationer 

som benämns som små eller medelstora med 10-250 anställda (Europeiska Unionen 

officiella webbplats). 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Här presenteras uppsatsens inledning och bakgrund, syftet med studien med tillhörande 

frågeställningar, definitioner av betydelsefulla begrepp samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 

Kapitel 2 – Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Studierna är presenterade 

under rubrikerna ”Ledarskap i förändring”, ”Det moderna svenska ledarskapet”, 

”Ledarskapets påverkan”, ”Hinder och svårigheter i ledarskapet vid implementering av ny 

styrningsfilosofi” och ”Ett kritiskt förhållningssätt till ledarskapets existens”. 

 

Kapitel 3 – Teori  

Här presenterar vi den teoritiska utgångpunkt, medarbetarorientering och ledarcentrering, 

som legat till grund för studien. Vidare redogör vi för de verktyg som resultatet analyserats 

med, vilka kommer från Ahltorp (1998) och Alvesson (2003). 

 

Kapitel 4 – Metod  

Här redogörs för hur studien har genomförts, val av metod samt vilka respondenter som 

deltagit i undersökningen. Intervjuguiden presenteras och motiveras och vi redogör för hur 

vi analyserat materialet. Etiska aspekter samt vår förförståelse tas upp. 

 

Kapitel 5 – Resultat och analys 

Här presenterar vi studiens resultat med tillhörande analys. Det är strukturerat utifrån syfte 

och frågeställningar med teman vi valt utifrån empirin.  

 

Kapitel 6 – Diskussion  

Här knyter vi samman studien utifrån syfte och frågeställningar. Resultatet kopplas till 

tidigare forskning och teoriavsnittet. Vi diskuterar även vidare studier som kan vara 

intressanta att göra till följd av resultatet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Ledarskap i förändring 

Ledarskap är en relationell process som färgas av samtiden, vilket Stefan Tengblad belyser. 

Vi har tagit del av två av hans studier. Tengblads studie från år 2000, som vi presenterar 

först, är väsentlig för vårt arbete då den tar upp hur ledare på vd-posten ser på sin position, 

vad de faktiskt gör, vilka förväntningar de har och vad de fyller sin tid med. Detta anser vi 

återspeglar hur chefen ser på sin roll och hur denne förhåller sig till sina medarbetare. Den 

andra studien från år 2006 är relevant för vårt arbete, då det belyser rådande 

managementdiskurs och vilken roll chefen anser sig ha som ledare.  

 

Tengblad (2000a:1) beskriver i sin rapport vad åtta verkställande direktörer gör i sitt arbete. 

Det är en uppföljning av en beteendestudie gällande verkställande direktörers arbete, gjord 

av Sune Carlsson 1951 vid namn ”Executive Behavior”. År 1997 började Tengblad göra en 

uppföljning på Carlssons studie kring företagsledares tidsanvändning och arbetssituation. 

Tengblad utgick från Carlssons metoder och begrepp för att kunna jämföra resultaten. Det 

gjordes dock en del avgränsningar från Carlssons studie i syfte att spara tid och höja studiens 

kvalitet. Tengblad lät de verkställande direktörerna fylla i ett dagsboksformulär samt 

observerade dem i sitt arbete under 1-5 arbetsdagar (Tengblad 2000a:11-12). 

 

Vid jämförelse med Carlssons studie fann Tengblad en skillnad i ansvarsfördelning. I 

Carlssons studie var det en självklarhet att vd:arna skulle fatta viktiga beslut och ha det 

formella ansvaret och därmed inneha en samlad bild över vad som behöver göras. De ansåg 

att det skulle vara bra med en vd-assistent eftersom denne då kunde avlasta vd:n så att 

han/hon fick mer tid för planering och analysering. I den senare studien av Tengblad (2000a) 

ses det dock inte lika självklart med vd-assistent då vd:arna ansåg att vd-assistenter är ett 

tecken på centralism. De ansåg det vara bättre att delegera de uppgifter en assistent skulle 

arbeta med till chefer och medarbetare längre ned i organisationen. På så sätt skapades en 

mer decentraliserad styrning (Tengblad 2000a:22). Vad gäller vd:arnas huvudsakliga 

uppgifter har det skett en förskjutning från fokus på detaljer till fokus på mer övergripande 

frågor som rör organisationsstruktur, ekonomiuppföljning och bevakning av omvärlden. I 

Carlssons studie lade vd:arna mycket fokus på den operativa nivån, till skillnad från 

Tengblads studie där de jobbade utifrån ett ”helikopterperspektiv” (Tengblad 2000a:24). Till 

skillnad från Carlssons studie, där det för vd:arna handlade om att direkt styra verksamheten, 

har det skett en omskiftning till mer indirekt styrning för vd:arna, vilket Tengblad 

(2000a:26) visar. Rollen har förändrats och syftar mer till att representera organisationen och 

vara dess ansikte utåt (Tengblad 2000a:26). 

 

Tengblad (2000a) fann i sin studie att en vd till stor del arbetade med kommunikation i olika 

former: läsa och skriva, prata i telefon och den övervägande delen av tiden deltar vd:n i 

personliga möten (Tengblad 2000a:18). För att ha kontroll över verksamheten ägnade 

vd:arna stor del av sin arbetstid till att inhämta information, vilket rörde framförallt ekonomi 

och utveckling av företaget. Budgeten sågs som ett viktigt styrverktyg och därför var det av 
stor vikt att underordnade chefer förstod och arbetade mot de resultatmål man satt upp 

(Tengblad 2000a:30). Vd:arna höll sig också informerade genom samtal med underordnade 

chefer om hur deras arbete fungerade samt om hur verksamheten löpte genom informella 

kanaler (Tengblad 2000a:30-31). 

 

För att påverka organisationen fann Tengblad (2000a:32) att vd:arna använde sig av 

kommunikation av värden, beslutsfattande samt belöningar och bestraffningar som 
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effektivta medel. Det effektivaste sättet för informationsspridning ansågs vara genom 

personalmöten, chefsutbildningar och konferenser, för att på så sätt utöva en form av 

normativ styrning. De underordnade cheferna blev på detta sätt påminda om vilka 

förväntningar som fanns på dem och vilka mål de skulle sträva mot. Vd:arna hade till 

uppgift att fatta beslut, men många gånger sker själva beslutsprocessen via 

gruppdiskussioner och växte fram över tid. Den belöning och bestraffning vd:arna använde 

sig av var såväl av symbolisk som ekonomisk karaktär. Det rörde sig om utmärkelser, 

bonusar, kritik eller i värsta fall uppsägning (Tengblad 2000a:32-34). Tengblad fann det 

intresseväckande att vd:arna spenderade mycket lite tid åt personlig utveckling, endast fyra 

minuter per dag i snitt. Han förklarar detta med att arbetsuppgifterna, de höga förväntningar 

och höga arbetstempot vd:arna arbetar inom gav begränsad tid till att hinna med denna form 

av utveckling. I många avseenden utvecklades organisationen och personalen i snabbare takt 

än vd:n (Tengblad 2000a:26). 

 

Sammantaget framstod vd:arna i studien mer som resultatinriktade ledare än chefer. Om de 

kunde få med sig medarbetarna på det de skulle genomföra hade de förmågan att på ett 

effektivt sätt utöva inflytande, vilket är karaktäriserande för en ledare. Utan erkännande och 

förtroende från omgivningen blev ledaren maktlös och kunde inte leda verksamheten 

(Tengblad 2000a:35).  

 

Tengblad (2006) har skrivit ytterligare en artikel där han presenterar en studie som gjorts i 

jämförelse med Henry Mintzbergs studie om toppchefers ledningsarbete, från 1973 i USA. 

Tengblad (2006:1438) ställer sig frågan om det finns anledning att tro att den nya diskursen 

om förändring, flexibilitet, kultur och ledarskap har påverkat ledningsarbetet på ett 

betydande sätt. Resultatet av studien baseras på observationer av fyra verkställande 

direktörer under en hel vecka samt anteckningar från vd:arnas personliga dagböcker och 

korta intervjuer med dem (Tengblad 2006:1443-1444). 

 

Det var tydligt att det har skett en förändring i managementdiskursen sedan Mintzberg 

gjorde sin studie. Skiftet skedde runt 1980. Före brytpunkten kännetecknades diskursen av 

att chefen skulle inta ett rationellt administrativt förhållningssätt, där mer opersonliga 

tekniker ansågs vara mer professionella, rationella och effektiva. Diskursen fick en annan 

vändning i samband med att intresset för ledarskap växte explosionsartat och nya tankar om 

toppchefens roll växte fram. Dessa handlade om att ledaren skulle inta en visionär och 

transformativ roll (Tengblad 2006:1439). Mintzberg betonade att kontexten där studien är 

utförd var av vikt för resultatet, därav redogör Tengblad (2006:1441) för den svenska 

managementdiskursen. Den största skillnaden mellan den svenska och amerikanska 

organisationskulturen var att den svenska hade en mer feminin karaktär, vilket syftade till att 

svenska chefer värdesatte arbetsmiljön, de mänskliga relationerna, dialog och 

samstämmighet framför materiella belöningar. Svenska organisationer är, enligt Tengblad 

(2006), världsledande i att främja individens behov av självförverkligande, välmående och 

god livskvalité. Centrala värden är ansvarstagande, tillit och ömsesidig förståelse (Tengblad 

2006:1441). Vd:ns roll ansågs vara att skapa och kommunicera visioner och skapa 

förutsättningarna för medarbetarna i en decentraliserad kontext (Tengblad 2006:1442).  

 

Resultatet av den jämförande studien visade att förändringarna i ledarnas förhållningssätt är 

djupgående. Väsentliga skillnader mellan Mintzbergs studie från 1973 och Tengblads studie 

(2006:1452) var att cheferna hade fått en större arbetsbörda, ökad restid, fler möten med 

flera deltagande samt ökat antal möten med medarbetare och slutligen en ökning av att delge 

information. Cheferna lade, till skillnad från Mintzbergs studie, mindre tid på 

skrivbordsarbete, möten med kunder och leverantörer, arbetsuppgifter rörande förfrågningar 
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och distribution. Dessa förändringar återspeglar det skifte som skett från ett administrativt 

ledarskap till ett institutionellt ledarskap. I den nya studien såg cheferna sin roll som ledare 

att de skulle kommunicera mål och visioner, bygga upp företagskulturen, skapa mening och 

ge information (Tengblad 2006:1453). 

2.2 Det moderna svenska ledarskapet 

Utifrån ovanstående studier kan vi förstå att det svenska ledarskapet förändrats och det finns 

vissa särdrag som karaktäriserar ledarskapet. Döös & Waldenström (2008) har gjort en 

kunskapsöversikt om arbetsplatsens ledarskap. Kunskapsöversikten är uppdelad i två delar 

där det i den första delen redogörs för vilken forskning det finns om alternativa former för 

chefers ledarskap de senaste två decennierna. Det handlar om hur chefer söker nya former 

och förutsättningar för att skapa resultat och leva upp till förväntningar. I den andra delen 

redogörs för hur ledarskapet påverkar organisation och företag kopplat till effektivitet och 

medarbetarnas hälsa (Döös & Waldenström 2008:9). Vi fokuserade på första delen av 

översikten, då den var mest relevant för vår studie. De delar vi plockade ut från översikten 

berör svenskt ledarskap. Den delen skrevs av Bäckström, Granberg & Wilhelmson (2008). 

Fokus inom denna del har legat mot studier och forskning som främst fokuserar på 

interaktion mellan ledare och medarbetare. Författarna har inte själva genomfört några egna 

studier utan översikten bygger på litteraturstudier från främst internationellt publicerade 

artiklar (Bäckström, Granberg & Wilhelmson 2008:36-37) 

 

Det svenska ledarskapet har studerats på många håll internationellt och resultaten visar att 

den svenska stilen präglas av låg grad av auktoritet, decentralisering, att ledare delar med sig 

av makt och att de samverkar med medarbetare (Bäckström Granberg & Wilhelmson 

2008:40). Ledarskapet präglas dessutom av självständiga medarbetare då organisationerna är 

kunskapsbaserade, teamorienterade och delegerande, samtidigt som de är toleranta för 

konflikter. Det finns tid för diskussioner och förankringsprocesser vilket bidrar till att 

ledarskapsstilen ses som handlingskraftig då genomförande av beslut går relativt snabbt 

(Döös & Waldenström 2008:11-12).  

 

Enligt svenska chefer karaktäriseras ledarskapet av tillit, medarbetare som arbetar 

självständigt och av förankringsprocesser som tar tid (Döös & Waldenström 2008:11-12). 

Typiskt för en svensk ledare är att signalera ut förtroende till medarbetaren, visa att det är 

medarbetaren som äger projekt och liknande. En förutsättning för att det ska vara möjligt är 

att det finns en ömsesidig acceptans och uppfattning om mål och problemställning 

(Bäckström, Granberg & Wilhelmson 2008:39). Konflikter och paradoxer är oundvikliga för 

organisationer, men de är samtidigt bra för utvecklingen. För att balansera dessa paradoxer 

är diskussioner, gemensam målformulering och uppgiftsfokus något som kan användas. På 

så sätt värdesätts olikheter och det blir en reducering av maktskillnader. Detta är något som 

går att koppla till det svenska ledarskapet där samtal och delaktighet är några av 

kännetecknen (Bäckström, Granberg & Wilhelmson 2008:47). 

 

Bäckström, Granberg & Wilhelmson (2008:87) har sammanfattat en idealbild av svenska 

ledare som många ledare strävar efter, men endast ett fåtal uppnår, och som många 

medarbetare efterfrågar. Ledaren är integrerad i verksamheten, lever som han/hon lär, och 

kan ibland upplevas som formell. Ledaren kan uppfattas som både kompetent och tråkig då 

denne söker efter praktiska lösningar, planerar och är saklig. Samtidigt har ledaren en 

anpassningsvilja, skapar kreativitet och accepterar informella strukturer. Ledaren har 

förmåga att se helheten och funderar långsiktigt. Relationen till medarbetarna karaktäriseras 

av jämställdhet, öppenhet och respekt med informell kommunikation där medarbetarna har 

möjlighet att yttra sina åsikter. Ledaren ska även vara rättvis och ärlig. Det handlar många 
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gånger om att ledaren kan se sig själv på samma nivå som medarbetarna. Medarbetarna och 

ledaren samarbetar för att nå verksamhetens mål, vilket betyder att ledaren delar med sig av 

makt och litar på att medarbetarna tar ansvar och initiativ. Ett demokratiskt tänk ligger till 

grund och det handlar om att varje individ blir sedd och finner ett större värde av att gå till 

jobbet än att bara få lön varje månad.  

 

Kommunikation är viktigt inom det svenska ledarskapet. Det är viktigt att nå 

samstämmighet mellan ledare och medarbetare kring visionen. Ledarens uppgift är sedan att 

vägleda medarbetarna och hjälpa till att skapa mening och intresse i arbetet. Den som dock 

inte godtar gemensamt fattade beslut stängs ute från gruppen och får inte ledarens stöd. 

Medarbetarna förväntas därmed vara en del av en grupp och följa gemensamma normer, 

samtidigt som de är självständiga och tar egna initiativ (Bäckström, Granberg & Wilhelmson 

2008:87). 

2.3 Ledarskapets påverkan  

Ledarskap är en påverkansprocess. Hur chefer uppfattar sin roll och därmed utövar sitt 

ledarskap har stor betydelse för medarbetarnas arbete. För att illustrera hur chefen kan 

påverka genom sitt ledarskap presenterar Smircich & Morgan (1982) en fallstudie som 

handlar om just detta och hur ledarskapet innefattar meningsskapande. Denna studie är 

relevant för oss eftersom den lyfter hur ledarskapet kan påverka medarbetarna och hur 

viktigt det är att chefen förstår sin roll som ledare. Studien visar hur chefens verkliga 

värderingar överförs till medarbetarna, inte de värderingar som han ger uttryck för i sin 

retorik.  

 

Syftet med studien var att lära sig och förstå interaktionen i en grupp med 10 toppchefer och 

tydliggöra meningsskapande strukturer för att få en bild av hur gruppen fungerar i 

verkligheten (Smircich & Morgan 1982:263). Fallet i studien är fokuserat till hur vd:n för ett 

försäkringsbolag strävade efter att strukturera chefernas vanor efter ett visst projekt för att 

minska det eftersläpande arbetet (backlog). Fallstudien genomfördes med hjälp av 

observationer av cheferna i olika typer av möten, under raster och i kontakt med 

medarbetarna. Det genomfördes intervjuer med samtliga chefer och vd:n. Även dokument, 

anteckningar och forskarens erfarenheter i samband med fallstudien ingår i rapportens 

material (Smircich & Morgan 1982:263).  

 

Vd:n presenterade projektet med ett konkret slutdatum och med ett tydligt fokus på 

framtiden och att organisationen skulle framåt, mot det målet. Mindre vikt lades vid att 

beskylla någon för rådande omständigheter, istället framställde vd:n organisationen som ett 

team, där varje medlem hade en viktig roll (Smircich & Morgan 1982:265). Vd:n såg sin 

egen roll att etablera och upprätthålla den interna harmonin istället för att kartlägga direktiv 

och han uppmanade cheferna att inte ta de konflikter som uppstod under resans gång 

personligt (Smircich & Morgan 1982:266). Dock uppstod det ett gap mellan vd:n och 

cheferna då cheferna ansåg att vd:n inte lyckats generera och etablera avsedda känslor, utan 

snarare disharmoni, otillfredsställelse och icke-delaktighet (Smircich & Morgan 1982:266). 

Cheferna missuppfattade hela vd:ns idé och slog ifrån sig den mening han tillskrivit 

projektet och byggde istället en egen mening med bakgrund av sina kunskaper och känslor 

till organisationen. Istället för att arbeta och se sig själva som ett team utvecklade de inom 

sin grupp mönster av ineffektiv problemlösning och undanskjutning av konflikter, då de 

trodde det var vd:ns vilja. Trots att han hade uttalat att det måste få finnas konflikter ibland 

så undvek både han och cheferna konflikter. Chefernas upplevelse av vd:ns motvillighet att 

ta tag i problem, kombinerat med att han var mer upptagen än vanligt, även om projektet 

hade fått högsta prioritet, gjorde att de upplevde att vd:ns handlingar och uttalanden stred 
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emot vad projektet, som han försökt etablera, stod för. Projektet fick, enligt cheferna, inte 

den meningen av ömsesidigt beroende och hjälpsamhet, utan snarare isolering och cheferna 

kände sig maktlösa (Smircich & Morgan 1982:267).  

 

Smircich & Morgan (1982:268-269) kom fram till att meningsskapande och agerande skiljer 

sig åt, beroende på hur tolkningen av projektet görs och att ledarskapet spelar en viktig roll i 

hur mening skapas för medarbetarna. Även om vd:n och cheferna hade olika syn på 

situationen organisationen befann sig i, så var vd:ns ledarstil och handling mycket präglande 

och en stark preferens för chefernas agerande och satte med andra ord ramen och formen för 

deras handlande. Cheferna tog efter vd:ns passiva förhållningssätt och agerande.  

 

Fallstudien visa hur viktigt det är att chefen förstår vilken inflytande och vilken påverkan 

hans/hennes ledarskap har för att skapa mening hos medarbetarna. Chefen bör därför 

åtminstone försöka ta itu med tvetydigheter som genomsyrar situationer av samspel, göra 

tolkningsscheman för de inblandade och skapa tydlighet genom ett anpassat språk, ritualer 

eller andra symboliska medel (Smircich & Morgan 1982:269). 

 

Resultatet visar även att ledarskap i beroendeförhållande, där några individer överlämnat 

makt och kontroll till någon annan att styra över dem, kan resultera i att de ledda inte tar 

ansvar för det egna agerandet och egna erfarenheter utan upplever att situationen ligger 

utanför deras kontroll. Det gör att chefen, genom sitt ledarskap, kan skapa situationer där 

medarbetaren blir “krymplingar” på grund av att de saknar mening och ledarskapet hämmar 

utvecklingen av att själv få ta kontroll, ansvar och initiativ (Smircich & Morgan 1982:271).  

2.4 Hinder och svårigheter i ledarskapet vid implementering av ny 

styrningsfilosofi 

Beroende på vilka värderingar chefer har när de utövar sitt ledarskap påverkar hur de 

förhåller sig till medarbetarna, vilken syn de har på dem och på vilket sätt de utövar 

ledarskapet. Riestola (2013) har gjort en studie med syfte att undersöka styrningsprinciper i 

globala managementkoncept samt hur de översätts av chefer i lokala organisationskulturella 

kontexter. Genom ett chefsperspektiv har Riestola studerat på vilket sätt ett 

managementkoncept fick genomslag i ett svenskt utlandsägt företag. Riestola har även 

belyst eventuella hinder för genomslaget (Riestola 2013:15). Vi fann denna studie aktuell för 

vår undersökning. Hur cheferna beskriver sitt ledarskap går i linje med vårt syfte, men också 

av den aspekten att studien lyfter det medarbetarorienterade och ledarcentrerade perspektivet 

som också är vår teoretiska utgångspunkt. Den visade även vilka hinder en ledare kan ställas 

inför.  

 

Studien genomfördes på ett svenskt utlandsägt distanshandelsföretag som övertagits av en 

europeisk koncern belägen i Frankrike. Företaget hade 1300 anställda, varav 450 

kollektivanställda, som var fördelade i åtta divisoner. Studien inkluderade tre avdelningar 

som ingick i två av företagets åtta divisioner i undersökningen. Urvalspersonerna som var 

aktuella för studien var chefer på olika nivåer. Genom kvalitativa, svagt strukturerade 

intervjuer, deltagande öppna observationer, skuggning av chefer samt studerande av 

managementdokument har Riestola samlat in sitt empiriska material. 

 

Resultatet visade att införandet av managementkonceptet Högpresterande kultur skapade en 

krock inom det studerade företaget då det uppstod kulturella och värderingsgrundade 

problem. Det franska synsättet lutade åt en ledarcentrerad styrning med stark kontroll till 

skillnad från det svenska, som var mer medarbetarorienterat. Cheferna på det svenska 
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företaget likställde sig med en social kultur som präglades av jämlikhet och en mer familjär 

sammanhållning (Riestola 2013:226). De ansåg att deras främsta uppgift var att skapa 

högpresterande medarbetare genom att ge dem förutsättningar och skapa en miljö som 

främjade effektivitet och ett väl genomfört arbete (Riestola 2013:230). Detta gick dock inte i 

enighet med det nya managementkonceptet som fransmännen ville implementera. Det nya 

konceptet innefattade mer och hårdare krav samt större fokus på effektivitet och 

individualisering, vilket skapades genom kontroll och uppföljning. Cheferna fick då minska 

fokus på medarbetarna och arbeta mer med statistik och rapportering. Det svenska företaget 

fick viss handlingsfrihet men i syfte att främja gemensamma värderingar och beteenden 

inom koncernen ställde den franska koncernledningen krav och kontrollerade verksamheten. 

På så sätt tog de successivt över makten (Riestola 2013:228). 

 

Resultatet av avhandlingen visar på att det är en komplex uppgift att införa nya 

managementkoncept i organisationer. Koncept eller förändringar som går emot de 

värderingar som finns inom organisationen är svåra att införa. Införandet av globala 

managementkoncept ökar både centralisering och decentralisering samtidigt inom 

organisationer. Det beror på att globala koncept ofta bygger på en mer ledarcentrerad 

styrning. De chefer som ingick i studien präglades av ett kollektivt individualistiskt tänkande 

som innebär en kultur som kännetecknas av fria individer med stor integritet, som ingår i ett 

kollektivt sammanhang. De kollektiva kännetecknen som finns inom många svenska 

organisationer, framkom i studien som ett hinder för det nya managementkonceptets effekt. 

Det nya konceptet som den franska ledningen ville införa gjorde att varken fransmännen 

eller svenskarna på ett framgångsrikt sätt kunde utöva sitt ledarskap (Riestola 2013:226-

233).  

2.5 Ett kritiskt förhållningssätt till ledarskapets existens 

Det finns en skillnad mellan hur forskare förhåller sig till ledarskap. Alvesson & 

Svenningson intar ett mindre optimistiskt förhållningssätt mot ledarskap och dess existens. 

Alvesson & Svenningson (2003) har genomfört en fallstudie i ett internationellt 

bioteknikföretag där de undersökt hur ledare framställer sitt ledarskap och hur väl deras 

definition av ledarskapet stämmer överens med hur det utövas i praktiken. Företaget verkar 

inom ett område som präglas av långsiktig produktutveckling och stora svårigheter att mäta 

resultat och göra bedömningar i viktiga frågor. Organisationen kan därmed ses som mycket 

komplex. Hela studien omfattar cirka 40 intervjuer, främst med chefer på olika nivåer och 

vissa forskare, samt observationer av möten i ledningsgruppen. Studien ingick i ett stort 

projekt som Alvesson & Svenningsson genomförde, vilken omfattade olika 

problemområden där ledarskap var ett av dem. I artikeln vi tagit del av redogör Alvesson & 

Svenningsson (2003:366) för den del av projektet som fokuserar på hur chefer beskriver sitt 

eget ledarskap. 

 

Vi fann Alvesson och Svenningssons (2003) studie aktuell för vårt arbete eftersom de har 

intervjuat chefer om hur de framställer sitt ledarskap, vilket var intressant för oss då vårt 

syfte var att få en förståelse för hur chefer uppfattar sin ledarroll. Studien var också relevant 

i det avseendet att vi kunde jämföra teman som vi funnit i vårt material med Alvesson och 

Svenningssons (2003) resultat. De hade kommit fram till att majoriteten av 

ledarskapsexemplen från respondenterna var i linje med nutida föreställningar som finns om 

hur man bör utöva ledarskapet.  

 

Det empiriska materialet har de fått fram genom löst strukturerade intervjuer där 

respondenterna ombads att tala om ämnen av intresse för dem i sina roller som chefer i ett 

kunskapsintensivt sammanhang. Forskarna bad respondenterna berätta om sina erfarenheter 
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som chefer och om det fanns några särskilt utmanande frågor som de ansåg vara extra 

viktiga för sina nuvarande arbetsuppgifter samt i deras relationer med underordnade och 

överordnade. Respondenterna pratade alltså ganska fritt och förutsättningslöst om ledarskap, 

vad det innebar för dem och i vilken mån de hade möjlighet att praktisera det. De fick med 

andra ord inga särskilda anvisningar eller specifikationer om hur ledarskapet borde beskrivas 

(Alvesson & Svenningsson 2003:366). 

 

Inledningsvis under intervjuerna beskrev cheferna ofta ledarskapet utifrån fashionabla 

termer. Dessa berörde vikten av att vara en god lyssnare, skapa motiverande och kreativa 

medarbetare, skapa välfungerande team, uppmuntra medarbetarna till självständighet, 

initiativtagande och utveckling, fungera som vägvisare och arbeta mot mål och visioner samt 

låta medarbetarnas kompetens komma till uttryck genom coachning och delegering. När 

cheferna vidare skulle beskriva ämnet avvek de dock ofta från det som ursprungligen sades. 

I analysen identifierade Alvesson & Svenningsson huvuddragen i hur respondenterna 

hävdade att de utövar ledarskap. De följde sedan upp deras resonemang genom att antingen 

låta dem fortsätta prata om sig själva som ledare eller genom att be dem klargöra för eller 

exemplifiera hur de utövande det ledarskap de gav uttryck för (Alvesson & Svenningsson 

2003:366). Resultatet av de fashionabla beskrivningarna av ledarskap kopplat till hur 

cheferna beskrev att de i praktiken utövade sitt ledarskap är redovisat med hjälp av sex 

“typexempel” de kunde urskilja från det empiriska materialet. Vi redovisar dem i 

teoriavsnittet och använder oss av dem som teoretiska analysverktyg.  

 

I stort sett alla exempel på ledarskap som de intervjuade cheferna lade fram låg i enlighet 

med de nutida föreställningar som finns om hur man ska utöva ledarskap. I detta avseende 

verkade cheferna välinformerade och framåtsträvande, enligt Alvesson och Svenningsson. 

När de dock skulle förklara eller exemplifiera sitt ledarskap resulterade det i en vagare och 

ibland självmotsägande bild av sin tidigare framställning (Alvesson & Svenningsson 

2003:374). 

 

Sammanfattningsvis menar Alvesson & Svenningsson (2003) att de intervjuade cheferna i 

den studerade organisationen har en vag eller motsägelsefull bild av vad ledarskap är. De 

ställer sig frågande till vikten av ledarskap inom organisatoriska kontexter då det är svårt att 

säga om det existerar eller inte med tanke på att det är ett mångtydigt begrepp. Utifrån denna 

studie ställer de sig kritiska och konstaterar att ledarskap nästan inte existerar, i meningen att 

cheferna inte utövade det ledarskap de förordade. De menar att det är tydligt att det finns en 

stark diskurs om att ledarskap ska finnas men det finns ett glapp mellan hur cheferna talar 

om ledarskapets och dess verkliga existens. Alvesson & Svenningsson (2003:379) diskuterar 

avslutningsvis att de kan förekomma metodologiska problem i undersökningen och därmed 

vore det att ta i överkant att förkasta begreppet ledarskap genom en fallstudie. Många andra 

skulle genom personliga erfarenheter eller forskning förespråka en annan riktning än den 

kritiska de intagit. 
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3 TEORI 

3.1 Ledarcentrering och medarbetarorientering  

Under arbetets gång har det ledarcentrerade och medarbetarorienterade synsättet på 

medarbetare legat till grund för undersökningens utformning. De två synsätten är varandras 

motsatser där det ledarcentrerade perspektivet ser på medarbetaren som lat och passiv, 

vilken behöver styras med piska och morot för att gå åt det håll som ledningen tänkt. Det 

ledarcentrerade synsättet utgår från en centraliserad struktur och har ett behov av 

övervakning och kontroll av medarbetaren. Det medarbetarorienterade perspektivet ser 

däremot på medarbetaren som en individ som aktivt kan ta ansvar, fatta egna beslut och vara 

handlingskraftig. Den decentraliserade strukturen som präglar det medarbetarorienterade 

synsättet har istället ett behov av stöd och uppföljning. Det finns två framträdande 

skolbildningar inom managementteorin, rationell och normativ styrning, inom vilka både det 

ledarcentrerade och medarbetarorienterade synsättet ryms (Riestola 2013:20,57; Tengblad 

2000:1). Vi redogör för dem längre fram i kapitlet. 

 

En ledarskapstradition som är starkt kopplad till det medarbetarorienterade synsättet är den 

svenska ledarskapstraditionen. Den svenska ledarskapstraditionen präglas av tillit, 

självständiga medarbetare och förankringsprocesser som kräver mycket tid. Genom 

undersökningar på svenska arbetsplatser har man fått insikt i att medarbetarna vill arbeta 

självständigt och ha autonomi samtidigt som de arbetar kollektivt i team. Detta formar 

förutsättningarna för hur chefen behöver leda sina medarbetare (Döös & Waldenström 

2008:12). Det finns ett ömsesidigt beroende av varandra och verksamheten är beroende av 

att individer kan ta eget ansvar. En viktig förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig 

är att medarbetarnas kompetenser och kvalitéer kommer till uttryck och vd:ns uppgift blir 

därmed att skapa goda organisatoriska förutsättningar (Döös & Waldenström 2008:12). 

Förebilder som har haft ett framgångsrikt medarbetarorienterat förhållningssätt i Sverige är 

ABBs Percy Barnevik, Volvos Per G Gyllenhammar och SASs Jan Carlzon (Riestola 

2013:32).  

3.1.1 Rationell och normativ styrning 
Den rationella styrningen utgår från styrning genom regler, beslut och instruktioner. Chefen 

leder genom expertkunskap och det ses som effektivt att beslutsfattandet är centraliserat och 

att man arbetar utifrån arbetsspecialisering (Tengblad 2000b:1-2). Kännetecken för 

styrningsfilosofin är att det genom beslutsfattande och organisering går att styra en 

organisation, där styrningen sker genom direktiv och regler. Chefen ses mer om 

beslutsfattare och administratör än ledare och behöver därmed ha olika funktionella 

kunskaper, som inom ekonomi och administration. Medarbetarna förväntas följa beslut och 

regler. Den rationella styrningsfilosofin tar sig uttryck i dagens organisationer genom 

speciellt planeringsarbete, budgetar, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning. Det finns 

även informationskanaler som används för att förse företagsledningen med information som 

den grundar sina beslut på (Tengblad 2000b:9-10) 

 

Den normativa styrningsfilosofin grundar sig i styrning genom inflytande på de anställdas 
uppfattningar, värderingar och tillfredställelse. Det är de anställda som tar ansvar för att 

målen, som chefen satt upp, blir uppfyllda (Tengblad 2000b:1-2). Styrningsfilosofin 

karaktäriseras av kommunikation av värdeord, vilka medarbetaren skall anamma. 

Medarbetarna förväntas aktivt söka efter arbetssätt som bidrar till att de kan leva upp till 

målen, genom att de får utrymme och ges möjlighet att klara av förväntningarna som ställs 

på dem. Harmoni och gemensamma värderingar ligger till grund för styrningsfilosofin 
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(Tengblad 2000b:11). Den normativa styrningen är således positivt inställd till att det går att 

skapa gemensamma normer inom en organisation. Uppfattningar om att chefen fungerar 

som en ledare ger också uttryck för normativ styrning. Den normativa styrningen fungerar 

på ett mer indirekt sätt med styrning utifrån normer och värderinga. På detta sätt kan de 

anställda styra sig själva när värderingarna är införlivade hos medarbetarna (Tengblad 

2000b:24-25). 

 

Chefernas roll ter sig olika beroende på vilken styrningsfilosofi de utgår från, dock tillämpas 

båda filosofierna samtidigt inom dagens organisationer. Inom den rationella 

styrningsfilosofin ses chefen som expert på tankearbete och beslutsfattande. Genom 

expertkunskap ska chefen vägleda och instruera medarbetarna samt fastslå strategier och 

tillvägagångssätt. Inom den normativa filosofin är chefens roll däremot att motivera och 

inspirera medarbetarna, vilket Tengblad (2000b:26) beskriver att en ledare gör. Chefen 

jobbar med målformulering, personalutveckling och förmedlar normer.  

 

Det förekommer normer inom båda inriktningarna vad gäller exempelvis hierarki, ansvar 

och förverkligande av mål. Skillnaderna ligger främst i hur dessa ska förmedlas och 

användas för styrning (Tengblad 2000b:25).  

3.1.2 Människosyn avgörande för styrningsfilosofins uttryck 
Om man kombinerar de två olika styrningsfilosofierna med vilken människosyn chefen har, 

kommer vi fram till följande; Beroende på vilken människosyn chefen har, tar sig den 

normativa och rationella styrningsfilosofin olika uttryck. En chef som i sitt ledarskap utgår 

från en ledarcentrerad människosyn kan i en normativ styrning använda sig av manipulation 

och fula knep för att påverka medarbetarna. Däremot kan en medarbetarorienterad chef 

genom normativ styrning skapa mening och motivation hos medarbetarna. Den rationella 

styrningen tar sig även den olika uttryck beroende på chefens människosyn. Regler och 

riktlinjer kan i en medarbetarorienterad kontext fungera som stöd för medarbetaren, medan 

det i en ledarcentrerad kan användas för kontroll och övervakning (Jmf Riestola 2013:228)  

3.2 Ledarskapsroller 

3.2.1 Ahltorps ledarroller 
Ahltorp (1998) har kommit fram till roller som väntades vara aktuella på 2000-talet. Hon 

presenterar roller som kartlägger viktiga beteenden hos chefen i sin roll som ledare som är 

viktiga och nödvändiga i ledarskapsutövandet. Beroende på vilka huvuddrag som till största 

del karaktäriserar chefen, så har ledarrollen en benägenhet att luta mer åt det ena eller andra 

hållet. Ledaren bör enligt Ahltorp kunna utöva och använda sig både kombinerat och 

växelvis mellan de olika ledarstilarna (Ahltorp 1998:133). Vi har valt att plocka ut de roller 

som är mest relevanta för analysen av studiens resultat. De gav oss en mer konkret bild av 

vilka roller en ledare kan inta, beroende på vart de har sitt fokus. Genom att koppla vår 

empiri till de olika rollerna kunde vi också få en större förståelse för hur cheferna ser på sitt 

ledarskap och sin roll som ledare.  

 

Chefen som visionär 

Denna roll präglas av att chefen måste se till företagets mål och visioner och inte längre sätta 

sitt alter ego av egen framgång i första rummet. Chefen förväntas ha ett övergripande 

helhetsperspektiv för verksamheten, där hon/han ser till företagets bästa. Gamla 

tankebyggnader om att skydda och skapa revir behöver rivas ner och förnyade tankar om att 

vara modig och våga ha och testa nya idéer, utan att på förhand veta om de bär, byggas upp. 

Framför kortsiktiga ekonomiska vinster förespråkas långsiktiga mål, vilka fungerar som 
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ledstänger och inspirationskällor att ta stegen som leder dit. Visionen skall ange vilken 

riktning företaget går och således behöver ägarna och styrelsen ha en verklig vision om vart 

verksamheten är på väg. Det är viktigt att visionerna genomsyrar företagets alla led, för att 

även cheferna på mellannivå skall kunna få med sig sina medarbetare och få hela 

organisationen att dra åt samma håll (Ahltorp 1998:21-22). 

 

Chefen som teambyggare 

Som teambyggande chef måste man kunna sätta ihop fungerande och konkurrenskraftiga 

team på kort sikt för att kunna segra i kommande utmaningar. Teammedlemmarna måste 

kunna matchas ihop så att deras fulla potential kommer till användning samtidigt som de 

mår bra och får utvecklas i sin yrkesroll. Teambyggaren känner sina medarbetare och vet 

vad de har för starka sidor och en god teambyggare karaktäriseras av att han eller hon är en 

människokännare som har förmågan att förstå andra människors tankar och känslor. 

Teambyggaren är en skicklig kommunikatör och vet hur olika personligheter motiveras och 

fungerar i grupp. Fokus ligger på att arbeta tillsammans som lagspelare där de hierarkiska 

leden monterats ned och statusskillnaden mellan chef och underordnad bleknat bort. Status, 

position och prestige är inte längre gångbara ledord i de nya förhållanden som chefer ställs 

inför, utan de måste kliva ner från podiet och inta positionen om en lagspelande coach, sätta 

igång processer, bistå med glöd och drivkraft som för verksamheten framåt. (Ahltorp 

1998:22-23) 

 

Chefen som föredöme 

Chefen skall vara ett gott föredöme och kan vara det på två sätt; antingen genom hårt arbete 

och genom att stå vid sitt ord och agera därefter, med höga krav på etik och moral eller 

genom att inta rollen som mentor, där han eller hon kan bidra med sina erfarenheter och 

kunskaper till yngre individer. För att chefen skall bli framgångsrik ledare är det viktigt att 

kunna skapa förtroende genom att vara personligt stark, kunna stå emot grupptryck samt ha 

civilkurage och integritet. Som föredöme och förebild gör chefen vad denne vill att 

medarbetarna skall göra och banar väg genom att själv föregå som gått exempel. Uttrycket 

“barn gör inte vad man säger, de gör vad man gör” får återspegla den makt handlingen har 

över det sagda ordet. För att ledarskapet skall bli legitimt och verka konstruktivt är det 

viktigt att det inte blir tomma ord och fin formalia, utan att handlingarna får tala för att 

etiken och moralen också levs upp till (Ahltorp 1998:24-25). 

 

Organisatören  

I organisatörens blickfång finner vi struktur, planering, kvalitet och traditioner. En 

organisatör handlar strukturerat och systematiskt och har tydliga vanor och rutiner med 

ordning och reda. Kvalité och noggrannhet är viktigt och en ledare som organisatör kommer 

ofta med tydliga direktiv. Organisatören är konsekvent, kommer förberedd och i god tid till 

möten och är omtyckt av personalen, vilken han/hon prioriterar i första hand (Ahltorp 

1998:136-137).  

 

Samordnaren  

Relationer, social samverkan, teamtänkande och trivsel är nyckelord i denna ledarroll och är 

mycket relationsorienterad. I rampljuset finner vi mötet mellan människor, med fokus på 

kommunikation, trivsel och omtänksamhet. Att skapa en god social tillvaro med en god 

team-anda inom organisationen är viktigt för samordnaren och han/hon finns alltid till för 

medarbetarna, vare sig de vill prata om problem relaterade till arbete eller privatliv. En chef 

med detta särdrag känns igen på sin förmåga att se alla och låta alla komma till tals. Han/hon 

är mycket omtyckt och ser personligen till att medarbetarnas problem löses och att det inte 

finns några konflikter i arbetsgruppen (Ahltorp 1998:140-141).  
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Kompetensutvecklaren  

Denna ledarroll har ofta till uppdrag att utveckla och förvalta de humana resurserna. En 

viktig uppgift för kompetensutvecklaren är således att skapa en stabil och stöttande struktur 

där människor får möjlighet att utvecklas (Ahltorp 1998:145) 

 

Strategen  

Ledarskapsrollen har egenskaper där nytänkande kombinerat med tanke och handling av 

systematisk, strukturerad och analytisk karaktär ger ett strategiskt förhållningssätt till 

problem och uppgifter. En chef som har denna ledarstil kan både analysera och kontrollera 

förändringsprojekt (Ahltorp 1998:145). 

3.2.2 Alvesson & Svenningssons sex “typexempel” av ledarskap 
Alvesson & Svenningsson (2003:367-374) presenterar sex “typexempel” på ledarroller 

chefen intar. Rollerna grundar sig i det empiriska material de fick vid genomförande av 

studien som presenterats under avsnittet tidigare forskning. För att analysera vårt empiriska 

material använde vi typexemplen som analytiska verktyg. Vi valde att döpa om dem för att 

öka läsvänligheten, då Alvesson & Svenningsson (2003) endast benämnt dem med siffror. 

 

Energiskaparen 

Framgångsrikt ledarskap handlar om att kunna skapa motiverade och kreativa medarbetare 

och utnyttja deras energi så att de ständigt kan vara på topp. Ledaren ska se till att rätt 

person hamnar i rätt projekt för att på så sätt kunna utnyttja den fulla potentialen hos varje 

medarbetare. Ledarskapet ska uppmuntra personlig utveckling. 

 

Teamskaparen 

Få medarbetarna att jobba som ett team. För denna typ av chef är den största uppgiften att 

jobba med infrastrukturen inom företaget, ledaren bör ha en klar vision för vad 

organisationen strävar mot, vilka värden organisationen arbetar mot och i vilken riktning 

som teamen ska arbeta. Ledaren ska leva efter sin vision och vara ett gott exempel. Ledaren 

bör därför vidtaga de åtgärder som behövs för att få verksamheten att fungera friktionsfritt.  

 

Ansvarsfördelaren 

Ledarskap handlar om att låta medarbetarna själva fatta beslut. Ledaren bör avstå från att 

inta ledande position, den som är ansvarig för projekt och liknande uppdrag är den som i 

slutändan ska bestämma. Ledaren deltar i diskussioner och kommer med idéer, men det 

finns ingen prestige mellan ledaren och medarbetarna då ledaren utgår från samma villkor 

som de andra. Det finns dock en förväntan om att medarbetarna lyssnar till de idéer ledaren 

presenterar för dem. För ledaren handlar det således om att skapa en vilja hos medarbetarna 

att vilja följa de idéer som denne har.  

 

Handledaren 

Ledarskap handlar om att uppmuntra till självständighet, initiativtagande och utveckling hos 

medarbetarna. Det görs genom att få medarbetarna att tänka igenom varför och hur de 

arbetar med problem på ett visst sätt, inte “lägga lösningen i handen”. Ledaren hjälper till att 

gå till grunden med problemet och lösa det därifrån.  

 

Vägvisaren 

Ledarskap handlar om att kunna leda där man är idag och se de medarbetarna man har, 

samtidigt som man styr mot och har de större målen i åtanke, vilka man tydliggör för sina 

medarbetare. Ledaren bör vara närvarande, synlig och utnyttja de informella mötestillfällena 
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för att skapa kontakter. Det gäller att på ett balanserat sätt arbeta med både operativa och 

visionära frågor.  

 

Inlyssnaren 

Ledaren fungerar som coach och ska finnas tillgänglig för diskussion, avlyssning och 

mottaglig för individers olika åsikter. "Vad vi står för, värden ..." ses som centralt i 

ledarskapet, vilka öppet ska diskuteras. Ledarskap handlar om vikten av att vara en god 

lyssnare, men även uppmuntra medarbetarna att lyssna på varandra.  
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4 METOD MED LÖPANDE METODDISKUSSION 

4.1 Val av metod  

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Anledningen till att vi valde en kvalitativ 

metod framför en kvantitativ, beror på att vi ansåg det vara mer givande att kunna föra en 

konversation med respondenten, där denne själv får berätta om sina erfarenheter, då vi inte 

var ute efter att kunna se samband mellan olika faktorer. Eftersom vi ville få en förståelse 

för hur chefer uppfattar sin ledarskapsroll och vilka möjligheter de har att utöva det 

ledarskap de förordar ville vi använda oss av intervjuer. Anledningen till detta var att få 

inblick i respondentens, och således chefens, åsikter, tankar, egna erfarenheter och attityder 

till det valda problemområdet.  

 

Ämnet ledarskap är alldeles för stort för att vi på något sätt skulle kunna undersöka hela 

området i dess mångfald. För att svara upp mot vårt syfte och få svar på våra frågeställningar 

valde vi att ha en viss styrning på våra intervjuer, vi har med andra ord genomfört semi-

strukturerade intervjuer. Enligt Aspers (2011:143) är en semi-strukturerad intervju ett samtal 

där forskaren på förhand har bestämt vilka områden samtalet ska behandla. Det som skiljer 

en semi-strukturerad från en strukturerad intervju är att forskaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor och fördjupa samtalet på de områden denne finner intressant. Samtalet utgår från 

forskarens intressen och den intervjuade har endast begränsad möjlighet att styra samtalet ur 

sin synvinkel. De frågor som intervjuaren tar upp under samtalet utgår från dennes kunskap 

och insikt inom det undersökta området. Aspers (2011:142) beskriver det som ett problem 

och en viktig aspekt att ha i åtanke. Med bland annat inläsning av litteratur, en väl 

genomförd förstudie och tidigare intervjuer kan man skapa sig en större kunskap och 

förståelse inom området.  

4.2 Forskningsansats 

Beroende på hur man kopplar sin empiri till teorier kan man utgå från olika 

forskningsansatser. Den induktiva ansatsen utgår från att man relativt förutsättningslöst 

börjar undersöka sitt forskningsområde. Man utgår med andra ord inte från någon teori vid 

insamling av empiri. May (2011) beskriver det som en metod där man utvecklar teoretiska 

uttalanden och kunskaper utifrån det insamlade materialet. Den deduktiva ansatsen däremot 

grundar sig i redan etablerade teorier, vilka studien utgår ifrån (May 2011:47). I vår studie 

har vi kombinerat dessa två ansatser och därmed haft en så kallad abduktiv ansats. Vi hade 

vissa teoretiska utgångspunkter som vi byggde studien på, och gick med andra ord inte helt 

förutsättningslös ut och undersökte området. Samtidigt var vi öppna för nya teman och 

perspektiv som gick utanför den teoretiska utgångspunkten.  

4.3 Urval av respondenter  

De kriterier vi ville att respondenterna uppfyllde var att de skulle ha ett personal-, ekonomi- 

och verksamhetsansvar, samt att de verkade inom ett litet eller medelstort företag. Det var 

viktigt att respondenterna innehade motsvarande positioner inom de olika företagen för att 

resultatet skulle bli jämförbart. De respondenter som ingick i studien kunde tituleras vd eller 

verksamhetschef och uppfyllde därmed också dessa krav. Vi fick kontakt med dem genom 
vårt kontaktnät, det vill säga genom familj, bekanta och deras bekanta. Vi är medvetna om 

urvalet påverkar studiens resultat. Det faktum att respondenterna ingick i vårt kontaktnät kan 

således också ha vara avgörande för utfallet av studiens resultat. Vi tror dock inte att det 

påverkat studien negativt, då vi upplevde att de svarade oberoende av varandra.  
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Om bilden respondenterna målar upp av sig själv som ledare är sann eller inte är svårt att 

avgöra med tanke på att vi endast intervjuat honom/henne själv. Becker (2008:102) 

beskriver trovärdighetshierarkin och diskuterar trovärdigheten i det respondenten säger. Ofta 

slätar denne över en hel del av verkligheten och förfinar sanningen. Med hänsyn till detta 

och för att ta reda på hur trovärdighetshierarkin gestaltar sig i verkligheten hade det varit 

intressant att intervjua medarbetare till respondenterna och undersöka medarbetarnas 

uppfattning av chefen som ledare. Vi valde dock att avgränsa oss och fokusera på 

ledarskapsrollen utifrån chefens perspektiv. Vårt syfte med studien var inte att ta reda på hur 

cheferna faktiskt förhåller sig till sin roll i verkligheten utan endast deras uppfattning om 

den.  

 

4.4 Presentation av intervjukandidaterna 

Nedan följer en presentation av intervjukandidaterna. Med respekt för våra respondenter 

väljer vi att inte presentera information som kan härledas tillbaka dem. Vi vill ge en kort 

presentation av vilka som ingått i vår studie för att skapa en bättre förståelse för det 

presenterade resultatet. Namnen är fiktiva. 

 

Kennet 

Kennet var i 60-årsåldern och hade över 40 års erfarenhet som entreprenör. Han hade lång 

erfarenhet av ledarskap och hade sedan unga år varit ledare i olika kontexter vad gäller både 

tjänsteproducerande företag och inom tillverkningsindustrin. Kennet hade en ekonomisk 

utbildningsbas.  

 

Urban 

Urban var i 50-årsåldern och hade under sin yrkeskarriär lång erfarenhet av att leda 

människor. Han hade en masterutbildning inom sin yrkesprofession och har varit vd och 

verksamhetschef under 10 år med personalansvar för en grupp om ca 15 personer. Urban var 

vid intervjutillfället verksamhetschef inom ett tillverkningsföretag. 

 

Jesper 

Jesper var i 50-årsåldern och hade 14 års erfarenhet av att arbeta som chef. Han hade under 

sin karriär varit chef på olika nivåer och var vid intervjutillfället verksamhetschef över ca 45 

personer på ett tjänsteföretag inom den offentliga sektorn. Jesper hade en yrkesutbildning 

inom branschen och hade själv arbetat inom det område han ledde.  

 

Stina 

Stina var i 50-årsåldern och hade sedan 18 år tillbaka varit verksamhetschef inom ett 

tjänsteföretag med 9 anställda. Hon hade fått ett gediget utbud av ledarskapsutbildningar 

under sin karriär och hade sedan tidigare en akademisk examen utanför 

verksamhetsområdet.  

 

Stefan 

Stefan var i 40-årsåldern. Han hade sedan 15 år tillbaka varit vd på tillverkningsföretaget 

med ca 80 anställda. Stefan hade utbildning inom verksamhetsområdet och han hade gått 

och gick i samtid med intervjutillfället ett antal ledarskapsutbildningar.  

 

Jonatan 

Jonatan var i 50-årsåldern och arbetade som verksamhetschef på ett serviceföretag med 106 

anställda, där han hade personalansvar för 10 stycken medarbetare. Jonatan hade 12 års 

erfarenhet av att vara chef. Han hade ingen akademisk examen inom området han var 
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verksam inom. Han hade dock lång branscherfarenhet och hade tagit del av ett antal 

ledarskapsutbildningar. 

 

Tova 

Tova var i 40-årsåldern och hade varit vd för tillverkningsföretaget under 10 års tid. De var 

ca 80 anställda på företaget. Tova hade gått ett antal ledarskapsutbildningar och hade lång 

branscherfarenhet. 

4.5 Intervjuguidens struktur och utformning 

För att vi skulle få ett mer samlat material som berörde vårt intresseområde och svar från 

respondenterna som gick att koppla till studiens syfte, använde vi oss av en intervjuguide att 

luta oss tillbaka på under samtalens gång. Aspers (2011:143) skriver att man med hjälp av 

förutbestämda teman och ämnen kan styra samtalet mot de ämnen som är intressanta. Vi 

kommer nu att redogöra för hur intervjuguiden var utformad (Se Bilaga 1).  

 

Inledningsvis behandlade vi ett antal bakgrundfrågor där vi ville skapa oss en egen bild av 

vem respondenten var, utifrån dennes egna ord. Vi valde att ha en lättsam inledning med 

enklare frågor, för att få igång samtalet och etablera en relation innan vi gick vidare på 

studiens huvudfrågor. Bakgrundsfrågorna var även av vikt för att på ett mer korrekt sätt 

kunna analysera resten av intervjun.  

 

Vidare följde tre teman; Uppfattning av ledarskapsrollen, Strategier samt Motiv, vilka 

redogörs för mer tydligt nedan. 

 

Uppfattning av ledarskapsrollen 

Under detta tema fick respondenten inledningsvis själv definiera vad ledarskap är för just 

henne eller honom. Denna fråga var väldigt relevant för oss för att kunna förstå 

respondenten och tolka svaren på ett korrekt sätt. Vidare fick respondenten svara på frågor 

som rörde dennes roll som ledare. Vilka resurser, möjligheter och hinder som fanns för 

utövandet och vilket stöd som fanns att tillgå från människor i chefens omgivning. Vi 

ämnade också få reda på hur respondenten uppfattade sin egen ledarskapsroll och om chefen 

kunde vara den ledare den vill vara. 

 

Strategier 

Temat är fokuserat till chefens uppfattning om hur denne praktiskt utövar sitt ledarskap. 

Genom att intervjupersonen fick berätta och ge exempel på om, och i så fall hur, denne 

använde sig av verktyg, rutiner och knep i olika situationer ville vi få en förståelse för hur 

chefen på en strategisk nivå säger sig utöva sin roll som ledare  

 

Motiv 

Med det tredje temat ”motiv” ville vi få en förståelse för vad som driver chefen och vad som 

ligger till grund för hur han eller hon vill utöva sitt ledarskap. Respondenten fick möjlighet 

att berätta om vad som inspirerar honom eller henne i sitt sätt att leda samt vilka personliga 

mål som denne hade med sitt ledarskap. Därefter ställdes frågor som berörde förväntningar.  

Vi ställde frågor på vilka förväntningar som chefen trodde fanns på denne i sin roll som 

ledare från olika håll i organisationen samt vilka förväntningar chefen hade på medarbetarna 

och organisationen. Utifrån detta avseende, önskade vi, i anknytning till de andra två teman, 

kunna urskilja om det fanns skillnad i hur chefen ville utöva sitt ledarskap och hur de 

uppfattade att de kunde utöva det.  
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Avslutningsvis fick respondenten möjlighet att lyfta sina viktigaste erfarenheter samt lägga 

till något som denne fann relevant som inte givits utrymme för tidigare under samtalet. 

Anledningen till detta var för att vi, som Becker (2008:21-77) lyfter och resonerar kring, 

skall kunna fånga upp och vara öppna för ny information och perspektiv som på grund av 

våra föreställningar och förförståelse har gått oss förbi. Baserat på motiveringarna ovan, 

utgjorde intervjuguiden en bra grund för att kunna besvara studiens syfte. 

 

För att inte begränsa eller styra respondenten i hur denne besvarar våra frågor, hade vi 

noggrant tänkt igenom hur frågorna var formulerade och på vilket sätt vi ställde dem. 

Intervjuguiden präglades av öppna frågor, för att i så stor mån som möjligt begränsa 

respondentens möjligheter att besvara frågan med ett ‘ja’ eller ett ‘nej’. Genom att ställa 

öppna frågor kunde respondenten själv utveckla sitt svar, och vi hade även möjligheter att 

ställa följdfrågor till respondentens berättelse och kunna föra en dialog. Vi hade även tagit 

Beckers (2008:69) tips i beaktande om att i formulering av frågor och följdfrågor fråga 

“Hur?” och inte “Varför?”. Motiveringen till detta var att skapa en vänligare ton i dialogen. 

Vi hade inte för avsikt att “sätta dit” någon eller ställa någon av våra respondenter mot 

väggen där de kände sig tvingade till att motivera eller försvara sina svar. Vi ville snarare ta 

del av dennes erfarenheter och få en förståelse för på vilket sätt och faktiskt hur 

respondenten tänkte.  

4.6 Undersökningens genomförande och databearbetning 

Vi tog kontakt med respondenterna via mejl och/eller telefon, där vi berättade om studiens 

syfte och tillvägagångssätt i samband med intervjuförfrågan. Intervjuerna genomfördes 

sedan på den plats som passade respondenten bäst, för att på så sätt störa verksamheten så 

litet som möjligt, men också för att respondenten skulle känna sig tryggare och mer bekväm 

i intervjusituationen. Varje intervju tog ca 50 minuter. För att göra analysen av intervjuerna 

möjlig spelade vi in dem med diktafon. Vi var medvetna om både för- och nackdelarna med 

detta som May (2011:168) tar upp. Nackdelen kan vara att vissa personer blir hämmade då 

samtalet spelas in men å andra sidan släpper dessa hämningar ofta allt eftersom samtalet 

flyter på. Fördelarna med inspelning är att intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet och 

respondenten istället för att föra anteckningar, vilket kan upplevas som störande. Det gav oss 

även möjlighet till transkribering och var en garanti för att vi inte ersatte respondentens ord 

med våra egna. Vi anser inte att inspelningen påverkat vårt material negativt, utan ser det 

snarare som en fördel med tanke på att vi kunde fokusera oss på samtalet och respondenten 

istället för att föra anteckningar.  

 

Efter att vi genomfört samtliga av våra intervjuer transkriberade vi dem. Det var ett 

tidskrävande moment, men har varit värdefullt för att kunna sammanställa resultatet. All 

empiri kodades sedan, för att på ett överskådligt sätt kunna benas ut. När vi kodade det 

empiriska materialet hade vi intervjuguidens teman i åtanke. Vi var även öppna för nya 

intressanta teman som gick att urskilja i vårt material, som berörde vårt syfte. Därefter 

sammanställdes resultatet utifrån de mönster och teman som blivit synliga under processen 

med bearbetningen av den insamlade empirin. Resultatet analyserades sedan med de roller 

som Ahltorp (1998) och Alvesson & Svenningsson (2003) tillhandahöll. 

4.7 Etiska överväganden 

Aspers (2011:83) listar den etiska aspekten som en av de viktigaste punkterna att ta hänsyn 

till vad gäller val av metod och poängterar att man inte får genomföra en studie om den 

strider mot rådande forskningsetik. De forskningsetiska principernas syfte är att ge normer 

för hur förhållningssättet bör vara mellan forskare och deltagarna i studien, men också göra 
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forskaren uppmärksam på hur projektet planeras och genomförs. Den etiska aspekten var 

således viktig även i vår studie och vi kommer i det följande att redogöra för hur vi har tagit 

forskningsrådets riktlinjer och råd i beaktning (Vetenskapsrådet 1990). 

 

Samtliga respondenter har i förfrågan om deltagande i studien informerats om dess syfte och 

varför vi ville genomföra intervjun. De har därefter själva fått ta ställning till om de ville 

delta i studien eller ej. Då vi önskat spela in intervjuerna för att underlätta sammanställning 

av resultat och analys har respondenten även fått ge sitt godkännande att bli inspelade. 

Självklart har intervjun varit helt frivillig och respondenterna har själva haft möjlighet att 

inte besvara frågor eller när som helst avbryta samtalet.  

 

För oss har det även varit viktigt att i så stor mån som möjligt kunna garantera 

respondenterna att deras svar varken skall kunna kopplas till dem som person, eller till deras 

arbetsplats. Respondenterna har därför avidentifierats och det inspelade materialet förstörts 

efter transkriberingen. I presentation av resultatet har samtliga respondenter fått fingerade 

namn för att underlätta läsningen av uppsatsen. I övrigt så benämner vi varken företagsnamn 

eller bransch, utan håller oss till att endast presentera vilken typ av företag det handlar om. 

Den insamlade empirin och den information vi erhållit kommer endast användas i ändamål 

att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Vi upplever inte att det har uppstått några etiska problem i genomförandet av vår studie och 

vi anser att intervjuerna kombinerat med den litteratur vi tagit del av har varit gynnsam för 

studiens ändamål.  

4.8 Förstudie och förförståelse 

Genom att genomföra en noggrann förstudie kan man förebygga problem som kan komma 

att uppstå med val av metod samt minimera risken för etiska problem. Andra fördelar med 

att genomföra en förstudie är att man inför huvudstudien kan få förståelse för inom vilka 

ramar man har möjlighet röra sig inom, med avseende på tidsdisponering, genomförande, 

urval och hur ämnet är relevant att undersöka ur ett vetenskapligt perspektiv, vilket Aspers 

belyser (2011:83). Detta kopplar vi till den förstudie vi själva genomfört. I förstudien 

genomfördes en semi-strukturerad intervju, med syfte att få en större förståelse för ämnet 

och testa intervjuguiden. Då vår tidigare förförståelse om ämnet bygger på de teorier om 

ledarskap vi tagit del av genom utbildningen på högskolan samt genom egna erfarenheter av 

att bli ledd som anställd gav förstudien oss en ny infallsvinkel, då vi fick ta del av synen på 

ledarskap ur en chefs perspektiv. Förstudien gav oss en bredare förförståelse för ämnet och 

gav oss bättre förutsättningar att kunna formulera ett mer preciserat syfte med tillhörande 

föreställningar. Vidare utvecklade vi intervjuguiden för att komma djupare i ämnet och 

kunna angripa problemet från en mer preciserad utgångspunkt. Vi lade till fler frågor för att 

ringa in valda teman, men också för att täcka de luckor i förstudien som vi upptäckt, 

samtidigt som vi tog bort frågor som inte kunde användas till att besvara vårt nuvarande 

syfte. Dessa frågor rörde personliga kvalitéer som respondenten tror är viktiga för att kunna 

bedriva ett bra ledarskap.  

 

Vi är väl medvetna om att våra föreställningar och förförståelse för ämnet har påverkat hela 

studiens utformning med avseende på problemformulering, val av metod och genomförande, 

urval samt resultat och diskussion. Detta går i linje med Beckers resonemang kring 

föreställningar (2008:21). Han lyfter även att man till följd av sina föreställningar skapar sig 

en egen fullständig bild av det man intresserar sig för och att man genom att göra studier av 

verkligheten kan skapa en mer professionell föreställning som kan ligga till grund för teorier 
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eller förklaringar av något (Becker 2008:23-28). Vi kommer nu att kort redogöra för våra 

förväntningar och föreställningar. 

 

Vi hade en föreställning om att de flesta cheferna arbetar utifrån ett medarbetarorienterat 

synsätt. Att de anser att deras ledarskapsroll går ut på att motivera och få med sig 

medarbetarna till att vilja göra ett jobb som är gynnsamt både för deras egen och 

organisationens utveckling. Vi hade även en föreställning om att omgivningen som chefer 

befinner sig inom påverkar utövandet av ledarskapet. Vi tror att cheferna använder sig av 

vissa strategier för att utöva sin ledarroll. 
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5 RESULTAT MED ANALYS 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för resultatet vi erhållit genom vår empiri. Resultatet 

presenteras med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt ledarcentrering och 

medarbetarorientering, samt Ahltorps (1998) och Alvesson & Svenningssons (2003) roller. 

Materialet har brutits ner i valda teman, för att spegla återkommande drag i respondenternas 

svar. Men vi börjar med att ta en tillbakablick på studiens syfte och frågeställningar; 

 

Studiens syfte var att förstå hur formellt tillsatta chefer i ledande position uppfattar sin 

ledarskapsroll och vilka möjlighet de har att utöva det ledarskap de förespråkar. 

Frågeställningarna var följande: Vilka strategier säger de intervjuade cheferna att de 

använder sig av? Hur ser möjligheterna enligt dem ut att utöva det ledarskap de ger uttryck 

för? Vad är det som hindrar eller möjliggör att utöva det ledarskap de ger uttryck för? 

5.1 Ledarskap 

Respondenterna hade en samlad bild av vad ledarskap är för något, trots att de verkade inom 

olika branscher och typer av verksamheter. Vi presenterar vad ledarskap är enligt 

respondenterna och hur de beskrev att det skiljer sig från chefskap. 

5.1.1 Uppfattning av ledarskapsbegreppet 
Respondenterna berättade att ledarskap i grund och botten handlar om att få med sig 

människor och att få dem att gå i en viss riktning, mot ett gemensamt mål. Utövandet av 

ledarskap handlar om att visa vägen framåt och få andra människor runt omkring sig att växa 

och ta ansvar. Urban, en av respondenterna, uttryckte skämtsamt som svar på vår fråga om 

vad ledarskap är att det är att “se till att andra gör mitt jobb, utan att de märker det”. Detta 

kan vi jämföra med Ahltorps (1998) roll chefen som visionär då den präglas av att få hela 

organisationen att sträva åt samma håll, ha ett helhetsperspektiv, driva hela företaget åt 

samma håll med resultat och mål i sikte.  

 

Enligt respondenterna var ledarskap en relationell process som bygger på tillit och 

förtroende, vilket är något man förtjänar. Vi liknar detta vid Ahltorps (1998) roll chefen som 

föredöme. Genom att stå för det man säger, handla etiskt och moraliskt rätt skapar det 

förtroende och respekt hos medarbetarna samt respekt mot chefen. Återkommande i 

intervjuerna var att ledarskap växer fram i relationen mellan två människor. Det handlar om 

att bygga förtroende genom att vara precis och konsekvent, lyssna på medarbetarna och ta 

vara på deras kompetens. Likaså handlar det också om relationerna medarbetarna emellan, 

att få en grupp att arbeta tillsammans friktionsfritt.  

 

Gemensamt för flertalet av respondenterna var betoningen på att ledarskap handlar om att 

göra rätt sak, men också se till att rätt sak blir gjord. Ett par av dem liknade ledarskapet vid 

en skog: 
 

Så om du tänker dig in i en djungel, en stor svårforcerad djungel. Då [kan man tro att 

den som är ledare] tar fram rätt saker, rätt macheter, hur man skall ta sig igenom, vilken 

riktning de skall gå. Och ledarna säger att kompassriktningen är sådan, du skall se till så 

att de andra vilar i rätt tid, får med sig macheter i rätt tid, att de håller riktningen, att de 

får vatten så att det funkar. Så tar de sig framåt meter för meter i en svårtillgänglig 

djungel. Men ledarskap för mig, det är... många tror att det är folk som kan leda så 

mycket som möjligt, snacka en massa och hålla igång. Men ledarskap, det är en kille 

som klättrar upp i högsta palmen och säger “titta grabbar, vi är på väg åt fel håll” [...] 

Det gäller att ha vyn. -Kennet  
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Om ledarskap handlar om att se till att du är i rätt skog och se till att människor vill gå 

dit så handlar management om att se hur fort du kan hugga träden. Du kan stå i fel skog 

och hugga träd och göra det alldeles perfekt -Stefan  

 

Ledarskap handlar därför inte enbart om att göra saker rätt, utan om att göra rätt sak för att 

nå målet. För att få medarbetarna att arbeta tillsammans på ett framgångsrikt sätt behöver 

chefen ha en klar vision och veta i vilken riktning han/hon ska leda. Chefen behöver då dels 

arbeta med strukturen inom företaget, vilket går i enighet med Alvesson & Svenningssons 

(2003) roll teamskaparen. De behöver även tydliggöra målet och visionen för sina 

medarbetare, samtidigt som de själva lever sin vision och föregår med gott exempel, vilket 

rollen vägvisaren visar (Alvesson & Svenningsson 2003). Vägvisaren tyder på att cheferna 

behöver arbeta med visionära och operativa frågor på ett balanserat sätt. Det finns ett 

samarbete flera roller emellan.  

5.1.2 Skillnad mellan ledarskap och chefskap  
Många av respondenterna beskrev att chefskap och ledarskap hänger nära samman, men att 

det ändå finns en tydlig skillnad dem emellan. Ledarskap bygger på att människor i ledarens 

omgivning frivilligt väljer att följa denne. Av den anledningen är man inte automatiskt 

ledare bara för att man är chef. En chefsbefattning är, enligt respondenterna, en formell 

befattning och något som man får betalt för och därmed också betalt för att ta ett visst 

ansvar. Flera av respondenterna underströk detta och motiverade att de ibland måste sätta 

ner foten, gå in och peka med hela handen och använda sin auktoritet. Det innebär att de 

ibland får ta obekväma beslut som kan gå emot medarbetarnas vilja och att respondenterna i 

detta utgår från sitt chefskap snarare än sitt ledarskap.  

 
Chef är en befattning som jag får betalt för och kan använda min auktoritet i för att jag 

är chef och kan bestämma. Att vara ledare är ju mer att få folk med sig. Att förstå och 

driva däråt som ett team. Så det är ju väldigt dubbelt det där. Jag har ju två roller.  

-Jesper 

 

Skillnaden mellan chefskap och ledarskap som cheferna beskrev det visar tydligt att det 

finns en växelverkan mellan den medarbetarorienterade och den ledarcentrerade 

perspektivet. Då chefen intar sin chefsroll och sätter ner foten, ger tydliga direktiv och 

bestämmer att ’hit åt skall vi gå’ präglas det beteendet av ett ledarcentrerat rationellt 

förhållningssätt, då beslutet har tagits enväldigt av chefen. Den ledarroll chefen intar för att 

driva verksamheten framåt som ett team och även när chefen behöver vidta de åtgärder som 

krävs för att driva kan kopplas till Alvesson & Svenningssons (2003) roll teamskaparen, 

som känns igen på just dessa särdrag.  

5.2 Chefens roll som ledare 

5.2.1 Meningsskapare - ‘Varför är du här idag?’  
Gemensamt hos respondenterna var att de såg i sin roll som givet att de skulle skapa 

förutsättningar för att medarbetarna skulle kunna göra ett bra jobb. Som chef har de ett 

ansvar för att verksamheten skall drivas framåt och en förutsättning för att det skall vara 

möjligt är att medarbetarna är med på tåget och vet varför de skall jobba, vilket var 
återkommande i respondenterans svar. Alla respondenter var eniga om att en av chefens 

uppgifter i sin roll som ledare således är att få medarbetarna att förstå vad de skall göra, i 

vilken riktning de ska och varför. Att inspirera, motivera och förklara orsak-verkan för att på 

så sätt få med sig medarbetarna på den resa som ligger framför är därför nödvändigt. Det 

handlar om, som Tova sa, att “få hela företaget engagerat så att man vet varför man går 

upp och går till jobbet idag”. Därmed såg de i sin uppgift att skapa en förståelse hos 
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medarbetarna, vad de ska göra och varför, bland annat genom tydliga 

befattningsbeskrivningar och kommunikation. Kennet beskrev att “Det handlar om att 

förstå varför man gör det, och att få folk att förstå varför de gör saker och ting”.  

 

Detta tyder på att respondenterna i detta avseende använder sig av normativ 

styrningsfilosofi. De styr genom värderingar och normer. Respondenterna vill påverka de 

anställdas uppfattningar och värderingar och på så sätt skapa tillfredställelse hos 

medarbetarna och få dem att ta ansvar för det arbete de förväntas utföra. Vi vill koppla detta 

till rollen handledaren (Alvesson & Svenningsson 2003) där ledarskapet syftar till att skapa 

självständiga, initiativtagande och utvecklande medarbetare, vilket görs genom att låta 

medarbetarna själva tänka igenom arbetssituationen och på så sätt få en förståelse för hur 

deras insats ska bidra till organisationens framgång.  

 
Det finns dagar då ni har gått upp ur sängen och känt er hängiga, eller hur? Och det 

finns dagar då in har gått upp och känt ‘idag skall jag förändra världen’. Okej, en 

ledares jobb är att se till att du är mer ‘jag skall förändra världen’ än att ‘jag är hängig’. 

-Stefan 

 

Stefans citat går i likhet med Alvesson & Svenningssons (2003) roll energiskaparen som 

berör vikten av att ledarskapet skapar motiverade och kreativa medarbetare så att deras fulla 

potential kommer till uttryck samt bidrar till personlig utveckling.  

5.2.2 Coach – ’Chefen är inte smartast’ 
Respondenterna hade ett coachande förhållningssätt till ledarskap. För att man som ledare 

ska ha möjlighet att inspirera och motivera behöver man känna sina medarbetare och veta 

deras behov för att kunna anpassa ledarskapet utifrån dem. På så sätt kan man skapa 

förutsättningar för att de ska kunna utföra ett bra jobb. Med andra ord handlar det om, vilket 

flertalet av respondenterna påpekade, att sätta medarbetaren i första rummet och inte se till 

sina egna behov i första hand. Det handlar om att finnas där för personalen, stötta och lotsa 

dem för att på så sätt skapa förutsättningar för dem att tänka själva och kunna utföra sitt 

jobb. Ledaren fungerar som “oljan i systemet” och ser till att verksamheten fungerar som 

den ska. Respondenterna var enade om att det inte handlar om att köra ett race där de själva 

står i rampljuset, utan först måste de låta andra lyckas - laget före jaget.  

 
Som ledare måste man flytta fokus från sig själv till andra. -Kennet 

 

[...] att vara VD handlar ju om att lyssna och se och föra människor framåt. Ska du sitta 

själv och föra företaget och tror att det är en enmansshow blir det ingen lång 

historia. -Tova  

 

Det coachande förhållningssättet till medarbetarna som cheferna intar stämmer väl överens 

med den roll Ahltorp (1998) kallar chefen som teambyggare. För att det inte skall bli en 

enmanshow, som Tova beskrev det, är det viktigt att kliva ner från podiet och sätta fokus på 

de andra, vilket Kennet berättade. För att kunna bygga upp ett starkt lag behöver chefen 

känna sina medarbetare och sätta deras behov framför sina egna. Det handlar även om att 
skapa förutsättningarna, vilket också återspeglar rollen som teambyggare. Vi kan också se 

att cheferna har ett medarbetarorienterat perspektiv som starkt går att i linje med den 

svenska ledarskapstraditionen Döös & Waldenström (2008). 

 

Eftersom respondenterna uppfattade att de skall vara coachande i sin ledarroll ansåg de sig 

inte behöva kunna verksamheten i detalj med avseende på alla expertområden, utan det 

räcker att ha en övergripande helhetsbild över verksamheten, se framåt och ha en förståelse 
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för vad deras medarbetare gör. Att de som chef finns där för att leda, rådgöra och fungera 

som bollplank. Några av dem berättade att de har gjort ett aktivt val att inte lära sig att utföra 

medarbetarnas arbetsuppgifter, eftersom de då blir en extra resurs som kan användas och de 

får onödigt mycket att göra. De betonade vikten av delegering, delaktighet och ansvar till 

medarbetarna: 

 
En bra chef ska inte behöva ha mycket att göra för det handlar om delegering… 

delegering är väldigt viktigt. Delegering på rätt nivå till rätt personer… Många som går 

in i chefsrollen tror att det är viktigt att man behåller viss kunskap själv eftersom det är 

du som är chefen, men glöm det. -Urban 

 

Med tanke på chefernas inställning till att medarbetarna är kapabla att själva ta ansvar och 

kompetenta att på egen hand utföra arbetsuppgifter, kopplar vi det till att cheferna har ett 

medarbetarorienterat synsätt. Att våga delegera och således decentralisera, som detta 

innebär, ökar behovet av stöd och uppföljning, vilket ligger till grund för varför cheferna 

uppfattar sin roll som bollplank. Det finns en likhet mellan hur cheferna beskrev sin roll ur 

detta avseende med rollen ansvarsfördelaren (Alvesson & Svenningsson 2003). Ledarskap 

utifrån typexemplet handlar om att låta medarbetarna fatta beslut, ledaren kommer med idéer 

och deltar i diskussioner men låter den som är ansvarig för uppgiften fatta beslut. Det var 

enligt respondenterna viktigt att känna till medarbetarnas styrkor och svagheter för att på ett 

smart och effektivt sätt kunna delegera uppgifter och placera rätt person på rätt plats. Något 

som respondenterna uttryckte var vikten av att ta till vara på medarbetarnas kompetenser. 

Det är inte viktigast att kunna allt själv och ha alla svaren. Det är viktigt att ha insikt om att 

man som chef inte är smartast i rummet alla gånger, utan att man finns till för att 

medarbetarna skall kunna utöva sitt yrke och utvecklas.  

 
Mitt jobb är att driva processer mer, hur jag får ut de bästa idéerna, snarare än att jag ska 

ha de bästa idéerna. Men sitter du med en chefstitel, så är det ofta många som förväntar 

sig att du skall kunna svaret. -Stefan 

 

Ahltorps (1998) roll chefen som teambyggare går i linje med hur cheferna beskriver vikten 

av att veta medarbetarnas styrkor och svagheter för att kunna utnyttja deras fulla potential. 

Medarbetarna behöver matchas ihop på ett sätt som skapar både kreativitet och motivation. 

För att möjliggöra detta behöver de hierarkiska leden monteras ned. Status och prestige är 

inte längre gångbara ledord, vilket illustreras med citatet ovan. Även detta tyder på det 

medarbetarorienterade synsätt som genomsyrar respondenteras svar.  

 

För att inte hamna i negativ beroendeställning, för att medarbetarna skall bli självständiga 

och för att cheferna själva inte skall få för mycket att göra belyser flera av respondenterna 

vikten av att leda med frågor istället för med svar.  

 
Där får man få in ett coachande förhållningssätt istället och egentligen vända tillbaka 

frågan ‘Vad tycker du?’... Jag vill gärna att den anställde skall komma fram till sin 

lösning själv. För annars blir det att jag pekar och säger ‘Gör si, gör så, gör det’ och då 

utvecklas inte personen och man får inte med sig tankebanan bakom ‘varför gör jag det 

här?’ och nästa gång de hamnar i ett liknande läge tänker de att ‘Jonatan sa så sist, gör 

så’. Så gör de exakt så utan att veta varför, och då kan det bli jättefel. -Jonatan 
 

Genom att leda med frågor vill cheferna att deras medarbetare blir självständiga och får ta 

eget ansvar, vilket tyder på ett medarbetarorienterat synsätt. Gemensamt för flera 

respondenter var att man inte tar ifrån medarbetarna deras ansvar och att man är noga med 

att uppmärksamma deras insatser. 
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Ge de omkring credit [jmf uppmärksamhet/beröm] för det som händer. Det tror jag 

också är jätteviktigt, då växer man... Både det personliga berömmet men också 

offentligt beröm inför andra. Att det är någon som gjort [något] bra, det tror jag är 

viktigt. -Stina 

 

Jag tycker det är otroligt viktigt att man som ledare tycker om att jobba med människor 

och se dem växa, att man inte tar ansvaret och stoltheten ifrån dem. -Tova 

 

Alvesson & Svenningssons (2003) roller ansvarsfördelaren och handledaren går i linje med 

resonemangen ovan. Ansvarsfördelarens roll handlar om att låta medarbetarna själva fatta 

beslut, vilket går att koppla till Tovas citat angående att man som chef inte ska ta ansvaret 

och stoltheten ifrån medarbetarna. Både Tovas och Stinas citat belyser vikten av att sätta 

medarbetarna i centrum och att de ska få beröm för vad de presterat, så att inte chefen tar åt 

sig äran. Handledarens roll handlar om vikten av att uppmuntra till självständighet, 

initiativtagande och utveckling hos medarbetarna, vilket görs genom att få dem att tänka 

igenom varför och hur de arbetar med problem, vilket Jonatan ger exempel på. Detta skapar 

en förståelse för arbetet och bidrar till den individuella utvecklingen. 

5.2.3 Känn dina medarbetare 
En grundläggande pelare i rollen som ledare var, enligt flera respondenter, att skapa en miljö 

där medarbetarbetarna känner att chefen bryr sig om dem. Detta var också, enligt 

respondenterna, grundläggande för att vara ett bra stöd. Därmed lägger de mycket tid på 

relationen mellan dem och de som de leder. Det tar sig uttryck dels genom samtal där 

medarbetaren får styra agendan, att dörren står öppen till chefens kontor och att de vill skapa 

en atmosfär där det är högt i tak och där medarbetarna tycker det är roligt att komma till 

jobbet. För att medarbetarna skall trivas så handlar det om att ha en god relation där de 

känner dem, vet vad som präglar deras inre drivkrafter och hur de skall kunna vara ett bra 

stöd i deras arbete. Många av cheferna lyfte att deras stöd till medarbetaren också sträcker 

sig utanför arbetsrelaterade frågor och situationer. Det handlar om att stödja, vara 

närvarande och se medarbetaren.  

 
Man kan välja att vara en chef som inte är näravarande, som bara sitter och vänder i sina 

papper, bara sitter och tittar på sin ekonomi och bara sitter och tänker i de banorna. 

Sedan kan du vara en chef som är med i verksamheten, kollar av. Även om man inte 

förstår [medarbetarnas arbete i detalj], som jag, så kollar man av ‘Hur går det för dig?’. 

-Jonatan 

 

När de känner att du faktiskt tror på dem, att de känner att ’här finns det någon som 

faktiskt tror på mig’, så får du sådana medarbetare att faktiskt göra vad som helst för 

dig. -Urban 

 

Resultatet visar åter igen på hur centralt det medarbetarorienterade perspektivet är. Citaten 

från Jonatan och Urban visar båda på ett tydligt sätt hur omtanke och engagemang från deras 

sida är viktigt för medarbetarna. Cheferna vill i sin ledarroll utgöra ett stöd för sina 

medarbetare och främja relationen dem emellan. Det passar in på den roll Ahltorp (1998) 

benämner som Samordnaren, som värdesätter trivsel, relationer och social samverkan. Att 

låta dörren stå öppen till kontoret, ha samtal där medarbetaren får tala om det som ligger på 

hans/hennes hjärta eller bara vara finnas som ett stöd utgör goda exempel på rollen som 

samordnare. Även Alvesson & Svenningssons (2003) roll vägvisaren, som lyfter närvaron 

av chefen, återspeglas i respondenternas svar.  



28 

 

5.2.4 Ödmjuk inför ledarrollen 
Flera av respondenterna betonade att man behöver vara ödmjuk inför sin roll som ledare och 

chef. Att man inte skall tro att man är oersättlig och att det är viktigt med mod och 

självinsikt där man vågar visa och erkänna då man har fel och att man är benägen att ändra 

på sig. Det handlar om en ärlighet gentemot sig själv, medarbetarna och organisationen. Att 

respondenterna är ödmjuka inför sin roll visar på en mognad hos dem. Att kunna vara ärlig 

mot sig själv och mot omgivningen visar på integritet, etik och moral vilket återfinns som 

karaktärsdrag hos Ahltorps (1998) roll chefen som föredöme. Att genom sitt beteende visa 

på äkthet och ärlighet kan cheferna vara föredömen för medarbetarna och även stödja 

uttrycket “barn gör inte vad man säger, de gör vad man gör” och på så sätt föregå med gott 

exempel. 

5.2.5 Personligt ledarskap  
Respondenterna hade en enad bild om vad deras roll som ledare är. Även om mycket fokus 

ligger på att medarbetaren står i centrum, tog de allra flesta tar upp att ledarskapet börjar 

med dig själv. Du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra. Flera av 

respondenterna betonade att de behöver vara trygga i sig själva och förstå sina styrkor och 

svagheter. Det handlar om att hela tiden jobba med sig själv, så att man kan vara en trygghet 

för andra samtidigt måste man veta varför man vill vara ledare och göra det man gör.  

 
Ledarskap handlar i första hand om att du kan leda dig själv... ’Vem är jag och vad vill 

jag stå för?’. -Stefan 

 

Jag vill vara en trygg chef, de ska känna trygghet i att man sitter här.-Stina 

 

Det personliga ledarskapet kan även det kopplas till rollen Chefen som föredöme. Ahltorp 

(1998) lyfter vidare att det är viktigt att vara personligt stark och kunna stå emot grupptryck, 

vilket går att koppla till både Stinas och Stefans citat. Är man personligt stark och kan stå 

stadfast i svåra situationer tyder det på att man är trygg i sig själv.  

5.2.6 Förväntningar mellan chefen i sin roll som ledare och medarbetaren  
Det sättet cheferna beskrev sin roll som ledare stämmer överens med hur de tror att andra ser 

på deras roll. De trodde att medarbetarna förväntar sig att de ska finnas närvarande som 

bollplank. Chefens närvaro skapar också en trygghet för medarbetarna. Det finns en 

ömsesidig förväntan mellan chef och medarbetare om att det ska finnas en rak och öppen 

kommunikation. Respondenterna upplevde att det finns en förväntan från medarbetarna att 

han/hon skall ha en förståelse för dem och att han/hon ska vara rättvis, inlyssnande och 

tydlig. Förväntningar som flera av respondenterna berättade finns på dem är att han/hon ska 

driva verksamheten framåt och samtidigt förväntar sig chefen att medarbetarna ska vara 

engagerade och bidra till verksamhetens utveckling. Flera av respondenterna lyfte att det är 

viktigt att klargöra för medarbetarna vad de kan förvänta sig av chefen. Det finns 

förväntningar på medarbetarna om att de ska veta vad de har för uppdrag, varför de är på 

jobbet och att de ska leva organisationens varumärke utåt.  

 
[...] vara tydlig med vad vi förväntar oss av dem och vad de kan förvänta sig av oss. Det 

tror jag är jätteviktigt, med förväntningarna -Stina 

 

På det sätt som cheferna beskriver vilka förväntningar som finns på dem och vilka 

förväntningar de har på sina medarbetare går i enighet med hur det svenska ledarskapet 

beskrivs, vilket är starkt medarbetarorienterat. Det präglas av tillit, självständighet hos 

medarbetarna och förankringsprocesser som kräver mycket tid. Inom det svenska 

ledarskapet finns ett ömsesidigt beroende mellan chefer och medarbetare. Det finns en 
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förväntan om att medarbetarna ska vara tydliga, aktiva och ta initiativ och vice versa, vilket 

också tyder på att cheferna har en positiv inställning till medarbetarna, då de ser på 

medarbetarna utifrån ett sätt som är utmärkande för det medarbetarorienterade perspektivet. 

Cheferna trodde dessutom att medarbetarna förväntar sig att de ska inta en roll som ledare 

och inte chef.  

5.2.7 Konsekvent och tydlig 
Alla respondenter sa att de, för att få förtroende som ledare, behöver vara konsekventa och 

tydliga. De behöver stå för det de säger och sätta tydliga gränser. Detta går i linje med delar 

av Ahltops (1998) roll organisatören som berör de strukturerade och systematiska 

aspekterna av ledarskapet. Organisatören är konsekvent samt har tydliga vanor och rutiner 

vilket respondenterna menade var viktigt. Ahltorp (1998) menar att chefen blir omtyckt av 

sina medarbetare då han/hon är tydlig och principfast, vilket citaten nedan återspeglar. 

 
Du måste vara väldigt tydlig, och då uppfattas man som hård – men tydlighet skapar 

faktiskt det bästa regelverket. Väldigt tydlig, jag är väldigt hård, men rättvis. Det gillar 

inte folk i grunden, då de råkar ut för det. Men efteråt så säger de ‘Han tyckte faktiskt 

om mig, för han var tydlig’. -Kennet 

 

Hon var en sån som gärna drog på sig för mycket men jag sa ‘nej’ då [hon ville ta på sig 

ytterligare en uppgift]. Hon blev lite sur på mig då, men så kom hon tillbaka ett par 

veckor senare och sa: ‘Tack Urban. Tack för att du stoppade, för jag hade inte orkat’. 

Det är lite jobbigt för då är de ju lite sura på en men samtidigt så vet man att man gör 

det för deras eget bästa -Urban 

 

Så att göra det man säger är viktigt. Och att man står för det. Det kan vara tufft men det 

kan vara rätt. Jag leder utifrån att det är viktigare att vara respekterad än att vara 

omtyckt.-Stefan 

5.3 Strategi 

En väl använd strategi som samtliga respondenter använder sig av är att lyssna. De menade 

att genom att lyssna och fundera kan man lösa många situationer, vilket stämmer väl överens 

med rollen inlyssnaren (Alvesson & Svenningsson 2003), vilken betonar hur viktigt det är 

att lyssna på medarbetarna. Att ha en analytisk förmåga och inte handla för tvärt är ofta 

framgångsrikt, vilket flera av respondenterna tog upp. De berättade att det är sällan 

situationer som ser svåra ut kräver ett omedelbart svar, utan ofta finns det tid för analys. 

Ahltorps (1998) roll strategen förklarar på ett bra sätt chefernas förhållningssätt och ger 

även en förståelse för Jespers och Urbans citat nedan, då rollen som strateg innebär att 

kunna analysera situationen och därefter förhålla sig på ett strategiskt sätt gentemot de 

problem och uppgifter som ligger framför. 

 
Det är bättre att fundera över natten. Då får man lite andra perspektiv. Det är sällan 

något man måste ta så snabbt utan fundera litegrann. -Jesper 

 

Ett verktyg som är väldigt effektivt är: gör ingenting. -Urban  

5.3.1 Förändring  
Om man står inför tider av förändring gäller det, enligt respondenterana, att få med sig 

medarbetarna och att man vågar prova sig fram och inte vara rädd för att testa nya saker. För 

att få medarbetarna med på tåget uppger cheferna att det är viktigt att medarbetarna blir 

känslomässigt engagerade och känner sig delaktiga i det som händer. Respondenterna har 

beskrivit två strategier de använder sig av för att göra detta. För det första är det viktigt med 

tydlig information. Information delas, enligt respondenterna, bland annat via mejl, möten, 
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samtal, informationstavlor och workshops. De belyste att kommunikationen är av stor 

betydelse då bristen av denna skapar stora problem. Den andra strategin flera av 

respondenterna talade om var att de börjar implementera att något kommer hända, de börjar 

tala om det lite smått så att förändringen blir en process som successivt tar form. Flera av 

respondenterna sade att det handlar om att placera saker och ting på ett sätt som gör att 

medarbetarna själva tror att de kommit på idén för att på så sätt få en mjuk övergång.  

 

I förändringstider kan vi se att Ahltorps (1998) roll chefen som visionär som central. Rollen 

kännetecknas av den viktiga delen i att få medarbetarna känslomässigt engagerade, genom 

att få visionen att genomsyra organisationens alla led. Det sätt respondenterna berättar om 

hur de agerar vid förändringar visar också på att de handlar utifrån en normativ inriktning, 

då de försöker påverka medarbetarnas känslor genom olika värden, till skillnad från att styra 

genom regler som är mer utmärkande för den rationella styrningsfilosofin. 

5.3.2 Rutiner 
Rutiner som respondenterna använder sig av vid utövandet av sitt ledarskap syftar många 

gånger till att visa uppskattning och visa sin tillgänglighet som chef. Exempel på rutiner, 

som respondentera använder sig av, är personliga möten med varje medarbetare där det är 

“personalens timma”. En annan rutin respondenterna lyfte var att röra sig inom 

organisationen och hälsa på alla medarbetare varje morgon, visa uppskattning och ge beröm 

när medarbetarna gjort något bra. Dessa rutiner kan vi koppla till det medarbetarorienterade 

synsättet då det många gånger handlar om att ge stöd till medarbetaren. En roll som man kan 

tänka sig att ledaren intar är rollen som vägvisare (Alvesson & Svenningsson 2003) som 

belyser hur viktigt det är att ledaren är närvarande och tar till vara på informella 

mötestillfällen. Flertalet av respondenterna menade att det kunde vara mer effektivt att bjuda 

på tårta eller hitta på något kul tillsammans än att utdela ekonomisk belöning eftersom det 

kan skapa orättvisor. De ansåg att det var viktigt att individen blir sedd och får beröm samt 

att jobba konstruktivt med en öppen dialog, för att medarbetaren ska få chans att utvecklas 

och lära sig mer. Flera av respondenterna belyste att positiv och konstruktiv kritik får 

medarbetarna att växa mycket.  

 

5.3.3 Syn på medarbetarna 
Respondenterna var överens om att medarbetarna oftast inte handlar felaktigt medvetet utan 

att de vill göra ett bra jobb. Även medarbetare som är motvalsiga är bra, enligt några av 

respondenterna, eftersom de bidrar till att chefen får tänka och fundera ett steg längre. Som 

ledare påverkar man människor runt omkring sig i hur de tänker och agerar och därför blir 

det också viktigt att fundera över hur man som ledare bemöter sina medarbetare. Det handlar 

om att ha en omtanke och bry sig om sina medarbetare och ge dem möjlighet att utnyttja sin 

fulla potential, enligt respondenterna. 

 
Varje person behövs, frågan är bara hur. För mig finns inte det där med dålig anställd 

utan det kanske bara är att de är på en dålig plats. -Stefan 

 

Framförallt så upplever de att när du som chef faktiskt bryr dig om dem, att du tänker på 

deras eget bästa så får du en oerhörd respekt som du aldrig kan få på något annat sätt. 

Sammantaget gör det att när du verkligen vill deras bästa att de kommer utvecklas på ett 

fantastiskt bra sätt och de kommer i funktion och kommer att fungera. -Urban 

 

Det handlar om att bygga jättar runt omkring dig, inte dvärgar. -Tova 
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Citaten ovan visar respondenternas positiva inställning till medarbetarna. De har en 

inställning som går i enighet med ett medarbetarorienterat synsätt. De ser sina medarbetare 

som arbetsvilliga och kompetenta och genom att bemöta dem med respekt kan man få dem 

engagerade och handlingskraftiga.  

5.3.4 Inspiration i ledarskapet 
Gemensamt för respondenterna var att de inspireras i sitt ledarskap av att se människor växa, 

utvecklas och ta ansvar. De berättade att det är medarbetaren som står i centrum och det, för 

dem, handlar om att göra saker för andra och se dem lyckas i sitt jobb. Att cheferna drivs av 

att se andra ta ansvar visar på deras medarbetarorienterade förhållningssätt. För att kunna få 

medarbetarna att lyckas och utvecklas förutsätter det att de ha rätt förutsättningar för det och 

en roll cheferna i sitt ledarskap kan antas inta är rollen som Ahltorp (1998) benämner 

Kompetensutvecklaren. Även Alvesson & Svenningssons (2003) roll handledaren, vilken 

handlar om att ledaren intar en roll som uppmuntrar till initiativtagande och utveckling hos 

medarbetarna kan kopplas till detta.  

5.4 Möjligheter och hinder i utövandet av ledarskapsrollen 

Samtliga av de intervjuade respondenterna ansåg sig ha fria händer i utövandet av sitt 

ledarskap, där de i stort sett själva kunde utöva det ledarskap som de ville - vilket de såg 

som en stor möjlighet. Dock skiljer sig teori och praktik åt och även om de i sin position på 

pappret har alla möjligheter, så ser verkligheten annorlunda ut och respondenterna nämnde 

olika faktorer som kan vara till hinder för dem att utöva det ledarskap de faktiskt 

förespråkar. För det första så kan det handla om att de själva som ledare utgör ett hinder för 

andra, men också för sig själva i fråga om brist på kompetens och olika egenskaper som kan 

ligga dem i fatet. Avsaknaden av egenskaper och kompetenser kan exempelvis gå ut över 

medarbetarna i deras yrkesutövande, då chefen begränsar istället för möjliggör. 

 
Men det som kan vara en negativ sida hos mig, som jag vet, det är att man kan uppleva 

som att jag visar vad jag tycker [syftar till att medarbetaren missuppfattar kroppsspråk]. 

Det kan vara hämmande. Det är något som jag jobbar väldigt mycket med. Kommer 

man med tankar och idéer, så skall det inte vara att man känner att jag inte vill vara med 

på den banan, bara för att jag speglar det. Utan ibland är jag lite för snabb och då kan 

det bli att man visar någonting och det kan kännas hämmande. -Stina 

 

Medarbetarna kan också vara ett hinder för respondenterna i sin roll som ledare, då de inte 

alltid gör som de önskar. Andra hinder som kan verka hämmande för utövandet av 

ledarskapet är organisatoriska hinder. Respondenterna nämnde att utebliven stöttning 

uppifrån organisationen, exempelvis från närmsta chefen, kan vara ett hinder. Även styrning 

från mötesagendor, politiska direktiv och riktlinjer samt resurser i form av tid, plats och 

ekonomiska begränsningar lyfte respondenterna som hinder. Detta kunde exempelvis 

komma till uttryck genom att riktlinjer kunde begränsa möjligheterna för respondenten att 

utöva det ledarskap de hade för avsikt att utöva i en viss situation. Organisationen sätter 

således ramar för inom vilken ledarskapet måste rymmas och skapar därmed både 

möjligheter och hinder för att utöva ledarskapet.  

 

Ahltorp (1998) belyser att det i rollen Chefen som föredöme ingår att kunna vara en mentor 

och således bidra med kunskaper till yngre individer. Oavsett om chefen är äldre eller yngre 

än sina medarbetare, så belyser det ändå den viktiga aspekten att chefen som föredöme vill 

bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Hinder som är kopplade till cheferna själva, så 

som bristande kompetens inom ett visst område, kan kopplas till att de inte känner att de kan 
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vara det föredöme till medarbetarna som de önskar och således också till rollen Chefen som 

föredöme.  

 

De hinder som uppstår är direkt kopplade till organisationens politiska direktiv, riktlinjer 

och ekonomiska bestämmelser. Detta kan ses som en konflikt mellan organisationens mer 

rationella styrning och chefernas normativa styrning, eftersom cheferna gav uttryck för att 

inte kunna utöva det ledarskap de stod för. Således begränsade organisatoriska beslut 

cheferna att styra genom de värden de stod för.  

5.4.1 Chefen behöver stöttning  
Alla respondenter har en högt uppsatt position inom sina organisationer, vilket medför stort 

ansvar. Man får större ansvar desto högre upp i organisationen, men även mindre stöttning.  

 
Som ledare i toppen är du väldigt ensam. Tänk dig själv att du står och balanserar på en 

träpåle på en tå. Det enda du kan göra är att vända dig om. -Stefan.  

 

Respondenterna har olika sätt att söka stöd. Dels genom mentorer eller coacher, dels genom 

att utnyttja sitt kontaktnät för att utbyta erfarenheter med andra och dels genom att söka stöd 

hos nära vänner utanför arbetsplatsen. En förutsättning för att chefen ska kunna leda andra är 

att han/hon själv mår bra. Detta går att jämföra med Ahltorps roll (1998) Chefen som 

föredöme. Ahltorp (1998) belyser vikten av att chefen behöver vara personligt stark om 

han/hon ska fungera som föredöme för andra. Genom kontakt med mentorer och coacher 

stärks cheferna och de kan på så sätt utöva ett konsekvent och tydligt ledarskap, där etik och 

moral levs upp till. 

 

Sammanfattningsvis, för att återkoppla till vårt syfte och våra frågeställningar, så uppfattar 

formellt tillsatta chefer i högt ledande position att de i sin ledarroll skall finnas till främst 

för medarbetarnas skull. Deras uppgift är att ta ut riktningen och styra medarbetarna mot det 

gemensamma målet. De skall skapa förutsättningar så att medarbetarna kan växa och 

utvecklas till självständiga och ansvarstagande individer som förstår vad de skall göra, i 

vilken riktning de ska och varför. I ledarrollen gentemot medarbetarna skall de också finnas 

där som ett stöd och coacha dem så att deras kompetenser och idéer kan komma till uttryck. 

Chefen ser som en uppgift i sin ledarroll att ta beslut, driva processer och idéer framåt samt 

få verksamheten att drivas friktionsfritt. Samtliga respondenter belyste relationen till 

medarbetarna som viktigt och att det är av betydelse att de känner sina medarbetare, men än 

mer viktigt är att ledaren känner sig själv. 

 

Strategier som ledarna använde sig av i utövandet av sin ledarskapsroll kan samtliga 

kopplas till relationen mellan chefen och medarbetaren. Det handlar om att vara inlyssnande, 

analytisk och tänka efter i olika situationer. Det är viktigt att vara närvarande, visa omtanke, 

uppskattning och ge beröm - vilka samtliga respondenter lyfte fungerar som effektfulla 

strategier att använda gentemot medarbetarna. Kommunikation är a och o. Det är otroligt 

viktigt att kommunikationen fungerar och att det finns en tydlighet som genomsyrar 

organisationen. Som ledare behöver man vara konsekvent och stå för det man säger, då det 

är en förutsättning för att skapa tillit, respekt och förtroende. Kommunikationen är extra 

viktig i förändringstider och då nya planer skall skridas till verket. En strategi för att få med 

sig alla medarbetare på tåget är att så ett frö, och börja tala om förändringen så att den 

successivt börjar bearbetas och etableras i medarbetarnas tankar. Således känner 

medarbetarna sig delaktiga i processen och som ledare kan de testa sig fram till den bästa 

lösningen.  
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Respondenterna ansåg sig ha fria händer i utövandet av sitt ledarskap. De kände sig inte 

styrda av att någon säger till dem att göra si eller så. Dock lyfte de fram att det ändå finns 

vissa hinder. Det handlar om att de ser sig själva som ett hinder i förhållande till 

kompetenser och egenskaper som behöver utvecklas ytterligare för att nå dit de vill. 

Majoriteten av hindren var dock av sådant slag som låg utanför dem själva. Det kan vara 

medarbetare, men främst organisatoriska hinder i form av regelverk, politiska direktiv och 

resurser av tid, plats och ekonomi. 
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6 DISKUSSION 

Respondenterna framförde en enad bild av vad ledarskap är och hur de ser på sin roll som 

ledare. Eftersom de talade om ledarskap på liknande sätt, trots att de befinner sig inom olika 

branscher, ställer vi oss frågan varför det är så. Att de har ungefär samma positioner inom de 

olika företagen, tror vi bidrar till den lika bild de har. Dessutom befinner de sig i ungefär 

samma ålder, vilket troligtvis speglar resultatet. Vi fann ingen skillnad mellan männen och 

kvinnorna i hur de upplevde sin ledarskapsroll och vilka möjligheter och hinder de ansåg sig 

ha i utövandet av sitt ledarskap. Vi tror dock inte att detta är hela svaret på frågan. 

 

Döös & Waldenström (2008) har undersökt den svenska ledarskapstraditionen och kommit 

fram till att dagens ledarskapsdiskurs präglas av ett medarbetarorienterat synsätt. Den 

svenska ledarskapsdiskursen genomsyras av att chefen i sin ledarroll sätter medarbetaren i 

centrum och arbetar decentraliserat. Viktiga ledord är delegering, ansvarstagande, tillit, 

förtroende och kompetensutnyttjande. Ledarens roll är att ha ett övergripande 

helhetsperspektiv, arbeta med mål och visioner och få med sig medarbetarna att jobba mot 

dessa (Bäckström, Granberg & Wilhelmsson 2008). Även Tengblad (2000) betonar, liksom 

Döös & Waldenström (2008), att cheferna skall ha ett helhetsperspektiv. Tengblad (2006) 

menar att vd:ns roll är att skapa och kommunicera visioner, skapa goda förutsättningar för 

att medarbetarna skall kunna utföra ett bra arbete samt skapa mening och ge information. 

Han betonar att det bygger på en decentraliserad struktur. Resultatet som Riestola (2013) 

presenterar i sin studie, om hur chefer uppfattar sin roll som ledare, ligger även de i linje 

med den svenska ledarskapsdiskursen. Resultatet från vår studie går således hand i hand 

med tidigare forskning som är aktuell inom området (Döös & Waldenström 2008, Tengblad 

2000; 2006, Riestola 2013). Detta är mycket intressant, och visar på att de chefer som vi 

intervjuat verkar vara påverkade och influerade av rådande ledarskapsdiskurs. Den bild som 

respondenterna framställde av sig själva som ledare har många likheter med den idealbild 

Bäckström, Granberg & Wilhelmson (2008) lyfter fram att många svenska ledare 

eftersträvar och medarbetare efterfrågar.  

 

Då ledarskap utövas på alla samhällets områden och berör gemene man i något avseende, 

vill vi nu återkoppla till vår egen förförståelse. Vi hade en föreställning om att majoriteten 

av cheferna hade ett medarbetarorienterat perspektiv och att deras roll var att få med sig och 

motivera medarbetarna samt skapa förutsättningar för utveckling på både individuell och 

organisatorisk nivå. Vi kan således dra slutsatsen att även vi är påverkade av den 

ledarskapsdiskurs som är etablerad. 

 

De strategier som respondenterna uppgav att de använder sig av i utövandet i sin roll som 

ledare är samstämmiga. Att lyssna, vara konsekvent och tydlig, vara närvarande, tydligt 

kommunicera samt se och bry sig om medarbetarna är centrala punkter som ledarskapet, 

enligt dem, vilar på. Flertalet av de roller som Ahltorp (1998) redogör för och samtliga som 

Alvesson & Svenningsson (2003) presenterar återfinns hos våra respondenter med avseende 

på hur de berättar att de utövar sitt ledarskap. Våra respondenter gjorde en åtskillnad mellan 

rollen som chef och rollen som ledare. I övrigt verkar det finnas en växelverkan mellan de 

olika ledarrollerna som vi identifierat i resultatet. Detta kan vi koppla till Ahltorps (1998) 

kommentar om att en ledare bör kunna kombinera och växla mellan de olika rollerna.  

 

Vi frågar oss varför respondenterna har gjort en så stor åtskillnad mellan rollen som chef och 

rollen som ledare. Vi tror inte att det handlar om att respondenterna vill påpeka att det 

faktiskt finns en skillnad mellan begreppen, utan snarare om att de är olika laddade. Vi fick 

uppfattningen om att respondenterna fann det mer önskvärt att ses som ledare än chef, då de 
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påpekade att de tog på sig chefsrollen då de fick göra saker som gick emot medarbetarnas 

vilja. Respondenterna var eniga om att de finns där för medarbetarnas skull, för att de skall 

kunna utvecklas, få ta ansvar och växa. Detta är saker som en ledare jobbar med. Det, enligt 

respondenterna, karaktäristiska för chefskapet var att peka med hela handen och använda sin 

auktoritet vilket kan skapa konflikt och motsäger vad ledaren skall göra. Genom att vara 

tydlig med vilken roll man agerar inom och åtskilja begreppen tror vi att de vill legitimera 

sina handlingar. På så sätt skapar de en förståelse för varför de agerar som de gör, både hos 

medarbetarna, hos sig själva, men även hos oss som har intervjuat dem.  

 

Hur cheferna uppfattar sin ledarskapsroll påverkar både vilka strategier de säger att de 

använder och hur de använder dem. Strategierna påverkar i sin tur medarbetarna på något 

sätt. Smircich & Morgan (1982) menar att det är viktigt att chefen förstår vilket inflytande 

och vilken påverkan deras ledarskap har på medarbetarna, då det ledarskap som chefen 

utövar kan missuppfattas av omgivningen och ge motsatta effekter än de avsedda. 

Medarbetarna kan anamma chefens verkliga värderingar och inte de som chefen har för 

avsikt att införa. Gemensamt för respondenterna var att de ansåg att de såg på sitt ledarskap 

på samma sätt som medarbetarna. En viktig aspekt att belysa är dock att vi inte kan veta om 

det ledarskap som respondenterna säger sig utöva faktiskt påverkar medarbetarna på det 

sättet som de önskar. För att ta reda på det hade vi behövt undersöka chefernas ledarskap 

utifrån medarbetarnas perspektiv, och fråga dem hur de uppfattar chefens ledarroll. 

Resultatet återspeglar endast den subjektiva uppfattningen som cheferna har om sitt 

ledarskap och hur de tror att andra ser på dem. Alvesson & Svenningsson (2003) tar upp 

problematiken kring ledarskapet och hur det kan skilja sig åt mellan den retoriska och 

praktiska nivån. Resultatet från deras studie visar att cheferna talar om ledarskapet på ett sätt 

som ligger i tiden och att de har en tydlig bild om hur ledarskapet skall utövas. De roller som 

de har presenterat i sitt resultat stämmer väl överrens med hur våra respondenter talar om sitt 

ledarskap och därmed hamnar vi i ett intressant läge. Alvesson & Svenningsson (2003) bad 

sina respondenter om tydliga och konkreta exempel på hur de utövade det ledarskap som de 

förespråkade. Det uppdagades att deras respondenter då sa emot sig själva eller hade svårt 

att exemplifiera och beskriva hur de utövade sitt ledarskap, varpå Alvesson & Svenningsson 

(2003) ställer sig kritiska till utövandet av ledarskap i den organisatoriska kontexten. Här 

skiljer sig vår studie från deras. Våra respondenter kunde komma med både tydliga och 

konkreta exempel på situationer där de agerade i enighet med hur de hade talat om vad 

ledarskap är, frågan kvarstår dock om medarbetarna uppfattar utövandet på samma sätt som 

chefen själv.  

 

Resultatet visar att respondenterna har möjlighet att utöva det ledarskap de förordar, 

förutsatt att det håller sig inom vissa ramar. Detta kan i sig verka motsägelsefullt, men det 

förklaras av att teori och praktik kan skilja sig åt. Respondenterna ansåg sig i teorin ha alla 

möjligheter, men att verkligheten ser annorlunda ut och att det finns faktorer som de inte kan 

styra över eller komma runt. Anledningen till att cheferna har så fria händer i sitt ledarskap 

tror vi är kopplat till deras position, men att det också grundar sig i det 

medarbetarorienterade synsätt som genomsyrar organisationerna. Det finns således ett 

förtroende ovanifrån och en tillit till att cheferna förvaltar den frihet de har på ett gott sätt. 

På samma sätt som organisationen kan skapa möjligheter för chefen, kan den också skapa 

hinder. Direktiv och riktlinjer som kan verka på en rationell nivå kan komma i konflikt med 

chefens normativa styrningsfilosofi och vilka värden han eller hon vill agera utifrån. 

Riestola (2013) tar upp denna konflikt som kan uppstå mellan chefen och organisationen på 

grund av att styrningsfilosofierna skiljer sig åt och belyser att det resulterade i att 

ledarskapet ej kunde utövas framgångsrikt. Det finns således ett samband mellan vår studie 

och Riestolas (2013), då organisatoriska faktorer kan utgöra begränsningar för ledarskapets 
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utövande. Respondenterna i vår studie lyfte även att de själva kan utgöra ett hinder. Detta 

återfinner vi i resultatet från studien som Smircich & Morgan (1982) har gjort. De kom fram 

till att det är viktigt att ledaren har självinsikt och att de förstår sina egna begränsningar, 

eftersom ledarskapet är avgörande för medarbetarnas prestationer. Saknar cheferna denna 

självinsikt kan de utgöra ett hinder. Flera av respondenterna berättade om vilka brister de har 

i sitt ledarskap, vilket tyder på att de är medvetna om dessa och således kan förhålla sig till 

dem och hantera situationer på ett annat sätt. 

6.1 Slutsats 

Vi skrev inledningsvis att vi tror att det finns lika många uppfattningar om vad 

ledarskapsrollen innebär som det finns chefer som utövar det, resultatet visar dock att så inte 

är fallet. Respondenterna lyfte fram ledarskapet ur olika aspekter, dock verkar de ha en 

gemensam uppfattning om vad ledarskapsrollen innebär.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att formellt tillsatta chefer i högt ledande position 

uppfattar sin ledarskapsroll i enlighet med den svenska ledarskapstraditionen och den 

ledarskapsdiskurs som är aktuell i dagens organisationer i Sverige. De strategier cheferna 

säger sig använda i sitt ledarskap ligger inom ramen för det agerande som den svenska 

ledarskapstraditionen presenterar. Cheferna har goda möjligheter att utöva det ledarskap de 

förespråkar, tack vare deras höga position och att deras styrningsfilosofi och människosyn 

harmonierar med hur omgivningen vill bli styrd och bemött. Hinder som kan begränsa 

ledarskapets utövande är av både personlig och organisatorisk karaktär.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

En studie som hade varit intressant att genomföra som påbyggnad på vår uppsats är att 

undersöka medarbetarnas uppfattning om chefens ledarskapsroll. Råder det en 

samstämmighet mellan chefernas och medarbetarna och ger chefernas ledarskap önskad 

effekt på medarbetarna? 

6.3 Avslutande tankar 

Med tanke på respondenternas samstämmighet vad gäller uppfattning av ledarskapsrollen 

kan vi ställa oss frågande till om vi i något avseende påverkat respondenternas svar. Om vi 

utformat intervjuguiden på ett sätt som gjort att frågorna varit ledande eller om vi i något 

avseende ställt frågorna på ett sätt som gjort att de känt sig tvingade att svara som de gjort. 

Vi anser dock att det är mer troligt att respondenternas svar liknar varandra på grund av 

ledarskapsdiskursen. Intervjuguiden var ett bra stöd för att kunna genomföra intervjuerna 

mot det syfte som studien hade. Vi är nöjda med arbetet och det har varit intressant och 

roligt att ta del av chefernas erfarenheter.  
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8 BILAGA 1 - Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Utbildning 

Berätta om ditt arbetsliv/arbetskarriär? 

Hur har du kommit till den position du har idag? 

Hur många underordnade har du i organisationen och hur många av dem har du 

personalansvar för? 

Hur länge har du varit chef? 

Vad har du för erfarenheter av att leda andra? 

Vad har du för erfarenheter av att bli ledd? 

Teman 
Uppfattning av ledarskapsrollen  

Vad är ledarskap för dig? Kan du ge exempel?  

Hur uppfattar du din ledarskapsroll? 

Vad ingår i din roll som ledare? 

Vad har du för resurser för att utöva ditt ledarskap? 

Anser du dig ha de förutsättningar som krävs för att kunna utöva det ledarskap du 

förespråkar och att du kan vara den ledare du vill vara? 

Vilka möjligheter har du att utöva ditt ledarskap?  

Finns det några hinder? 

Får du någon stöttning från olika håll i företaget/organisationen? kollegor, underordnade, ev 

högre chefer… 

Tror du att andra ser på ditt ledarskap som du gör? 

Strategier 

Finns det något verktyg du använder dig av i vardagen i din roll som ledare? 

 strategi, t.ex. frukostmöte, bonussystem. 

Har du några rutiner som är extra viktiga för dig i ditt ledarskap gentemot dina medarbetare 

och organisationen? 

 morgonpromenad bland arbetarna, bemötande hos underordnade och andra ledare, ex 

kolla börsen etc. 

Hur arbetar du för att få med dig dina medarbetare i arbetet? Kan du ge exempel? 

Har du några knep när du möter motgångar eller hamnar i svåra situationer, som hjälper dig 

att ta dig igenom dem? Kan du ge exempel? 

Finns det någon situation där du känner att du som ledare inte vetat hur du ska agera? 

Exempel? 

 Hur löste du det? Vad lärde du dig?  

Motiv 

Vilka tankar och idéer inspirerar dig i ditt ledarskap och ditt sätt att leda? 

Vad har du för personliga mål med ditt ledarskap? 

Vad har du för förväntningar på dina medarbetare och på företaget/organisationen? 

Vad finns det för förväntningar på dig som ledare från organisationen/företaget? 

 Känner du att du kan svara upp mot dessa? Exempel? Hur känner du inför det? 

Vad finns det för förväntningar på dig som ledare från dina medarbetare? 

 Känner du att du kan svara upp mot dessa? Exempel? Hur känner du inför det? 

Avslutningsvis 

Vad är det viktigaste du har lärt dig under åren som chef? 

Finns det något mer du vill berätta eller tillägga? 


