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Förord 
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alla för att ni har visat stort intresse och lagt ner tid, er hjälp har betytt mycket för oss! 
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Sammanfattning  
Den här uppsatsen handlar om ledarstilar i kombination med personalneddragningar. Syftet 

med denna studie är att undersöka vad det finns för olika ledarstilar och hur de kan användas 

för att åstadkomma ett fungerande ledarskap. Våra frågeställningar är: vilka olika ledarstilar 

förekommer i de organisationer som vi har undersökt? Sker det någon förändring i ledarstilen 

vid personalneddragningar? Bakgrunden till detta ämnesval är att vi utifrån vår egen 

arbetslivserfarenhet har varit i kontakt med ledare som har haft olika sätt att leda. Vi ville 

undersöka detta närmare för att få en uppfattning om vilka klassiska ledarstilar som finns och 

hur de kan användas i olika situationer. Fokus ligger på ledarstilar men vi kommer även att 

beröra situationen personalneddragningar, om dock i mindre utsträckning. I uppsatsen ingår 

en litteraturstudie där vi nämner de tre klassiska ledarstilarna, den auktoritära ledarstilen, den 

demokratiska ledarstilen och låt-gå-ledaren (laissez-faire). I teorikapitlet ingår även en 

kompletterande modell samt en egenutvecklad ledarstil. Vi anser att dessa teorier ger en bra 

grund för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört en empirisk studie genom 

intervjuer. Vi har intervjuat sex ledare från två olika organisationer, ett statligt bolag och ett 

privat företag. De intervjuer som vi genomförde var halvstrukturerade, vilket innebär att vi 

har upprättat en intervjuguide med bestämda frågor. Vi har även varit fria att ställa följdfrågor 

och andra frågor som vi ansåg som relevanta till situationen.  

 

Resultatet i studien visade att den ledarstil som var mest förekommande var den demokratiska 

ledarstilen. En möjlig förklaring till detta tror vi är att respondenterna anser att det är viktigt 

för de anställdas motivation och arbetstillfredsställelse, att de får vara delaktiga vid 

beslutsfattande. Vi har funnit fyra olika förhållningssätt gällande hur respondenterna använder 

sig av den demokratiska ledarstilen; genom fika, arbetsplatsträffar, eget ansvar och 

representanter. Det vanligaste förhållningssättet vi fann inom den demokratiska ledarstilen var 

fika. Flera av respondenterna ansåg att det var effektivt och uppmuntrande för de anställda att 

bjuda på fika och diskutera beslut. Gällande situationen personalneddragningar fann vi att 

ledarstilen hos respondenterna inte ändrade sig, vi upplever att de ledde sina anställda på 

samma sätt. Däremot fann vi att deras personliga kontakt med de anställda ändrade sig, de 

blev mer öppna och ödmjuka gentemot dem. Vår slutsats är alltså att den mest förekommande 

ledarstilen i de organisationer vi har undersökt är den demokratiska ledarstilen, samt att 

ledarstilen inte ändrar sig vid personalneddragningar.  



 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund till ämnet .......................................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering ......................................................................................................... 1 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 
1.4 Tidigare forskning ............................................................................................................ 2 
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 
1.6 Uppsatsens disposition ..................................................................................................... 4 

2. Teori ....................................................................................................................................... 5 
2.1 Ledarskapets utveckling ................................................................................................... 5 
2.2 Rollen som ledare ............................................................................................................. 6 
2.3 Klassiska ledarstilar .......................................................................................................... 7 

2.3.1 Den auktoritära ledarstilen ........................................................................................ 8 
2.3.2 Den demokratiska ledarstilen .................................................................................... 9 

2.3.3 Låt-gå-ledaren (laissez-faire) .................................................................................. 10 
2.4 Komplement till de tre klassiska ledarstilarna ............................................................... 11 

2.4.1 Den flexibla ledarstilen ........................................................................................... 11 
2.4.2 RONS-modellen ...................................................................................................... 13 

2.5 Situationen personalneddragningar ................................................................................ 14 

3. Metod ................................................................................................................................... 15 
3.1 Vetenskapliga förhållningssätt ....................................................................................... 15 
3.2 Vår förförståelse ............................................................................................................. 15 
3.3 Val av metod .................................................................................................................. 15 

3.4 Vårt urval ........................................................................................................................ 16 
3.5 Genomförande ................................................................................................................ 17 

3.6 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 19 
3.6.1 Trovärdighet och giltighet ....................................................................................... 19 

3.7 Etik ................................................................................................................................. 20 

4. Analys och resultat ............................................................................................................. 21 
4.1 Presentation av intervjupersonerna ................................................................................ 21 
4.2 Analys av ledarstilar ....................................................................................................... 24 

4.2.1 Den auktoritära ledarstilen ...................................................................................... 24 

4.2.2 Den demokratiska ledarstilen .................................................................................. 27 
4.2.3 Låt-gå-ledaren (laissez-faire) .................................................................................. 33 

4.2.4 Den flexibla ledarstilen ........................................................................................... 33 
4.2.5 RONS-modellen ...................................................................................................... 35 
4.2.6 Personalneddragningar ............................................................................................ 38 

4.3 Svar på frågeställningar .................................................................................................. 39 
4.3.1 Vilka ledarstilar förekommer i denna studie? ......................................................... 39 

4.3.2 Förändras ledarstilen vid personalneddragningar? .................................................. 40 

5. Sammanfattande diskussion .............................................................................................. 41 
5.1 Slutsats ........................................................................................................................... 41 
5.2 Diskussion ...................................................................................................................... 41 

Referenser ............................................................................................................................... 45 

Bilaga 
 



1 

 

1. Inledning 
Om du skulle arbeta som ledare på ett företag, hur skulle du leda de anställda? När vi tänker 

på begreppet ledarskap är det något som vi alla någon gång i livet har kommit i kontakt med. 

Det är ett vanligt förekommande begrepp i arbetslivet och ett centralt begrepp i ämnet 

arbetsvetenskap. Alla har en uppfattning om vad en ledare är, men många kanske har svårt att 

definiera begreppet. För att en organisation ska fungera behövs en ledare som använder sig av 

någon av många olika ledarstilar.  

 

Skälet till att vi har valt att lägga fokus på ledarstilar är för att vi själva är intresserade av 

ledarrollen i en organisation. Därför vill vi med denna studie undersöka vilka ledarstilar som 

är mest förekommande i två utvalda organisationer, och hur ledarna leder sina anställda i 

arbetet. Vi tror att arbetsmarknaden idag kräver ledare som lyssnar på sina anställda och 

inhämtar deras synpunkter. För att kunna utveckla olika arbetssätt tror vi att ledarna vinner på 

att samverka med de anställda eftersom de sitter på en stor kunskap. Eftersom vi anser att 

olika personer kräver olika typ av ledare, tror vi att en ledare använder sig av olika ledarstilar. 

För att kunna undersöka om vårt antagande stämmer överens med verkligheten har vi valt att 

sätta ledarstilar i relation till fenomenet personalneddragningar. Anledningen till detta val är 

att vi anser att personalneddragningar kan vara ett negativt laddat begrepp. Vi förknippar det 

med att en trygghet går förlorad samt att relationen och kamratskapet med arbetskamraterna 

kan försvinna. Personalneddragningar är något som kan komma att drabba oss alla under vårt 

arbetsliv. Det kan till exempel vara att en arbetskamrat måste lämna arbetet eller att vi själva 

blir uppsagda. Vi tror att ledarskapet har en central betydelse för hur omfattande känslorna 

kring personalneddragningen blir. Eftersom alla individer är olika kan det vara svårt för en 

ledare att veta vad alla behöver, och hur denne ska bete sig för att tillgodose allas önskemål. 

Använder sig ledare av olika ledarstilar beroende på vilken situation de befinner sig i eller 

använder de sig av samma ledarstil? Detta vill vi undersöka med vår studie.  

1.1 Bakgrund till ämnet  

Vi har valt att studera ledarskapet och dess klassiska ledarstilar. Bakgrunden till detta är att vi 

utifrån vår egen arbetslivserfarenhet har varit i kontakt med ledare som har haft olika sätt att 

leda. En annan anledning är att vi själva är intresserade av ledarpositioner i organisationer. Vi 

ville undersöka detta närmare för att få en uppfattning om vilka klassiska ledarstilar som finns 

och hur de kan användas i olika situationer. Fokus ligger på vilka ledarstilar som förekommer 

idag. Vi vill även utreda om ledarstilar förändras under olika situationer och därför valde vi 

fenomenet personalneddragningar. Vi har båda kommit i kontakt med denna typ av situation 

då vi förlorade våra arbeten. Dock blev vi mindre drabbade än våra kollegor eftersom vi 

samtidigt studerade och endast arbetade vid enstaka tillfällen. Detta ledde till att vi vill 

undersöka ifall ledarstilar påverkas i en neddragningssituation. Vi vill undersöka om ledare 

anser att de agerar annorlunda i sin ledarstil vid personalneddragningar än hur de vanligtvis 

agerar mot sina anställda. Studien är inriktad på ledarstilar, och personalneddragningar är 

endast ett verktyg till att undersöka om ledarstilar ändras vid olika situationer.   

1.2 Problemformulering 

Varför vi har fastnat för ledarstilar är för att vi anser att det är svårt att säga vad ett fungerande 

ledarskap är. Vi anser att människor har olika behov och behöver ledas på olika sätt för att 

uppnå ett så bra resultat i arbetet som möjligt. Vi vill veta vilken ledarstil som är mest 

förekommande i de två utvalda organisationer som vi avser att undersöka. Med denna uppsats 

vill vi ge läsaren en inblick i vilka som är de vanligast förekommande ledarstilarna. Genom 

att applicera ledarstilarna på ett empiriskt material vill vi att läsaren ska få en uppfattning om 



2 

 

vilken ledarstil som är den mest använda inom de utvalda organisationerna. Denna studie kan 

naturligtvis inte ses som en generalisering av hela arbetsmarknaden i Sverige idag.  

 

Situationer som vi anser kan vara krävande för en ledare är exempelvis när det uppstår 

konflikter på arbetet och när olyckor inträffar. En annan situation där en ledare sätts på prov 

är när en organisation måste dra ner på personal, vilket är den situation som fokus ligger på i 

vår studie. Vi tror att personalneddragningar är ett tillfälle där det tydligast går att utläsa en 

förändring i ledarstilar. Under denna situation tror vi att en stor press sätts på ledaren och det 

kan därför vara svårt att behålla den ledarstil han eller hon hade innan. Vid pressade 

situationer kan det vara svårt att samverka med de anställda, och vid det aktuella tillfället 

kanske det behövs en stark ledare som meddelar vad som behöver göras. Det kan vara svårt 

för en ledare att behålla exempelvis en ledarstil med mycket lokal samverkan med de 

anställda när många beslut fattas på central nivå. Vid personalneddragningar så blir alla 

anställda informerade om läget och alla, inklusive ledaren, blir påverkade av 

neddragningarna. Detta tror vi är ett tydligare läge för att kunna se om en ledarstil ändrar sig, 

eftersom ledaren påverkas och kommer i kontakt med personalneddragningar. Vi tror att 

konflikter kan vara svåra att upptäcka för en ledare, medan personalneddragningar är något 

som alla blir informerade om.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det finns för olika ledarstilar och hur de kan 

användas för att åstadkomma ett fungerande ledarskap. Med hjälp av ledarstilarna vill vi 

undersöka om ledare i de utvalda organisationerna använder sig av samma ledarstil under alla 

situationer, eller om stilen förändras och anpassas till olika sammanhang. Den situation vi har 

valt att fokusera på är personalneddragningar. Dock vill vi redan nu poängtera att fokus i 

denna uppsats kommer att ligga på ledarstilar och personalneddragningar blir en mindre del. 

För att besvara detta har vi valt att användas oss av två frågeställningar, dessa är: 

 

 Vilka olika ledarstilar förekommer i de organisationer vi har undersökt? 

 Sker det någon förändring i ledarstilen vid personalneddragningar?  

 

1.4 Tidigare forskning  

När vi började fundera kring vilket ämne vi skulle välja till uppsatsen sökte vi samtidigt 

information om vilken forskning det fanns inom området. Vi har funnit litteratur kring 

ledarstilar, vilket vi redovisar i kapitel 2. Dock har vi inte funnit någon relevant forskning som 

exakt har beskrivit vårt område kring ledarstilar och personalneddragningar. Vi har letat efter 

flera vetenskapliga artiklar under den begränsade tid vi haft att söka efter forskning inom 

området, men utan resultat. Om vi hade haft en längre tid för litteratursökning tror vi att vi 

dock hade haft större chans att finna relevant forskning. Vi har funnit en vetenskaplig artikel 

som berör området ledarstilar vid organisationsförändringar, vilket var det resultat vi fick efter 

sökningen. Under de förutsättningar vi har haft och de resultat vi fått efter litteratursökning, 

anser vi att det är ett område på arbetsmarknaden i Sverige som ännu inte har utforskats 

vetenskapligt. Det anser vi vara en styrka med vår studie eftersom vi bidrar med små 

pusselbitar till detta område inom forskningen. De böcker som vi har läst har endast varit 

handböcker inför personalneddragningar och inte innehållit någon vetenskaplig forskning.  

 

Det finns dock utförlig forskning kring de tre klassiska ledarstilarna, den auktoritäre, den 

demokratiske och låt-gå-ledaren. Forskningen sträcker sig tillbaka till första halvan av 1900-

talet när Lewin och Lippitt började diskutera olika ledarstilar och identifierade den auktoritära 
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och den demokratiska ledarstilen. Många forskare som har försökt identifiera vilken ledarstil 

som är den mest effektiva har fått olika resultat. Flera undersökningar har gått emot varandra 

om vad som är den mest effektiva ledarstilen. I vissa situationer har den auktoritära ledarstilen 

gett högst produktivitet och i vissa situationer har den demokratiske gett högst produktivitet 

(Bass 1990). Efter att vi har gått igenom och läst flera vetenskapliga artiklar har vi funnit att 

undersökningar de sista åren mer har kommit att handla om situationsanpassat ledarskap. 

Situationsanpassat ledarskap enligt Bruzelius och Skärvad (2004:376) innebär att olika 

situationer kräver olika slags ledarskap.   

 

Den vetenskapliga artikel som vi fann berörde olika ledarstilar vid organisationsförändringar. 

Artikeln visar en studie som är genomförd vid den brittiska flottan. Forskarna undersökte 

vilka ledarstilar som passade bäst vid olika slags förändringar som skedde inom 

organisationen. Resultatet visade att målinriktat ledarskap var mest lämpligt inom militären, 

då det var det effektivaste ledarskapet förutsatt att ledaren var accepterad av soldaterna. För 

att klara av olika förändringar inom organisationen och kunna leda soldaterna igenom dem, 

fann forskarna att ledaren måste vara påstridig, självsäker, känslomässigt stabil och rättfram. 

Detta eftersom soldaterna förväntar sig att deras ledare ska tala om för dem vad de ska göra 

och inte på vilket sätt soldaterna anser att det ska göras (Young & Dulewicz 2006:393 f). 

1.5 Avgränsningar 

Den första tanken som slår oss när vi börjar diskutera begreppet ledare är att den positionen i 

en organisation även kan benämnas som chef. Detta ger oss en frågeställning om det är någon 

skillnad mellan de olika begreppen, används de på speciella förutbestämda positioner eller är 

de två synonyma begrepp? När vi diskuterar begreppen går vi tillbaka till vår tidigare 

arbetslivserfarenhet, där en ledare är den personen som arbetar närmast de anställda i 

verksamheten. En chef är person som innehar en formell position i en organisation som denne 

blivit tilldelad av företagets ledning. Uppgifterna en chef har enligt Granberg (2003:469) är 

att uppnå uppsatta mål och med hjälp av resurser och beslutsbefogenheter som tilldelats 

honom eller henne lösa uppgifter. Det som kännetecknar en ledare är att han eller hon har fått 

positionen av gruppen denne ska leda. Behörighet är något som tilldelas en person och inget 

man kan ta, behörighet är även något som överlämnas av gruppen till personen som de vill ska 

leda dem.  

 

Eftersom vi avser att undersöka vilka ledarstilar som finns i de utvalda organisationerna anser 

vi att chef och ledare är två irrelevanta begrepp. Vi anser oavsett om en person är ledare eller 

chef så har de en ledarstil. Därför tänker vi inte lägga något vikt vid att redovisa vilka 

skillnader eller likheter det finns mellan dessa två begrepp, utan lämnar det till framtida 

studier. Vi vill poängtera att vi har valt att använda ordet ledare i vår studie för att vara 

konsekvent i texten och för att inte förvirra läsaren. Vi anser att det finns en definitionsfråga 

kring de två olika begreppen. Dock kommer vi inte redovisa detta utan lämnar det för 

framtida studier då det kan vara ett forskningsproblem att utreda. Vi har även valt att bortse 

från könsaspekten och avgränsa oss till ledarskap och dess ledarstilar i denna uppsats.  

 

Ytterligare en avgränsning vi gör i denna uppsats är att vi inte kommer att intervjua de 

anställda till respondenterna. Det finns två anledningar till denna avgränsning. Den första 

anledningen är att vi själva har varit anställda av respondenterna, och vet till stor del hur de 

beter sig som ledare. Vi är medvetna om att det kan finnas en risk att ledarna möjligtvis ger en 

osann bild av sig själva som ledare. Därför hade det varit tillfredsställande med ett 

kompletterande perspektiv från de anställda om ledaren. Men eftersom vi själva har varit 

anställda av majoriteten av ledarna anser vi att denna risk elimineras. Vi tror att vi hade 
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genomskådat respondenterna ifall de skulle måla upp en osann bild av sig själva som ledare. 

Vi ser detta som en styrka i studien. Den andra anledningen till att vi endast intervjuar ledare 

är brist på tid.  

1.6 Uppsatsens disposition 

Teorikapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av ledarskapets utveckling och vad rollen 

som ledare innebär. Sedan övergår vi till det huvudsakliga ämnet som är de tre klassiska 

ledarstilarna samt två komplement till dessa. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av 

situationen personalneddragningar. I metodkapitlet redovisar vi vårt tillvägagångssätt i 

undersökningen. Där tar vi bland annat upp val av metod, hur vårt urval har sett ut och hur vi 

har använt vårt material. Det fjärde kapitlet, analys och resultat, innefattar vår koppling av 

resultatet av undersökningen till de olika teorierna samt egna reflektioner. Våra 

frågeställningar besvaras i slutet av kapitlet. Den sammanfattande diskussionen är uppsatsens 

sista kapitel och tar upp de slutsatser vi drar utifrån studien. Vi för även en diskussion utifrån 

våra egna tankar kring studiens gång och resultat. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. Teori 
Teoridelen inleds med en introduktion till ledarskap och vad rollen som ledare innebär. Sedan 

kommer vi att gå in på vårt huvudsakliga ämne som är ledarstilar, där vi börjar med att 

presentera de tre klassiska ledarstilarna. Därefter övergår vi till två komplement för att 

beskriva ledarstilar. Sist i teoridelen kommer vi att belysa fenomenet personalneddragningar, 

eftersom det är den situation vi valt att studera för att se om ledarstilar förändras.   

 

När vi definierar begreppet ledarskap gör vi det utifrån våra egna erfarenheter av livet. 

Inställningen som vi har till ledarskap har påverkats av våra föräldrar, syskon, lärare och 

ledare. Det kan vara en positiv syn där ledaren är en förebild som hjälper till och gör att vi 

växer som människor. Det kan även vara en negativ bild av ledarskap där ledaren gör att vi 

känner oss rädda och osäkra. För att en organisation ska fungera, tror vi att det krävs tydliga 

mål samt att ledare och anställda hjälps åt för att nå målen. Varför vi har valt ledarstilar i 

denna studie är för att vi anser att det är ett relativt tidlöst sätt att se på ledarskap. 

Ledarstilsperspektivet var något som uppkom sent på 1940-talet och höll i sig fram till 1960-

talets slut, men trots detta anser vi att det fortfarande lever kvar idag. Perspektivet innebar att 

fokus lades på ledarens aktiviteter och handlingar, och inte lika stor vikt lades vid de 

personliga egenskaperna. En utförligare förklaring kring perspektivet följer i avsnitt 2.1. 

 

Vi menar att alla ledare har en viss stil att leda sina anställda på. Det är viktigt att poängtera 

att vi ser ledarstilar som något organisatoriskt. Med organisatoriskt menar vi hur en ledare 

leder sina anställda och inte hur personen beter sig på det personliga och psykologiska planet. 

Vår definition på en ledarstil är ett beteende på hur en ledare leder sina anställda inom arbetet 

på arbetstid. Med detta menar vi att en ledare befinner sig i sin roll när denne befinner sig på 

arbetsplatsen. En ledare som till exempel pratar om fotboll med en anställd oavsett om det 

sker på arbetsplatsen eller på fritiden, befinner sig inte enligt oss i sin ledarposition vid det 

tillfället. Vi anser att ledaren då agerar på det personliga och psykologiska planet, som inte 

inkluderar arbetet. En ledare befinner sig enligt oss endast i ledarpositionen när han eller hon 

kommunicerar och leder de anställda i arbetet.  

2.1 Ledarskapets utveckling 

Ledarskap är ett begrepp som de flesta känner till och använder i vardagliga sammanhang. 

Problematiken i ordet uppstår när det ska definieras, då det inte är många som vet hur de ska 

förklara begreppet. Det har huvudsakligen identifierats fyra olika perspektiv på ledarskap; 

egenskapsperspektivet, ledarstilsperspektivet, situationsperspektivet och det nya ledarskapet. 

Egenskapsperspektivet innefattade vilka egenskaper en god ledare bör ha eller utveckla, det 

var ett begrepp som dominerade till slutet av 1940-talet. De egenskaper som studerades var 

fysiska såsom längd, kroppsspråk med mera och abstrakta egenskaper som intelligens, verbal 

förmåga med mera. Egenskapsperspektivet lade mest fokus på den enskilda individen som 

ledare. Dock lades det ingen fokus på hur egenskaperna ter sig och hur de praktiserades i den 

kontext ledaren befann sig i (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006:151).  

 

Från 1940-talet fram till slutet på 1960-talet var ledarstilsperspektivet det perspektiv som 

dominerade ledarskapsforskningen. Ledarstilsperspektivet innebar att man tittade på både 

ledarens egenskaper och aktiviteter men största fokus lades på det sistnämnda. Varje ledare 

hade sin personliga stil hur han eller hon hanterade de olika arbetsuppgifterna. Detta gjorde att 

ledaren uppnådde olika resultat med olika medel. Kritiken mot ledarstilsperspektivet var att 

det var för stor koncentration på ledaren personligen och hur han eller hon utförde sina 

uppgifter, det lades ingen uppmärksamhet kring vilket sammanhang aktiviteterna utfördes i. 

Därmed uppfattades perspektivet som statiskt. I slutet av 1970-talet utvecklades ett 
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situationsperspektiv på ledarskap. Perspektivet kritiserade det statiska ledarstilsperspektivet. 

Det innebar att ledarskapet sattes i relation till den föränderliga situation det utövades i. En 

kompetent ledare kunde uppvisa olika handlingssätt och egenskaper, beroende på vilken 

situation han eller hon befann sig i. Ledarskapsforskningen började intressera sig för de 

sociala sammanhang som fanns kring ledaren och inte endast ledaren personligen (Eriksson-

Zetterquist et al 2006:151 ff) 

 

I början av 1980-talet utvecklade ledarskapsforskningen det nya ledarskapet, som är det fjärde 

perspektivet på ledarskap. Det nya ledarskapet innefattade transformativt ledarskap och 

karismatiskt ledarskap. Det transformativa ledarskapet byggde på förändring och utveckling, 

där de anställdas delaktighet var av stor vikt. Det karismatiska ledarskapet kännetecknades av 

att ledaren hade egenskapen att kunna entusiasmera och engagera sina anställda (Eriksson-

Zetterquist et al 2006:153 f). 

 
Tabell 1. Ledarskapets utveckling under 1900-talet (Eriksson-Zetterquist et al 2006:151). 

Period  Perspektiv  Centralt tema 

Fram till 1940-talets Egenskapsperspektivet Ledarskapsförmåga är medfödd 

slut 

 

Till 1960-talets slut Ledarstilsperspektiv Ledarskapets effektivitet beror på  

    ledarens beteende 

 

Till 1980-talets början Situationssynsätt Ledarskapets effektivitet 

    beror på situationen 

 

Från 1980-talets början Det nya ledarskapet Ledare måste ha visioner 

 

Det vi nyss tog upp från Eriksson-Zetterquist et al (2006) var hur ledarskapet och dess 

forskning sett ut fram till 2000-talet. Idag ser ledarskapets definition lite annorlunda ut, ett 

exempel är Bergengren som uttrycker ett antal olika definitioner kring vad ett ledarskap är. 

Den första definitionen innebär att ledarskap kan uttryckas som en konst att göra det man 

själv tror på. En annan definition är att ledarskap är den påverkansprocess där ledaren säger 

till sina anställda att nå uppsatta mål. Ytterligare en definition på ledarskap är att ledaren 

förmår medarbetarna att frivilligt och engagerat nå uppställda mål (Bergengren 2003:17). 

Varför vi valde att lyfta fram Bergengrens definitioner var för att vi anser att hon tar upp det 

som idag är relevant för hur en ledare ska vara. Vi anser att ledarskap är hur en person leder 

en grupp åt organisationens mål genom att få gruppen engagerad och förstå vilken roll de har i 

arbetet.  

2.2 Rollen som ledare 

Det är svårt att precisera hur en bra ledare ska vara. Många ledare har nått sina positioner på 

grund av specifika kunskaper. De kan exempelvis sitta på en hög kompetens inom de 

arbetsuppgifter som utförs i verksamheten och sedan klättrat inom organisationen. 

Arbetsmarknaden idag kräver en teknisk kunskap som passar verksamheten, men samtidigt 

krävs en stor social kompetens för att kunna leda arbetet. En ledare ska kunna samarbeta, 

lyssna och engagera sina anställda till att uppnå ett bra resultat för verksamheten (Bergengren 

2003:129). Det är viktigt för en ledare att ha en god självkännedom för att kunna identifiera 

vilka kunskaper och förmågor han eller hon själv har. Genom att ledaren gör detta kan denne 

utvecklas personligen, och genom det finna styrka att kunna fatta svåra beslut och kunna 

hantera besvärliga situationer (Bergengren 2003:29). Självkännedomen hos en ledare är 
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central eftersom denne kan bli starkt ifrågasatt av anställda som är missnöjda med sin 

arbetssituation. Det är enkelt för anställda att föra över sin ilska över sitt arbete på sin ledare, 

även om han eller hon inte är grunden till problemet (Bergengren 2003:129). 

 

Den formella typen av makt kan kopplas till ledarskap. Så länge människor uppfattar den 

formella makten som legitim, lyder de till största del ledaren och utför de uppgifter de har 

blivit ålagda. Den formella makten och ledarskapet bygger på en frivillig lydnad, om en 

ledare förlorar sin legitimitet förlorar denne samtidigt sin förmåga att leda (Bolman & Deal 

2005:401). Bolman och Deal (2005:402) presenterar en tanke som Heifetz diskuterar kring 

formell makt i koppling till ledarskap. Heifetz hävdar att formell makt utgör ett visst hinder 

att utöva ledarskap, eftersom människor i svåra situationer förväntar sig för mycket från 

ledaren. Det skapas ett ohållbart beroendeförhållande mellan ledaren och de anställda. 

Ledarrollen blir svår att kontrollera om ledaren själv lurar sig genom beroendeförhållandet 

och tror att han eller hon ska sitta inne med lösningar på alla problem.  

2.3 Klassiska ledarstilar 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006:207) nämner tre huvudtyper av ledarstilar; den 

auktoritära ledarstilen, den demokratiska ledarstilen och låt-gå-ledaren (laissez-faire), vilket 

Lewin och Lippitt utvecklade 1938. Den första som kallas den auktoritära ledarstilen innebär 

att makten som en ledare har utövas med hjälp av positionen. Karaktärsdragen är att den 

auktoritäre ledaren är dominerande och styr genom att ge sina anställda order och direktiv. 

Arbetet som gruppen utför är ledarens personliga ansvar och ledaren håller avstånd mellan sig 

själv och medlemmarna i gruppen. Kritiken som den auktoritäre ledaren ger är personlig och 

direkt riktad till den enskilde gruppmedlemmen. Den andra beteendeformen för en ledarstil 

kallas den demokratiska ledarstilen. Denna kännetecknas av att ledarens makt baseras på de 

interna och externa krav eller åsikter som påverkar organisationen. Ledarskapet som den 

demokratiske ledaren utövar är grupporienterat, vilket innebär att gruppen styrs av 

gemensamma mål. Gruppmedlemmarna har accepterat målen då de självmant är med i 

gruppen. Den demokratiske ledaren ser sig själv som en gruppmedlem och ger saklig och 

objektiv kritik. Den tredje och sista beteendeformen är låt-gå-ledaren som utmärkas av ett 

passivt ledarskap. Ledaren deltar så lite som möjligt i gruppens arbete och försöker varken 

organisera eller stimulera arbetet. Låt-gå-ledaren ger varken kritik eller kommentarer till 

gruppmedlemmarna eller deras arbete. Enligt oss behöver en ledare inte endast ha en ledarstil. 

Det går att kombinera de klassiska ledarstilarna och en ledare kan pendla mellan dessa. En 

ledare kan exempelvis vara auktoritär i ett avseende och demokratisk i ett annat.  

 

En teoretisk genomgång visar att det finns värderingar i litteraturen kring de tre klassiska 

ledarstilarna. Den auktoritära ledarstilen framställs som en relativt negativ ledarstil, medan 

den demokratiska ledarstilen framställs som ett bättre och mer rättvist sätt att leda. Vi anser 

dock inte att det har varit en direkt uttalad kritik mot vissa ledarstilar. Samtidigt anser vi att 

det inte har varit helt neutrala texter. Denna subjektivitet i texterna gör det svårt för oss att 

behålla den neutralitet som vi skulle önska kring ledarstilarna. Vi anser att vi kan ha blivit 

påverkade av den framställning som har gjorts i litteraturen. Vi har i kapitel 4 tagit upp tankar 

kring ledarstilarnas positiva och negativa karaktärsdrag. Oavsett dessa nackdelar kring 

teorierna anser vi att de har stor betydelse för syftet i denna studie. Vi anser att de kan 

användas för att besvara våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Därför anser vi att 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna. 



8 

 

2.3.1 Den auktoritära ledarstilen 

Enligt Lewin och Lippitt pekar den auktoritäre ledaren med hela handen och ger order via 

envägskommunikation, denne tar inte till sig de anställdas åsikter. Det är viktigt för ledaren 

att det är han eller hon som bestämmer och att ingen makt ifrågasätts eller tas ifrån ledaren 

(Bergengren 2003:135). Den auktoritära styrningen präglas av att ledaren är auktoritär, inte 

nödvändigtvis att denne har auktoritet. Auktoritet innefattar andra människors acceptens att 

ledaren har makt (Lennéer Axelson & Thylefors 2005:104). Gruppens prestationer är ledarens 

ansvar och ledaren håller ett tydligt avstånd mellan sig själv och gruppens medlemmar. Denna 

ledartyp inger en säkerhet för de som ingår i gruppen, då ledaren fattar alla beslut och 

informerar dem om vad som ska göras. Det medför dock en instabilitet när ledaren är 

frånvarande, eftersom gruppmedlemmarna har bildat ett personligt beroende till ledaren och 

inte har lärt sig att fatta egna beslut (Bakka et al 2006:207). 

 

Den auktoritäre ledaren har inget förtroende för de anställda när det gäller kompetens och 

förmågor. Ledaren styr därför arbetet för att uppnå det resultat han eller hon vill ha. De 

anställda ses inte som handlingskraftiga, utan behöver hjälp för att lösa arbetsuppgifterna. 

Den auktoritäre ledaren ser på sina anställda som att de av naturen är lata och därför behöver 

piska och morot för att genomföra arbetet. Synen på sig själv som ledare är dock omvänd, han 

eller hon uppfattar sig själv inneha mer kunskap och förstår saker bättre än vad de anställda 

gör (Överbefälhavaren & Försvarets läromedelscentral 1986:85). Förr var den auktoritära 

ledarstilen mer vanlig än vad den är idag. Kraven på en ledare har förändrats på grund av 

synen på demokrati. Det kan dock finnas auktoritära ledare kvar i dagens organisationer, även 

om de inte agerar auktoritativa öppet mot sina anställda. Det kan verka som att en ledare 

hämtar in synpunkter från de anställda i en speciell fråga, men egentligen har ledaren redan 

bestämt sig för ett beslut. Denne frågar de anställda för att framställa sig som mer 

demokratisk än vad han eller hon egentligen är. Auktoriteten kan ligga inombords hos 

ledaren. Utåt visar han eller hon mer demokrati eftersom det kravet ställs från samhället. När 

det uppstår en krissituation tar dock den auktoritära ledarstilen över. Genom att en ledare i 

grunden är auktoritär men utåt visar upp en demokratisk ledarstil, ger det möjlighet att förvilla 

de anställda och få övertaget (Lennéer Axelson & Thylefors 2005:104 f).  

 

Enligt studier kring anställdas arbetsinsats varierar den beroende på vilken ledarstil deras 

ledare har. Under den auktoritäre ledarens närvaro på arbetsplatsen är effektiviteten hög. 

Dock sjunker den kraftigt när han eller hon lämnar och inte övervakar de anställda 

(Överbefälhavaren & Försvarets läromedelscentral 1986:83). Den auktoritära ledarstilen kan 

fungera på en arbetsplats med enkla och rutinartade arbetsuppgifter, under förutsättning att 

ledaren ständigt är närvarande. Dock är det få arbetsplatser som har denna typ av 

arbetssituation i Sverige i dag. Under vissa situationer kan det ibland vara nödvändigt med ett 

auktoritärt ledarskap. Vid hastiga och brådskande händelser förflyttas fokus på 

människosynen i det auktoritära ledarskapet till den uppståndna situationen. När snabba beslut 

och en snabb samordning behöver göras kan det vara effektivt att handla utifrån det 

auktoritära synsättet (Lennéer Axelson & Thylefors 2005:105 ff).  

 

Studier gjorda på den amerikanska armén i mitten på 1900-talet visade att den auktoritära 

ledarstilen var mest gynnsam för verksamheten. De ledare som utövade en hög nivå av 

disciplin hade högre inflytande bland sina underordnade, jämfört med de ledare som inte hade 

lika hög nivå av disciplin. De ledare som använde sig av auktoritära metoder blev mer 

omtyckta av sina underordnade, och fick ett bättre resultat på arbetsuppgifterna som gruppen 

utförde tillsammans. Den auktoritära ledarstilen passar bäst vid ledaruppdrag där det behövs 
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hög grad av kontroll om vad som skall göras och vilka metoder som kan användas. Den 

auktoritära ledarstilen kan även få en negativ effekt.  

 

En studie som genomfördes på företaget IBM visade att de anställda blev bestraffade när de 

inte uppnådde de förväntade tidsmässiga resultaten. De gjorde i större utsträckning motstånd 

mot produktionen, jämfört med de som blev belönade när de höll den produktionsnivå som 

förväntades. Genom den starka auktoriteten på arbetsplatsen ville de anställda hellre lämna 

arbetet, arbeta emot organisationen och ifrågasätta ledarens kunskaper kring arbetet (Bass 

1990:42 ff). Likheten mellan dessa två företag där den auktoritära ledarstilen har studerats, är 

enligt oss att båda organisationerna är uppbyggda på att utföra arbetsuppgifter så fort som 

möjligt. En skillnad som vi vill peka på är att studien på IBM är gjort ett tiotal år senare än 

studien vid den amerikanska armén, vilket kan ha påverkat synsättet på ledarskapet. Under 

1900-talet genomfördes flera övergångar i ledarstilar, se avsnitt 2.1 i uppsatsen. Samtidigt tror 

vi att jargongen inom militären är att arbetsuppgifterna ska vara hårda, och de underställda 

ska bli starkt styrda av sina överordnade. De underställda förväntar sig att ledarstilen ska vara 

hård, annars skulle de blivit besvikna om det hade varit en ”snäll” organisation.  

 

Sammanfattningsvis skulle vi vilja hävda att vi kan se tydliga kopplingar mellan den 

auktoritära ledarstilen och Douglas McGregors teori X. McGregor har tagit fram två teorier, X 

och Y; dessa två skiljer sig åt beroende på vilken människosyn ledaren har. Enligt Bakka et al 

(2006:205) beter en ledare sig på olika sätt i sitt ledarskap, beroende på vilken människosyn 

han eller hon har. McGregors teori X är det auktoritära synsättet och utgår från att människan 

är naturligt lat och inte vill arbeta. Därför behövs en piska för att få arbetarna dit ledningen 

vill, människan tar inte ansvar för sig själv och har inga intentioner till att ta ansvar. Det andra 

antagandet kallas för teori Y och innebär att en ledare har ett mer demokratiskt synsätt. En 

ledare som omfattas av denna teori ser sina anställda som självständiga och anser att varje 

anställd är kapabel att ta eget ansvar i sitt arbete (Bruzelius & Skärvad 2004:373). Teori X har 

ett synsätt på människan och den auktoritära ledarstilen har ett liknande sätt att leda 

människan, vi anser därför att dessa hör ihop. Det anser vi eftersom vi tycker att den 

auktoritära ledarstilen har ett synsätt på människan som stämmer överens med teori X. 

Människan är av naturen lat och därför är ett auktoritärt ledarskap det bästa tillvägagångssättet 

för att föra arbetet framåt.  

2.3.2 Den demokratiska ledarstilen 

Den andra typen av ledare kan enligt Lewin och Lippitt beskrivas som demokratisk, eftersom 

denne har en tvåvägskommunikation med sina anställda (Bergengren 2003:135). Det 

demokratiska ledarskapet präglas av maktdelning och medinflytande. Generellt sett definieras 

den demokratiske ledaren som den mest effektiva. Ledaren lyssnar på sina anställda och tar in 

deras synpunkter på verksamheten. Han eller hon fattar beslut själv men låter även de 

anställda fatta egna beslut. Ledaren väljer inte att lyssna på sina anställda bara för att göra sig 

populär och inställsam hos dem, utan för att kunna utveckla verksamheten som de driver 

tillsammans (Lennéer Axelson & Thylefors 2005:109). Det tar oftast längre tid för den 

demokratiske ledaren att fatta ett beslut, men om de anställda får vara med i diskussionen. Det 

är dock värt att offra den tiden enligt Överbefälhavaren och Försvarets läromedelscentral 

(1986:84 f) då de anser att delaktighet genererar ett bättre beslut. Då uppfylls nämligen två 

väsentliga delar för ett framgångsrikt utförande: värdeintegrering och beslutslegitimering. 

Med värdeintegrering menas att alla förstår vad det handlar om och accepterar varandras 

värderingar. Beslutslegitimering innebär det att alla har varit med att påverka och utforma 

beslutet som har tagits.   
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Oftast har den demokratiske ledaren goda kunskaper om arbetssätten i verksamheten, men 

även den sociala förmågan att kommunicera gentemot sina anställda. Ett av karaktärsdragen 

för ledarstilen är tilliten till de anställda vilket leder till att alla behandlas likvärdigt. 

Stämningen på arbetsplatsen är oftast fri från prestige och maktkamp, och på så vis kan 

misstag erkännas både från ledare och från anställda. Den demokratiske ledarens 

arbetsgrupper är oftast självstyrande och ledaren behöver inte alltid vara närvarande för att 

verksamheten ska fungera (Lennéer Axelson & Thylefors 2005:109 f). 

 

I en undersökning genomförd i USA under 1950-talet visade det sig att de mest effektiva 

avdelningarna på ett företag var de som hade en demokratisk ledare. Ledaren var även social 

och sympatisk gentemot de anställda. I flera andra studier visade det sig även att den 

demokratiska styrningen var den mest effektiva för organisationen, eftersom ledarna tillät de 

anställda att uttrycka sig om arbetet och verksamheten. Uppmärksamheten de anställa fick 

ledde till att deras mentala och psykiska hälsa förbättrades. Det finns dock undersökningar 

gjorda under 1960-talet som visade på att det inte fanns någon skillnad i prestationsförmåga 

om de anställda blev ledda av en auktoritär eller demokratisk ledare. Flera forskare fann att 

olika arbetsgrupper hade olika prestationsnivåer, men detta kan dock inte kopplas till ledarens 

ledarstil (Bass 1990:424 ff). I dagens organisationer förväntas anställda, både från samhället 

och utifrån sig själva, få möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid, utbildning och 

kompetensutveckling av sina ledare. Anställda önskar att vara närvarande när beslut fattas och 

även att få tillgång till utmanande och intressanta arbetsuppgifter. Samtidigt förväntas de 

anställda själva, i de organisationer där det är möjligt, att utveckla sin egen karriär samt ta 

initiativ och på så sätt kunna påverka organisationens resultat. Med utgångspunkt i detta 

förhållningssätt kan anställningsförhållandet jämföras med McGregors teori Y. Detta eftersom 

de anställda är villiga att bidra med sin kunskap och kompetens till organisationen i enlighet 

med det ledarna vill få ut av dem (Kopelman, Prottas & Davis 2008:268). 

 

Sammantaget anser vi att det finns ett uttryckligt samband mellan den demokratiska 

ledarstilen och McGregors teori Y. En ledare som omfattas av teori Y ser sina anställda som 

självständiga och varje anställd är kapabel att ta eget ansvar i sitt arbete. Enligt Bruzelius och 

Skärvad (2004:373) uppnås inte effektivitet i teori Y enbart genom auktoritära metoder. Teori 

Y belyser även att det är viktigt att mäta resultat och effektivitet på lång sikt. Människan har 

dessutom en självmotivation, vilken vanligtvis är starkare än den motivation som 

organisationen försöker påtvinga den anställde. Ledarens uppgift är därmed att försöka förena 

organisationens mål med den enskildes mål. Teori Y har ett synsätt på människan att den vill 

ta ansvar och engagera sig, vilket även den demokratiska ledarstilen förespråkar. Det är även 

viktigt inom teori Y att det finns en tvåvägskommunikation, samt att ledaren och gruppen når 

målen tillsammans. Även här skulle vi vilja påvisa att teori Y är ett synsätt på människan som 

den demokratiske ledaren har.  

2.3.3 Låt-gå-ledaren (laissez-faire)  

Låt-gå-ledare utövar ett mycket passivt ledarskap. En ledare som använder sig av denna 

ledarstil engagerar sig nästan aldrig i gruppens eller avdelningens arbete. Låt-gå-ledaren ger 

väldigt sällan synpunkter varken positiva eller negativa till hur arbetet utförs (Andersson 

1994:122). Lewin och Lippitt menade att denna ledarstil är en motsats till den auktoritäre 

ledaren. Låt-gå-ledaren kännetecknas av att följa med strömmen, inte fatta några beslut och 

dra ut på svar till sina anställda. När denna typ av ledare ställs inför ett problem eller måste ta 

ett beslut skjuts det ofta upp. En förklaring till varför en ledare faller in i denna stil är att 

människan bakom ledaren är omotiverad till sin arbetsuppgift och är osäker på sig själv. 

Ledaren kanske har lockats av ledarrollen på grund av ökad status och andra förmåner, såsom 
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högre lön, eller efter påtryckningar från andra att söka sig till denna position. De anställda 

som låt-gå-ledaren ansvarar för har ofta ingen tilltro till sin ledare. De skäms oftast över 

honom eller henne eftersom ledaren inte kan fatta några viktiga beslut som kan påverka 

arbetsgruppen. För att kunna ha en bra balans mellan ledningen och arbetsgruppen krävs en 

”inre tyngd” vilket låt-gå-ledaren oftast inte har. Därför uppstår det ett glapp mellan ledaren 

och de anställda. Samtidigt som låt-gå-ledaren inte visar någon styrka eller fördelar arbetet 

hos sina anställda, bildas ofta informella ledare som tar kontroll över arbetssituationen 

(Lennéer Axelson & Thylefors 2005:107 f). 

 

White och Lippitt utförde ett experiment år 1953 där de testade hur ett antal pojkar på ett 

fritidshem arbetade i grupp. De pojkarna som hade en låt-gå-ledare låg lägst ner i 

produktivitet rent kvantitativt. Det framkom även att pojkarna i den grupp som låt-gå-ledaren 

ledde över inte mådde bra. Det förekom konflikter och allmän irritation i gruppen på grund av 

otillfredsställelse, det fanns inget ledarberoende i gruppen. När låt-gå-ledaren avlägsnade sig 

från gruppen märktes ingen större skillnad, gruppen var fortfarande lika passiv som tidigare 

(Andersson 1994:122 f).  

 

En situation där det kan vara lämpligt att ha en låt-gå-ledare är vid en tillfällig tillsättning av 

en ledarpost. Detta kan vara bra eftersom ledaren endast är tillsatt under en begränsad tid och 

organisationen behöver inget nytt sätt att leda. Låt-gå-ledaren håller verksamheten i rullning 

och ser till att allt flyter på som det brukar göra, inga större beslut behöver fattas för 

organisationen (Lennéer Axelson & Thylefors 2005:107 f).  

2.4 Komplement till de tre klassiska ledarstilarna 

För att få ett genomgående tema i denna uppsats har vi bestämt oss för att lägga fokus på 

ledarstilar. Därför har vi i första delen av detta avsnitt vidareutvecklat ledarskapsteorin 

situationsanpassat ledarskap till en ledarstil som vi anser är användbar i praktiken. I det andra 

avsnittet använder vi oss av RONS-modellen, då vi anser att det är ett bra komplement till de 

tre klassiska ledarstilar som vi tidigare har redovisat. Genom RONS-modellen hoppas vi att 

läsaren ska få en klarare bild av våra respondenter och deras ledarstilar, som presenteras 

senare i uppsatsen.  

2.4.1 Den flexibla ledarstilen 

Vi väljer att omvandla ledarskapsteorin situationsanpassat ledarskap till en ledarstil som vi 

benämner den flexibla ledarstilen. Eftersom vi anser att det inte finns en ledarstil som passar 

bäst i alla situationer, väljer att använda oss av en teori som förespråkar ett ledarskap som 

anpassas efter situationen. Vi tar den situationsanpassade teorin och bryter ner den till en, 

enligt oss, ledarstil som är användbar i praktiken. Vilken ledarstil en ledare har, enligt 

Bergengren (2003:140), är inte enbart beroende på vilka personliga egenskaper personen har 

utan också av vilken uppgift och roll som organisationen har tilldelat honom eller henne. 

Faktorer som gör att rollen som ledare varierar och förändras är bland annat vilken 

ägarstruktur företaget eller organisationen har. Andra faktorer är vilken verksamhetsinriktning 

det är, lönsamhetskrav, omvärldsförändringar och om företaget expanderar eller inte. Dessa 

faktorer måste ledaren ta hänsyn till i sin ledarstil och därför kan den variera. Utifrån detta 

kan vi föra ett resonemang att en ledare bör vara flexibel för att kunna leda sina anställda så 

bra som möjligt.  

 

Ur Bruzelius och Skärvad (2004:376 ff) benämns Hersey och Blanchards modell om 

situationsanpassat ledarskap. Modellen ska hjälpa ledaren att bli framgångsrik genom att 

komma fram till vilka krav som ställs på ledarskapet vid olika tillfällen; styrning, 
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känslomässigt stöd och de anställdas mognadsnivå. En kompetent ledare är en person som kan 

variera sina olika handlingssätt och egenskaper beroende på vilken situation personen 

befinner sig i. Valet av vilken ledarstil som passar bäst i olika situationer är beroende av 

egenskaper hos bland annat ledaren, vilken kompetens och personlighet han eller hon har, 

samt hur hög drivkraften är. En annan aspekt som påverkar är anställdas kompetens, 

personligheter och deras drivkrafter. Sammanhanget har en stor påverkan, med andra ord 

uppgiftens natur, normerna och värderingarna som finns. Om en ledare till exempel är 

kontrollorienterad kan det lätt bli ett auktoritärt ledarskap, vilket innebär mycket styrning över 

de anställda och arbetet. Ett annat exempel är om organisationen befinner sig i en kris så kan 

ett auktoritärt ledarskap vara att föredra. I en situation där de anställda är motiverade och har 

god kompetens kan ett demokratiskt ledarskap vara mer användbart. Med dessa exempel 

påvisas att ledarstilen påverkas av i vilken situation ledaren, de anställda och organisationen 

befinner sig i.   

 

De anställdas mogenhetsnivå är något som är viktigt att utreda som ledare för att veta vilken 

ledarstil man skall använda sig av. För att komma fram till vilken nivå respektive anställd 

samt arbetsgrupp befinner sig på, måste man undersöka vissa faktorer. Det finns tre faktorer 

som ska utredas med hjälp av en skala mellan hög och låg grad av mognad. Den första faktorn 

är hur hög eller låg förmåga anställda har att sätta upp mål som samtidigt är realistiska. Den 

andra faktorn är hur hög eller låg benägenhet anställda har att ta ansvar. Den tredje faktorn är 

vilken eller vilka utbildningar eller erfarenheter respektive anställd och grupp har. Det 

situationsanpassade ledarskapet innebär att ledarskap och de anställdas mognadsnivå står i 

relation till varandra. Ju högre mognadsnivå de anställda har desto mindre styrning från 

ledaren (Bergengren 2003:138 f). Ett exempel när den flexible ledaren anpassar sin ledarstil är 

när denne ska leda anställda som har varit anställda på företaget olika lång tid. Om en anställd 

är ny i organisationen eller i arbetsgruppen är det viktig att ledaren utövar ett mer 

uppgiftsorienterat ledarskap, som innebär att ledaren ger instruktioner och tydligt styr arbetet. 

Samtidigt när ledaren ska leda en person som har varit anställd en längre tid och vuxit in i sitt 

arbete är det viktigt att ledaren försöker motivera och informera om vidareutveckling 

(Bruzelius & Skärvad 2004:377 f). 

 

Det finns en risk att det är för enkelt att hävda att en ledare antingen har ett synsätt enligt teori 

X eller teori Y. I Kopelman et al (2008:268) nämner de att enligt Dansereu använder sig 

ledare av en kombination av flera ledarstilar beroende på vilken arbetsgrupp denne leder. 

Befinner sig ledaren i den egna arbetsgruppen leder han eller hon på ett sätt jämfört med om 

han eller hon kommer i kontakt med en annan arbetsgrupp. Ledare förhåller sig annorlunda 

till sina anställda beroende på vilken typ av arbetsgrupp de vanligtvis leder. När en ledare styr 

över sin arbetsgrupp agerar den enligt teori Y med dess synsätt på anställda. Skulle ledaren 

däremot komma i kontakt med en annan arbetsgrupp som den normalt inte styr över, agerar 

ledaren utifrån teori X. Vi tolkar detta resonemang som att situationen styr vilken ledarstil 

som är lämpligast och vi benämner denna ledarstil som den flexibla ledarstilen. Vi tror att en 

ledare väljer sin ledarstil utifrån hur mycket han eller hon känner sina anställda. När en ledare 

styr över sin egen grupp vet han eller hon vad som krävs för att gruppen ska komma framåt. 

När ledaren kommer in i en ny arbetsgrupp har han eller hon oftast en bristande kunskap om 

gruppen. Då tror vi att det är lättare att använda sig av teori X för att kontrollera hur de 

anställda arbetar. Enligt oss är ledaren den förlängda armen från företagsledningen och har ett 

intresse för företagets överlevnad. Samtidigt har ledaren ett intresse för de anställda eftersom 

de styr företagets resultat. När en ledare kommer till en ny arbetsgrupp tror vi att han eller hon 

studerar hur väl de anställda kan sina uppgifter. Om de kan uppgifterna bra kan ledaren lägga 
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mer fokus på att motivera de anställda, men om de inte kan uppgifterna bra så borde ledaren 

styra och hjälpa till i arbetet.  

2.4.2 RONS-modellen 

RONS-modellen är uppbyggd på fyra olika grundbeteenden. De är inte heltäckande men kan 

ses som små grundstenar för att kunna beskriva ledarskap. En ledare behöver vara ambitiös, 

ha en stark drivkraft samt inte vara rädd för nya utmaningar; det är det första grundbeteendet 

och kallas resursjägaren. Det andra beteendet som behövs kallas organisatören och bygger på 

att ledaren innehar struktur och kan tänka systematiskt i sina tankar och handlingar. 

Nytänkaren är det tredje beteendet, som innebär att ledaren ifråga kan se utanför ramarna och 

hitta lösningar för att ta en annan väg. Sist men inte minst krävs det en känsla för människor 

som gör att det går att skapa en vi-känsla i gruppen, en relationsorienterad kraft. Detta 

grundbeteende kallas för samordnaren (Ahltorp 1998:133).  

 

Vi har valt att använda denna modell för att få en bredare bild av de klassiska ledarstilarna. Vi 

anser att denna modell med grundbeteendena kan passa in i varje ledarstil, de är alltså inte 

beroende till någon specifik ledarstil. Beteendena ser vi som något personligt för en ledare 

och varje ledare har inte enbart ett grundbeteende. Vi menar att de kan ha flera beteenden som 

är oberoende för ledarstilen. Det utförs en vidare analys kring detta i avsnitt 4.2.5.   

 

Det är svårt för en ledare att ha en jämn fördelning mellan de fyra grundbeteendena, utan det 

blir lätt att ett beteende dominerar. Om en ledare har ett övervägande inflytande av 

resursjägaren tenderar han eller hon till att ständigt vara på språng. Resursjägaren kommer 

först till jobbet och går oftast sist. Det är heller inte helt omöjligt att det är just resursjägaren 

som jobbar mest av alla. Arbetet som resursjägaren utför är väldigt målinriktat och det kan 

ständigt förbättras enligt dem själva. Tävlingsinstinkten är hög vilken kan resultera i att saker 

genomförs för fort. Eftersom saker ska ske med minsta möjliga tid enligt resursjägaren, så kan 

han eller hon ta till vilka arbetsrutiner som helst för att få det gjort så fort som möjligt 

(Ahltorp 1998:134 ff).  

 

Om en ledare tenderar att ha stor del av grundbeteendet organisatören kommer han eller hon 

till jobbet i tid och går hem i tid. Organisatören har sina egna rutiner och vanor, de anställda 

kan lita på organisatören som ledare. Mötena som är inplanerade sker i rätt tid, organisatören 

är väl förberedd inför mötet och efteråt dokumenteras allt. Organisatören är väldigt 

strukturerad och har kontroll över saker och ting, han eller hon vet vart alla viktiga papper 

finns. Organisatören är kvalitetsmedveten och noggrann, han eller hon tycker oftast att formen 

på hur ett dokument ser ut är viktigare än innehållet (Ahltorp 1998:134 ff).   

 

Att ha nytänkaren som det dominerande grundbeteendet som ledare, kan både generera 

spänning och osäkerhet för de anställda. Nackdelen är att de anställda aldrig vet vart de har 

nytänkaren eftersom ingen dag är den andra lik. De har ständigt nya idéer och projekt igång. 

Nytänkaren älskar utmaningar och tycker det är spännande att välja nya sätt att göra saker på. 

Beteendet influeras av impulsivitet och en tendens att inte se de olika konsekvenser som kan 

uppstå. Nytänkaren kan snabbt komma på nya idéer men lika snabbt tappa intresset för dem.  

 

Om en ledares grundbeteende domineras av samordnaren är det en person som är stillsam. Det 

är viktigt för samordnaren att alla är med och bestämmer. Eftersom delaktigheten är väldigt 

viktig för samordnaren kan det bidra till att exempelvis möten drar ut på tiden. Trivsel är 

högprioriterat hos samordnaren vilket gör att de anställda ofta tycker väldigt bra om 

samordnaren som ledare. Samordnaren är en ledare som bryr sig väldigt mycket om sina 
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anställda, och visar det genom att vara närvarande och ofta hjälper till att lösa personliga 

problem. Samordnaren är öppen för dialog och ogillar konflikter, därför lägger han eller hon 

väldigt mycket energi på att hitta lösningar. Gemenskap är ett nyckelord för samordnaren och 

han eller hon ägnar sig väldigt mycket åt det (Ahltorp 1998:138 ff).  

2.5 Situationen personalneddragningar 

För att kunna studera om en ledarstil förändras väljer vi att sätta den i relation med en 

situation. Den situation vi väljer är personalneddragningar, då vi tror att detta är ett tillfälle 

där det tydligast går att utläsa en förändring i ledarstilar. Under denna situation tror vi att en 

stor press sätts på ledaren och det kan påverka den ledarstil han eller hon har. I en sådan 

situation anser vi att det inte enbart krävs att kunna leda och fördela arbetet, utan även kunna 

vara ärlig i största möjliga mån ha ett lugn och försöka behandla alla rättvist.  

 

Att vara ledare innebär att agera i dåtid, nutid och i framtid. Det gäller att kunna analysera 

resultat från dåtid, hur det har fungerat i verksamheten och dra slutsatser utifrån detta. Agera i 

nutid innebär att uppmärksamma människor i organisationen och locka fram det bästa ur dem. 

Som ledare måste man även vara beredd att möta kommande uppgifter och omstrukturera 

verksamheten (Bergengren 2003:17). Avveckling av personal är den situation som många 

ledare anser är den svåraste att hantera. En sådan uppgift måste genomföras med ärlighet, 

ledaren bör vara lyhörd och ha en känsla för sina anställdas reaktioner. Ledaren måste våga 

möta sina anställda i en öppen och respektfull kommunikation. Ledaren bör även ta sig tid och 

använda de resurser som krävs för att kunna hantera situationen. Varje anställd ska få en 

förklaring av sin ledare till grunden varför organisationen eller företaget genomför 

personalminskningar. Ledaren har inte avslutat sitt arbete när uppsägningssamtalen är 

avklarade, utan bör även hjälpa varje anställd att gå vidare i sitt arbetsliv (Kinding & 

Gotthardson 2008:9). 

 

Organisationsförändringar påverkar anställdas beteende, det spelar ingen roll om 

förändringarna är små eller stora. Förändringar behöver inte vara genomförda för att beteendet 

kan ändras, utan det kan vara förväntade eller befarande förändringar som påverkar beteendet. 

Det kan bara vara ett rykte om att företaget funderar på att drar ner på personal som gör att de 

anställdas beteende påverkas. Det är vanligt att de saker ledare säger och gör misstolkas av de 

anställda, det medför att ledarna bland annat möts av missnöje, baktankar och skepsis. Därför 

är det viktigt som ledare att vara synlig och mottaglig för konfrontationer. Ledaren bör även 

visa sina anställda att man som ledare är närvarande trots osäkerheterna kring förändringarna 

på företaget (Kinding & Gotthardson 2008:104 f). Detta är även viktigt då förhållandet mellan 

organisationen och de anställda är uppbyggt av psykologiska band; organisationen ger de 

anställda trygghet, tillhörighet, status och ekonomisk säkerhet. De anställda ger i sin tur 

organisationen lojalitet, engagemang och arbetsinsatser. Banden mellan de anställda och 

organisationen bryts när några av de anställda blir uppsagda. Förtroendet fallerar för en tid 

och ersätts av misstro, även tryggheten skadas vilket kan göra att stressen ökar för både ledare 

och anställda (Kinding & Gotthardson 2008:139 f). 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi att behandla det tillvägagångssätt som vi har använt oss av för att 

kunna genomföra vår studie. Kapitlet inleds med en introduktion till vetenskapliga 

förhållningssätt, för att sedan gå djupare in på hur vi har gått till väga i vår studie. I slutet av 

kapitlet finns även en presentation av de intervjupersoner som har varit delaktiga i vår studie.  

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

Det finns olika förhållningssätt att se på vetenskap och forskning. De två vanligaste 

förhållningssätten är positivism och hermeneutik. Positivisterna ville att vetenskapen skulle 

vara enhetlig, att grunderna till vetenskapen skulle byggas upp på samma sätt. Positivisterna 

tänkte sig också att forskningen metodiskt skulle beskrivas utifrån den hypotetiskt-deduktiva 

modellen. Den innebär att utifrån teorin förklara verkligheten som i sin tur prövas empiriskt 

med vetenskapliga metoder (Patel & Davidson 2003:26 f). Detta förhållningssätt liknar mest 

den metod vi valt att använda oss av i vår uppsats, eftersom vi har tagit med oss våra teorier ut 

i verkligheten för att studera om de stämmer i praktiken.  

 

Hermeneutik är ett annat synsätt på forskningsområdet och det är viktigt inom hermeneutiken 

att få förståelse av mänskligt liv. Inom hermeneutiken går det att tolka och förstå den 

mänskliga existensen genom bland annat språket, mänskliga handlingar samt livsyttringar 

(Patel & Davidson 2003:29 f). Vår studie har ett inslag ett hermeneutiskt synsätt, eftersom vi 

har analyserat våra intervjupersoners handlingar och yttrande genom deras svar.  

3.2 Vår förförståelse 

Förförståelse är den uppfattning och tolkning vi har om verkligheten. Den präglar det sätt vi 

människor väljer att se på vår verklighet, både inom privatlivet och inom forskningen. Vi 

människor har socialiserats in i en värld där vissa saker tas för givna, och där vi förhåller oss 

enligt de förkunskaper vi har kring saker och människor (Thurén 2007:58 ff). När vi började 

skriva denna uppsats hade vi en förförståelse kring ledarstilar och ledare. Vi utgick från 

grundantagandet att en ledare beter sig på ett visst sätt, eftersom vi har blivit uppvuxna med 

ett grundsynsätt. Vårt grundsynsätt innebär att vi anser att en ledare ska kunna bestämma över 

vad de anställda ska producera men samtidigt ha förmågan att lyssna och kommunicera med 

dem. Detta synsätt har påverkat vår uppsats en aning, men vi anser att vi ger en bred bild 

kring ledarstilar och ledarskap för läsaren att reflektera över. Genom vår förförståelse har det 

varit enklare för oss att forma intervjufrågor kopplat till våra teorival, och samtidigt kunna 

förstå våra respondenter under intervjuerna. Detta har lett till en djupare förståelse för deras 

svar när vi sedan analyserade intervjuerna.  

3.3 Val av metod  

Det finns två stora inriktningar att använda sig av vid en undersökning. En kvantitativ metod 

kopplas ofta till mätningar och jämförelse i form av enkäter och frågeformulär. Denna metod 

mynnar ut i statistik och beräkningar, alltså data som går att sammanställa och beräkna. En 

kvalitativ metod däremot kännetecknas varken av siffror eller tal. Här ligger fokus på språk, 

ord och handling. Detta förknippas ofta med intervjuer eftersom det sker ett muntligt samtal, 

antingen öga mot öga eller via telefon (Backman 2008:33). Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi anser inte att en 

enkätundersökning kan ge oss de svar vi vill ha, eftersom den enligt Backman (2008:33) 

oftast endast innehåller fasta svarsalternativ. Vi ville ge våra intervjupersoner utrymme att 
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berätta om hur de upplever sig själva som ledare och hur de ser på sin ledarstil i situationer 

som rör personalneddragningar.  

Vi genomförde intervjuerna med hjälp av halvstrukturerade intervjuer som metod. Enligt 

Bryman (2002:301) har intervjuaren vid en halvstrukturerad intervju i förväg bestämt 

genomgående teman som ska beröras under intervjun. Intervjuaren har innan intervjun 

upprättat en intervjuguide och skrivit ner frågor och teman i en viss ordning. Frågorna 

behöver inte ställas i den ordningen de står i utan kan blandas utifrån hur respondenten svarar. 

Respondenten kan i en sådan intervju utforma sina svar på sitt eget sätt. Intervjuaren kan 

också ställa ytterligare frågor kring svaret utan att dessa behöver finnas med i intervjuguiden. 

Skälet till att vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer var att vi ville ha ett 

genomgående tema i samtliga intervjuer. Genom vår intervjuguide formulerade vi ett antal 

teman från vår teoridel som innehöll ett visst antal frågor, som skulle hjälpa oss att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vi ville ge respondenterna friheten att forma sina egna svar 

under intervjuerna, då vi tror att den sanna ledarstilen hos varje respondent visar sig bättre på 

detta vis.  

 

Vi tror att vi hade fått annorlunda svar om vi hade haft en helt strukturerad eller en helt 

ostrukturerad intervjuform. Varje intervju följde inte strikt intervjuguiden, utan om samtalet 

ledde in på ett intressant ämne så ställde vi följdfrågor och lät respondenterna reflektera själva 

över varje fråga. Vi valde att inte använda den strukturerade intervjuformen då den enligt 

Lantz (2007:33) mer kan analyseras som en kvantitativ undersökning. Samtidigt valde vi inte 

den ostrukturerade formen då vi tydligt vill kunna koppla svaren från respondenterna till vår 

teori. Den halvstrukturerade intervjuformen anser vi vara bäst lämpad till vår uppsats, men 

samtidigt vill vi inte dölja att resultatet kommer att vara färgat av vår syn på svaren. Analys 

och koppling till olika teman har genomförts av oss själva för att ge oss en uppfattning om 

vilka ledarstilar som råder i de undersökta organisationerna. 

3.4 Vårt urval 

Vi har valt två organisationer där vi inriktar oss på personer som innehar en ledarroll. Genom 

kontakter från vårt arbetsliv valde vi två olika organisationer, en som är privatägd och ett 

statligt ägt bolag. Vi valde att intervjua sju ledare i två organisationer där vi själva har arbetat, 

dock fick vi ett återbud av en av respondenterna. Därmed blev det sammanlagt sex intervjuer 

genomförda. Vi har haft en arbetsrelation till fyra av sju respondenter. Dessa personer har vi 

tidigare arbetat tillsammans med och vi valde just dem för att vi enkelt kunde ta kontakt med 

dem. En annan viktig aspekt som hade stor betydelse när vi gjorde vårt urval var att samtliga 

respondenter har erfarenhet från personalneddragningar. Ledarna hade i någon utsträckning 

varit med vid personalneddragningar, vissa mer än andra. Eftersom samtliga respondenter 

hade erfarenheten ansåg vi att de var relevanta för vår studie. De namn som presenteras är 

fingerade. 

Karin är 40 år och arbetar i ett statligt ägt bolag. Hon har varit ledare i ett halvår och har elva 

underställda.  

 

Martin är 42 år och arbetar i ett statligt ägt bolag. Han har varit ledare i sju år och har 14 

underställda.  

 

Camilla är 44 år och arbetar i ett privatägt företag. Hon har varit ledare i sju år och har 23 

underställda. 
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Henrik är 46 år och arbetar i ett privatägt företag. Han har varit ledare i tio år och har 33 

underställda.  

 

Bengt är 51 år och arbetar i ett statligt ägt bolag. Han har varit ledare i 13 år och har 33 

underställda. 

 

Ulf är 57 år och arbetar i ett privatägt företag. Han har varit ledare i 21 år och har 35 

underställda.  

3.5 Genomförande 

När vi skulle börja kontakta de tilltänkta respondenterna valde vi att kontakta ledarna per 

telefon, i två organisationer som vi sedan tidigare har arbetat på. Genom våra tidigare arbeten 

vid dessa organisationer har vi byggt upp en god relation till våra närmsta ledare. Detta var en 

avgörande faktor till varför vi valde att genomföra intervjuerna vid dessa organisationer. Vid 

kontakten med våra tidigare ledare presenterade vi syftet med uppsatsen samt planeringen 

kring intervjuerna. Efter telefonsamtalet mailade vi ytterligare information till ledarna. I den 

ena organisationen tog vi direkt kontakt med tre ledare som vi redan hade personlig kontakt 

med, och i den andra organisationen vidarebefordrades vårt mail ut till ett antal 

avdelningschefer. I den sistnämnda organisationen hade en av oss endast relation till en 

avdelningschef.  

Vi kontaktade våra intervjupersoner längre fram under våren via mail för att bestämma tid och 

plats då intervjuerna skulle äga rum. Tyvärr valde en respondent att inte ställa upp på intervju, 

vilket vi endast fick reda på ett fåtal dagar innan intervjuerna skulle genomföras. Utifrån de 

personer som valde att ställa upp på intervju, kunde vi inte önska en jämn kön- och 

åldersfördelning. Genusperspektivet är något som vi valt bort i vår uppsats och därmed drar vi 

inga slutsatser eller gör jämförelser kring könen. Det blev övervägande män som ställde upp, 

men däremot blev åldersfördelningen jämnare på respondenterna. Detta ansåg vi vara bra 

eftersom vi då inte bara får kommentarer och synsätt från en åldersgrupp, utan från flera olika 

generationer. Samtidigt kommer vi inte göra någon närmare analys kring om det fanns några 

likheter eller skillnader mellan åldrarna. Vi ser det endast som ett plus i uppsatsen då vi får 

olika perspektiv.  

Samtliga intervjuer genomfördes vid varje ledares arbetsplats och i deras arbetsrum. Vi hade 

stängd dörr mot omgivningen och de varade mellan 30 och 50 minuter. Vid en intervju blev vi 

avbrutna två gånger av en tekniker som behövde respondentens hjälp med att ordna dennes 

dator. Dessa avbrott tror vi inte hade någon inverkan på intervjun, eftersom intervjupersonen 

var angelägen att fortsätta på den frågan som vi diskuterade innan avbrotten. Vid ytterligare 

en intervju blev vi avbrutna av att respondentens telefon ringde och denne svarade. När 

telefonsamtalet var slut fortsatte inte denne att utveckla sina tankar kring den tidigare ställda 

frågan, utan vi fortsatte att ställa nästa fråga. Att detta skedde var inte något vi reflekterade 

över under intervjun. Det var först vid transkriberingen som vi insåg att vi borde lett 

respondenten tillbaka till den tidigare frågan.  

Innan intervjun började frågade vi varje respondent om vi fick deras tillåtelse att spela in 

intervjun för att underlätta vårt analysarbete med intervjuerna, vilket samtliga respondenter 

godkände. Under varje intervju var en av oss intervjuledare som styrde intervjun och ställde 

frågor till respondenten. Den andra skrev ner deras svar som stödord på dator, som ett 

komplement till bandspelaren. Eftersom att vi var två stycken som intervjuade en person insåg 
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vi att det kunde finnas en viss risk att intervjupersonen skulle känna sig pressad och utfrågad. 

Men efter diskussioner oss två emellan kom vi fram till att alla ledare sitter relativt högt upp i 

hierarkin på arbetsplatsen, och är enligt oss trygga i sina positioner som ledare. I och med 

detta ansåg vi att de inte skulle känna sig pressade av att två personer skulle intervjua dem. 

Om vi istället hade intervjuat de anställda hade de möjligtvis upplevt situationen annorlunda 

och kanske känt sig utsatta och pressade av två intervjuare. Intervjun började med inledande 

frågor kring respondentens bakgrund; ålder, befattning och ledarerfarenhet med mera. Sedan 

övergick intervjun kring olika ledarstilsteman, hur respondenten agerar i olika situationer och 

hur denne ser på sig själv som ledare. Vi målade upp flera scenarier kring 

personalneddragningar där vi bad respondenten att svara hur denne skulle agera. Som 

avslutningsfråga bad vi varje respondent att berätta om ett tillfälle där hans eller hennes 

ledarskap har gjort denne stolt.  

I denna uppsats har vi valt att arbeta med en metod som mest liknar deduktion. Det innebär att 

vi utgår från en teori och genom att applicera den i verkligheten får vi en uppfattning om hur 

korrekt den är. Detta sätt att arbeta kallas även för hypotetiskt-deduktivt enligt Patel och 

Davidson (2003:23), vilket vi anser mest likna vårt genomförande. Vi började med att läsa in 

oss på ämnet genom olika teorier om ledarstilar och tog med oss kunskaperna ut på fältet för 

att pröva dem i verkligheten. Utifrån våra teorier bestämde vi oss för att utforma 

intervjufrågorna så att de skulle kunna knytas samman till teorin i analysen.  

 

Vid kodningen av intervjumaterialet använde vi våra teorier och försökte analysera materialet 

i olika ledarstilsbanor. Genom att vi har förhållit oss till befintliga teorier under hela 

forskningsprocessen anser vi att objektiviteten i undersökningen har varit stark. Vi vill 

poängtera att vi har försökt att undvika egna åsikter i intervjuerna. Dock är det viktigt att 

tillägga att vi under intervjutillfällena samtidigt har reflekterat över svaren och därför kan vi 

inte utesluta att några åsikter har kommit fram. Vår egna förförståelse (se avsnitt 3.2 i 

uppsatsen) har bidragit till en viss utformning av intervjufrågorna. Om vi hade gått in helt 

objektiva inför intervjuerna hade vi inte kunnat reflektera över frågorna och dess svar, 

eftersom vi inte skulle ha något annat att jämföra med.   

 

Vi spelade in samtliga intervjuer på band, vilket gjorde att vi direkt efter varje intervjutillfälle 

kunde lyssna igenom intervjuerna och skriva in konversationen i ett dokument på datorn. När 

detta arbete var klart skrev vi ut alla intervjuer och började koda dem. Vi använde oss av en 

öppen kodning av alla intervjuer. En öppen kodning innebär enligt Corbin och Strauss (2008) 

att forskaren samlar ihop ett antal begrepp och sedan kategoriserar dem. Vi läste igenom våra 

intervjuer flera gånger för att kunna få ut så mycket som möjligt av varje text. Vi skrev 

begrepp i marginalen för att sammanfatta en fråga eller en mening som vi ansåg var av 

betydelse för analys. Samtidigt sammanfattade vi memos i kanten om saker som vi tänkte på 

när vi läste texten och som vi ansåg var de utmärkande dragen i intervjupersonernas 

ledarstilar. Nedan följer ett exempel på hur våra memos såg ut.  

 
Kontroll verkar vara viktigt. Samtidigt vill hon kunna lita på de medarbetare hon 

har, men det är viktigt för henne att på samma gång kunna kontrollera vad de gör. 

När hon hävdar att hon inte kontrollerar förrän arbetet haltar, så måste hon ju ha 

kontrollerat arbetet från början, så hon ser att det haltar? Indirekt kontroll vilket blir 

en direkt kontroll.  

 

Vi fick uppfattningen att kontroll var viktigt för intervjupersonen och utvecklade sedan våra 

tankar i ett memo. Där resonerade vi oss fram till att vi upplevde att intervjupersonen var mer 

kontrollerande än vad denne uppgav. Intervjupersonen hävdade att denne inte kontrollerade 
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sina anställda förrän tempot i produktionen var lägre någonstans. Detta fick oss att tänka att 

det ständigt måste finnas en kontroll för att kunna upptäcka att tempot saktas ner.  

 

De kategorier som vi skrev ner i vår öppna kodning var bland annat delaktighet, stöd och 

beslutsamhet. Under dessa kategorier placerade vi in mindre begrepp, bland annat samverkan, 

ensamhet, trygghet, öppenhet och kontroll. Detta gjorde vi för att få en enhetlig bild av 

intervjupersonernas ledarstilar och skapa en grund för en god analys. Utifrån kategorierna 

försökte vi att sammankoppla dessa med de utmärkande dragen för varje ledarstil, som vi 

hade gått igenom i vårt teoriarbete. Genom detta kunde vi utläsa om det fanns några tydliga 

drag mellan teori och verklighet, eller om det fanns någon avvikande stil som gav oss 

utrymme för en djupare analys. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att kunna få en bild av om de undersökningar som har genomförts i ett arbete är av god 

kvalitet, kan forskare använda sig av två begrepp, nämligen validitet och reliabilitet. Validitet 

gäller huruvida vi undersöker det vi har avsett att undersöka. Frågan man måste ställa sig är 

om vi verkligen undersöker det vi vill med den teknik vi använder. Reliabilitet mäts huruvida 

vi genomför undersökningen på ett tillförlitligt sätt, alltså tillförlitligheten i det vi undersöker. 

Vi måste försäkra oss hur väl skyddad vår undersökning är mot ett slumpmässigt inflytande 

(Patel & Davidson 2003:99 ff).  

3.6.1 Trovärdighet och giltighet  

I kvalitativa studier tillämpas även validitet och reliabilitet men i en annorlunda form än vid 

kvantitativa studier. Här talar forskare i stället om trovärdighet och giltighet. Giltigheten kan 

även benämnas som autenticitet, och rör huruvida undersökningen har gett en rättvis bild av 

de uppfattningar som intervjupersonerna har gett oss forskare. Dessutom värderas de 

konsekvenser som forskningen ger intervjupersonerna (Bryman 2001:261). Vi anser att vår 

studie har bidragit till att varje ledare har kunnat reflektera över sig själva som ledare, 

eftersom intervjufrågornas fokus var på deras ledarstil och hur de leder sina anställda. Vi tror 

att de efter intervjuerna har blivit mer medvetna om sitt agerande i vissa situationer på 

arbetsplatsen, efter att de har diskuterat olika scenarier med oss som rör deras arbete.  

 

Trovärdigheten i en undersökning kan enligt Bryman (2001:258) delas in i fyra 

underkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. Den första underkategorin handlar om att skapa en tillförlitlighet i resultatet. Det 

gör forskaren genom att återgå till respondenterna och rapportera resultatet. Detta gör 

forskaren för att kunna få bekräftat att han eller hon har uppfattat verkligheten på rätt sätt. 

Detta kunde vi inte genomföra fullt ut, eftersom vi inte ansåg oss ha tiden till att återkoppla 

resultatet och få feedback från våra respondenter. Dock försökte vi att bekräfta så många 

frågor som möjligt under intervjuerna, för att klargöra att vi har förstått deras svar rätt. 

Överförbarhet innebär att de fylliga resultat som kvalitativa forskare kommer fram till ska 

kunna överföras till en annan miljö. Genom att bedöma överförbarheten mäter man hur pass 

väl svaren kan anpassas i olika kontext enligt Bryman (2001:258 f). För att göra en rimlig 

bedömning av överförbarheten kan vårt urval och vårt tillvägagångssätt under intervjuerna (se 

avsnitt 3.3 och 3.4) studeras och sedan jämföras. Överförbarheten i denna uppsats anser vi 

vara god, resultaten av ledarstilar och personalneddragningar kan placeras in i andra 

förhållanden gällande ledarskap och organisationsförändringar.  

 

Pålitligheten i en undersökning kan enligt Bryman (2001:258 ff) bedömas genom att studera 

alla faser i forskningsprocessen, exempelvis hur beslut har fattats gällande datainstrument och 
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även om den teorietiska delen är fullt berättigad. Vår handledare har under hela 

uppsatsprocessen gett oss kommentarer och kritik för att få vår uppsats så trovärdig och riktig 

som möjligt. För att kunna styrka och konfirmera måste en forskare visa att denne har gjort 

allt den kan för att kunna bevisa trovärdigheten. Enlig Bryman (2001:258 ff) ska det vara 

enkelt för läsaren att förstå att forskaren inte har påverkats av subjektiva åsikter vid utförandet 

av forskningen. I studien har vi aldrig förvrängt något svar från våra respondenter. De resultat 

vi har kommit fram till är helt baserade på teorier och våra respondenters svar.  

3.7 Etik 

Etik kan förklaras som en uppsättning av normer där en grupp har kommit överrens om vad 

som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt. Etiska problem kan uppstå inom 

forskningen vilket grundar sig i att frågor och handlingar kan vara rättvisa eller orättvisa. 

Huruvida de upplevs som rättvisa eller orättvisa står inte endast i relation till det aktuella 

projektet och de intressenter som finns där. Det står även i relation till de människor runt 

omkring som berörs av forskningen. De etiska beslut som forskare tar grundar sig i de 

värderingar och normer forskaren och forskningssamhället har (May 2001:78 f).  

 

När vi skulle intervjua våra respondenter var det viktigt för oss att tänka på den etiska 

aspekten. Vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga att prata med oss och slippa 

tänka på att de borde hålla tillbaka vissa tankar. Vi förklarade både innan intervjun och vid 

intervjutillfället att deras deltagande var helt frivilligt. Vi klargjorde även vad syftet med 

uppsatsen var, vilket är viktigt att tänka på enligt Patel och Davidson (2003:70). Vi förklarade 

för våra respondenter innan intervjun hur vi skulle hantera och behandla uppgifterna om dem. 

Vi förklarade tydligt att de när som helst kunde avbryta intervjun, både före, under och efter 

att intervjun hade skett. Vi behandlade deras uppgifter konfidentiellt vilket enligt Patel och 

Davidson (2003:70) innebär att vi som intervjuare känner till deras identitet, men att det också 

är endast vi som har tillgång till uppgifterna. Vi var noga att förklara att deras uppgifter 

kommer att bli fingerade i vår uppsats, detta för att göra intervjupersonerna anonyma för 

läsaren.  



21 

 

4. Analys och resultat 
Det här kapitlet inleds med en utförligare presentation av intervjupersonerna och hur deras 

ledarstil har kommit till uttryck i våra intervjuer. Vidare för vi en analys kring de tre klassiska 

ledarstilarna, samt den flexibla ledarstilen och RONS-modellen. Analyskapitlet avslutas med 

att vi presenterar svaren på våra två frågeställningar.  

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Bengt 

Ledarskap för Bengt innebär att styra, leda och fördela arbetet. Lite olikt Bengts tankar kring 

ledarskap anser vi att de utmärkande dragen i Bengts ledarstil är samverkan, öppenhet och 

bestämdhet. Samverkan utmärks som en stor byggsten i Bengts ledarstil, eftersom han lyfter 

fram begreppet som ett av det väsentliga för honom i arbetet. Bengt vill alltid diskutera fram 

lösningar, men när han ser att han behöver gå in och reda ut en situation så är han inte rädd för 

att göra det. Ett citat som utmärker Bengt som ledare och hans ledarstil är: ”Vi har kört med 

öppna kort, och jag brukar säga att det är högt i tak här ute och det ska det vara också. Det är 

enda chansen att vara med från början, köra med öppna kort”. De anställda är väldigt viktiga 

för Bengt, han vill skapa ett starkt band mellan sig och varje anställd. Han anser att det är 

viktigt som ledare att lyssna och uppmärksamma varje anställd, därför går han en runda på 

kontoret varje morgon för att hälsa på alla. Han får sina anställda att känna sig betydelsefulla 

men det blir samtidigt inte för personligt, eftersom han är tidsfokuserad och målinriktad.  

 

När Bengt får ett direktiv från högre ledning att en uppgift ska vara utförd till ett visst datum, 

så är han säker på att saker är färdiga vid den tidpunkt det är sagt. För att kunna nå alla mål i 

tid är det viktigt för honom att kunna lita på sina anställda, vilket han också gör. Han litar på 

att de anställda löser de problem som uppkommer där han själv inte kan vara med och styra 

upp. Bengt hävdar att om personalen får information om vad som händer i organisationen och 

på arbetsplatsen, så är det lättare att kunna styra dem till att uppfylla de mål som finns. Det 

kan då enligt Bengt bli lättare för personalen att ta till sig förändringar, om de har fått 

information i god tid.  

 

En situation som Bengt är nöjd med är när han löste ett problem mellan två anställda. En 

anställd ville anmäla den andra för mobbing, och Bengt tog genast in dem på kontoret och bad 

dem en i taget förklara situationen. Sedan förklarade han för båda hur situationen var, att den 

ene ville göra en anmälan. Bengt tog fram en blankett för anmälan och sa att han kommer att 

lämna in den på måndagen. Han bad dem att tänka över saken under helgen och återkomma 

till honom på måndagen för om anmälan skulle skickas eller inte. På måndagen kom de båda 

anställda in till Bengts kontor och sa att de hade klarat upp situationen, och att det inte 

kommer att bli någon anmälan.  

  

Martin 

De utmärkande dragen i Martins ledarstil är delaktighet, öppenhet och förståelse. Martins 

ledarstil utmärks av lagkänsla. Eftersom Martin tillbringar fyra arbetsdagar av fem med de 

anställda i verksamheten så upplever han att han har en förståelse för deras arbetssituation. 

Samtidigt hävdar han att han inte är rädd för att fatta beslut som påverkar dem. Martin anser 

att lagkänslan ökar genom motivation. Motivation kan handla om att informera om vad som 

händer på arbetsplatsen samt att alla hjälps åt med arbetet. Martin säger i intervjun: ”Jag tror 

mer att man hjälps åt att det här att alla vet vad som händer på kontoret och inte blir styrt så 

himla mycket heller utan man hjälper varandra. Slänger in ett wienerbröd ibland så blir det 

bra”. Detta uttryck tycker vi beskriver Martins syn på sitt ledarskap. Det är viktigt för Marin 
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att alla anställda är delaktiga. Han sätter personalen främst vid arbetsplatsträffar och vill att 

deras åsikter ska komma upp först vid möten rörande deras arbetssituation. Samtidigt är 

Martin mottaglig för nya idéer och att implementera dessa hos de anställda. Om det beslutas 

om införande av ett nytt arbetsredskap så försöker Martin tillsammans med Bengt att föra en 

diskussion med de anställda om vad som händer innan de ska införa det. Martin och Bengt 

brukar diskutera saker tillsammans, eftersom Martin arbetar steget under Bengt på 

arbetsplatsen och de tillsammans ska leda de anställda.  

 

En situation som Martin är nöjd med är när han tillträdde posten som ledare för ett antal år 

sedan. Vid den tidpunkten arbetade varje anställd för sig själv och vid samma plats. Genom 

att arbetet på detta vis var väldigt sårbart när någon blev sjuk, införde Marin ett roterande 

arbetssätt, där de anställda gick runt på tre områden. Det möttes av motstånd i början men när 

han frågar de anställda idag säger de att de inte vill gå tillbaka till det gamla arbetssättet. Han 

säger att det tog tid att implementera arbetssättet och det krävdes många diskussioner. Martin 

känner sig mycket nöjd med hur han genomförde situationen. Han fick även stå och prata om 

hur processen hade sett ut inför hela den fackliga organisationen i Sverige.  

  

Camilla 

För Camilla innebär ledarskap att kunna få med sig de anställda att utföra det arbete som 

behövs för tillfället. Hon anser att det är viktigt att ha social kompetens och att kunna 

kommunicera med de anställda, att kunna sätta upp tydliga mål och arbeta mot dem. De 

utmärkande dragen i Camillas ledarstil är kontroll, beslutsfattande och trygghet. Ett citat som 

kännetecknar Camilla som ledare är: ”Jag styr mycket efter reglerna och vilka regler som 

finns och här så har det inte varit så, folk gör lite som dom vill, man har kunnat röra sig 

utanför reglementet om man säger så, man har olika nivåer på vad man tycker är okej och inte 

okej”.  

 

Det är viktigt för Camilla att ha ett stöd i sitt arbete som ledare, hon använder ofta sin kollega 

Henrik som ett bollplank. Camilla och Henrik arbetar nära varandra, eftersom de är ledare för 

varsin del av en avdelning. Hon säger att om hon inte hade haft sin kollega så hade hon känt 

sig lite ensam i sin position. Camilla är angelägen om att alltid försöka hitta en lösning på ett 

problem med de berörda parterna. Om de inte kan nå en lösning vill hon ändå att båda parter 

ska finna en acceptens för varandras åsikter. Hon tycker att det är viktigt att ha kontroll i sitt 

arbete, hon vill veta vad som pågår i verksamheten. Hon betonar dock att hon inte brukar 

kontrollera förrän hon märker att tempot dras ner någonstans i verksamheten. Camilla anser 

också att det är viktigt att vara lyhörd, att försöka se vad som händer i produktionen och med 

de anställda. Camilla vill uppträda på ett mycket respektfullt sätt gentemot sina anställda, och 

vill att alla anställda ska få information om vad som händer.  

 

En situation där Camilla har känt sig nöjd med sitt ledarskap var när hon såg att en anställd 

hade problem hemma. Hon försökte att hjälpa till att hitta ett sätt för att lösa problemet. Hon 

sade till den anställde att lägga fokus på att lösa det hemma och inte oroa sig över arbetet. 

Efter den situationen fick hon mycket positiv feedback tillbaka från den anställde för sitt 

agerande, och för att hon visade hänsyn till den berörda.  

 

Karin 
Ledarskap för Karin är när ledaren berättar hur ett arbete ska utföras. De utmärkande dragen 

som speglar hennes ledarskap är kommunikation, tillit och sammanhållning. Hon tycker att en 

ledare ska lyssna och föra en dialog med sina anställda, därför blir kommunikationen viktigt i 

Karins ledarskap. Karin är mjuk i sitt agerande som ledare då hon istället för att säga till vad 
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som ska göras hellre föregår med gott exempel. Hon visar hellre för de anställda hur en 

arbetsuppgift ska genomföras. Genom att hon arbetar tillsammans med personalen i 

verksamheten anser hon att sammanhållningen stärks. Under intervjun benämner Karin sina 

anställda som vänner och menar att hon vill inte styra och ställa över dem. Följande citat anser 

vi speglar hennes ledarskap: ”Ja jag brukar skoja till det, man kör ju lite skämt när man kan. 

Jag brukar köra såna här spex (skratt). Jo men det gör att det blir lite lättare till skratt”. Karin 

litar på att personalen utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt, och att de kommer till henne ifall 

det skulle vara några problem. Kontroll och makt är två negativt laddade begrepp för Karin, 

hon menar att makt och kontroll gör att sammanhållningen försvinner. Karin leder de 

anställda genom att arbeta tillsammans med dem. Hon är tillgänglig för dem hela tiden och 

sitter sällan inne på sitt kontor. Karin tycker det är viktigt att de anställda är delaktiga i 

beslutfattandet, besluten ska ske genom samverkan i den mån det går. Karin menar att det 

finns beslut som dock inte kan fattas genom samverkan, exempelvis när det krävs snabba 

beslut. Vid dessa situationer säger Karin att hon själv fattar de beslut som måste tas.  

 

Tillfällen då Karin känner sig nöjd med sitt ledarskap är när det är en bra stämning på arbetet. 

Karin blir även nöjd när de anställda säger att det är hennes förtjänst till att det är en så positiv 

atmosfär på arbetsplatsen.   

 

Ulf 
Ledarskap enligt Ulf är hur man leder och fördelar arbetet. Han anser även att man som ledare 

har möjlighet att påverka så att de anställda drar åt samma håll. Ulf uttrycker i intervjun att 

hans ledarskap har formats av de erfarenheter som han byggt upp under de år som han har 

varit ledare. De utmärkande dragen i Ulfs ledarskap är ärlighet, gemenskapen, beröm och att 

han inte är konflikträdd. För att bygga upp en bra sammanhållning med sina anställda är det 

viktigt enligt Ulf att vara ärlig och ha en bra kommunikation. När gruppen står inför en 

arbetsuppgift som ska lösas informerar han om förutsättningarna och gruppen bestämmer 

tillsammans hur de ska gå tillväga. Ulf anser att det är viktigt att en ledare är beredd att 

hantera konflikter, eftersom rollen som ledare kan vara en utsatt position. Han anser att man 

måste våga ta tag i konflikter för att behålla sammanhållningen i gruppen och komma framåt i 

arbetet.  

 

Kontroll och makt är något som Ulf anser sig ha i sin position. Han tycker det är viktigt 

eftersom hans arbete handlar om att styra människor mot uppsatta mål. Han poängterar vidare 

att alla människor är olika vilket kräver olika typ av ledning. Det är viktigt, menar Ulf, att han 

har möjligheten att påverka och driva sina anställda utifrån deras behov och det gäller att vara 

flexibel i sitt sätt att använda kontrollen. För att öka delaktigheten lämnar Ulf över ansvar till 

sina anställda. Detta eftersom han anser att de besitter kunskaper som i vanliga fall inte 

kommer till uttryck om de inte blir tilldelade ansvar. Relationen mellan de anställda och Ulf 

kan benämnas som en slags kompisrelation eftersom gemenskapen och ärligheten är viktig. 

Men samtidigt tycker Ulf att de anställda ska känna att det är han som är ledare för dem och 

att det är han som måste fatta vissa svåra beslut. Beröm är något som är väldigt viktigt i Ulfs 

ledarskap: ”Det kan ju vara att man försöker att alltid ge beröm till någon person. Det är ett 

mantra jag har, jag går inte hem en vecka utan att ha gett någon beröm, det finns alltid någon 

som gjort något bra”.   

 

Ett tillfälle då Ulf var stolt över sitt agerande som ledare var när han för några år sedan fick ett 

antal personer att sluta missbruka alkohol. Ulf använde sig av sin roll som ledare genom att 

nätverka för att personerna skulle få den hjälp de behövde.  
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Henrik 
Ledarskap för Henrik är att få personalen att arbeta åt samma håll. Det som kännetecknar 

Henriks ledarskap är tillit, makt samt att han är målinriktad. För att vara en bra ledare anser 

Henrik att det är viktigt att ha ett brett nätverk med andra ledare inom samma organisation. 

Uppstår det problem kan man ta hjälp av varandra och bolla idéer. Henrik säger i intervjun: 

”När jag började här så hade jag en mentor som jag hade som jag kunde prata med. Det 

behöver man ha för att jobba som chef så mentorskap är viktigt för att få upp ett kontaktnät 

här på företaget”. Henriks relation till de anställda är likt en chef-underställd-relation, det är 

viktigt för Henrik att han har översyn över produktionen och de anställda. En anledning till att 

Henrik inte vill ha en kompisrelation med sina anställda är för att han tror att ledarskapet kan 

påverkas negativt. Om Henrik hade en sådan relation till sina anställda tror han att han inte 

kan styra arbetet som han vill. Han tror även att det lätt kan uppstå konflikter i arbetet om man 

har en kompisrelation, eftersom ingen då kan ta kommandot över arbetet.  

 

Henrik är målinriktad och har svårt att delegera arbetsuppgifter, eftersom han själv vill ha 

kontroll över arbetet. Den avdelning Henrik leder är för stor för att han ensam ska kunna ha 

kontroll över allt, så därför har han fått lära sig att prioritera och att lita på sina anställda. 

Beslut fattar Henrik antingen själv eller tillsammans med någon annan ledare. Henrik anser att 

det är viktigt att beslut fattas så snabbt som möjligt och att samtidigt ha konroll över 

situationen. De tillfällen när Henrik känner sig tillfredsställd med sitt ledarskap är när 

avdelningen har nått ett uppsatt mål inom den utsatta tiden och när kunden är nöjd.  

4.2 Analys av ledarstilar 

Nedan följer en analys av de klassiska ledarstilarna samt de två komplementen. Under den 

demokratiska ledarstilen har vi gjort en djupare analys av ledarstilen, eftersom det var den 

mest förekommande ledarstilen. Avsnittet avslutas med en analys av personalneddragningar.  

4.2.1 Den auktoritära ledarstilen   

Den auktoritära ledarstilen kännetecknas av att ledaren leder med hela handen och ger order 

via envägskommunikation (Bergengren 2003:135). En ledare som använder sig av den 

auktoritära ledarstilen har inget förtroende för de anställdas kompetens, förmågor eller deras 

handlingskraftighet. Därför styr ledaren hela arbetet så att det resultat som hon eller han vill 

ha uppnås (Överbefälhavaren & Försvarets läromedelscentral 1986:85).  

Den auktoritäre ledaren har enligt teorier inget förtroende till sina anställda. Ett exempel som 

vi kan tolka som auktoritärt med brist på tillit är Henriks citat: ”Jag är ju en kontrollmänniska 

om man säger så, med det som kommer ut och jag vill gärna kontrollera en extra gång”. Här 

kan vi se ett tydligt karaktärsdrag som kan kopplas till den auktoritära ledarstilen, eftersom 

Henrik i citatet inte litar på att de anställda gör sitt arbete på ett fullständigt sätt. Samtidigt 

framkommer det att Henrik själv vill kontrollera det slutförda arbetet en extra gång innan han 

släpper iväg produkten till leverans. Parallellt kopplar vi detta citat kring kontroll till 

McGregors teori X, där ledaren enligt Bruzelius och Skärvad (2004:373) tror att människan är 

lat och behöver någon som kontrollerar dem i arbetet för att få någonting utfört. Camilla säger 

i intervjun: 

Jag har kontroll ja. Men det gäller ju också där att man inte får vara kontrollfreak 

man måste ju känna att man kan lita på dom man har. Och i dom fallen känner jag 

nog att jag kontrollerar inte förrän jag vet att det är en person jag inte kan lita på, att 

arbetet inte blir utfört och att det haltar lite ibland, då kontrollerar jag mer än om det 
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är någon som brukar leverera i tid och gör det dom ska. Så mer kontroll om jag 

känner att det är lite skakigt så. 

Här finner vi en annan form av den auktoritära ledarstilen, Camilla vill kontrollera arbetet när 

hon inte litar på en specifik anställd. Samtidigt anser vi att Camilla troligtvis kontrollerar mer 

än vad hon uppger. För att kunna se om ett arbete blir haltande anser vi att det finns en ständig 

kontroll för att se att arbetet sköts. Vi menar att det går att koppla detta agerande till den 

auktoritära ledarstilen, då kontroll är viktigt i denna ledarstil. Vi fick intrycket under 

intervjuerna att de ledarna med auktoritära drag till stor del kontrollerade slutprodukterna. Ett 

exempel på detta är Camillas citat: ”Jag kan väl säga att jag förväntar mig nog mer av mer 

självständigt arbete av tjänstemän än av mina verkstadsarbetare, det gör jag”. Här finner vi en 

tydlig koppling till den auktoritära ledarstilen eftersom den enligt Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005:104) vill kunna styra arbetet i den riktning som han eller hon själv vill. Vi 

fick under intervjun med Camilla känslan av att hon inte litar på sina anställda och vi anser att 

de ovanstående citaten styrker den känslan. Eftersom den auktoritära ledarstilen kännetecknas 

av att ledaren inte känner någon tillit till sina anställda, skulle vi vilja påstå att Camilla har 

inslag av den auktoritära ledarstilen i sitt ledarskap. 

Enligt Bakka et al (2006:207) är gruppens prestationer ledarens ansvar. Därför är det viktigt 

för den auktoritäre ledaren att han eller hon själv fattar beslut, och informerar sina anställda 

om vad som ska göras. När vi under intervjun frågade om delaktighet vid avdelningsmöten 

var viktigt svarade Henrik: ”Då informerar vi mest, vad som är på gång så alla får 

information, det ser vi är viktigast att alla är delaktiga i den informationen vad vi måste få ut 

av en vecka”. Här ser vi att fokus ligger på att de anställda är närvarande vid avdelningsmötet 

för att få den information de behöver för att utföra sitt arbete. Under intervjun med Henrik 

fick vi inget intryck av att de anställda bör vara delaktiga, eftersom delaktighet enligt oss 

innebär att de anställda får vara med och uttrycka sina synpunkter. Vi tolkar det som att 

Henrik menar att de anställda ska vara närvarande vid mötet och ta del av den information 

som finns, vilket vi uppfattar som ett auktoritärt agerande.  

Den auktoritäre ledarens kommunikation är enligt Bergengren (2003:135) en 

envägskommunikation, vilket innebär att ledaren inte tar till sig de anställdas åsikter. Vi kan 

se att det finns en tendens till detta beteende gällande beslutsfattning hos några av de ledare vi 

har intervjuat. Henrik säger under intervjun angående beslutsfattningen: ”Dom som behöver 

vara med på de olika grupperna innan vi behöver fatta speciella beslut om man säger så. Då 

kanske vi tar in en eller två då som får representera hela gruppen då, mer åt det hållet”. Den 

auktoritäre ledaren är enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005:104 f) inte intresserad av 

de anställdas åsikter, utan endast att fatta beslut. Därför kan vi koppla detta citat till den 

auktoritära ledarstilen då Henrik anser att det räcker att en eller två från avdelningen 

representerar hela gruppen. Samtidigt anser vi att Henriks uttalande inte måste förenas med 

den auktoritära ledarstilen, utan kan även kopplas till den demokratiska ledarstilen. Eftersom 

Henrik vill ha de anställdas åsikter genom arbetstagarrepresentanter kan det, enligt oss, 

kopplas till den demokratiska ledarstilen. Vi skulle parallellt vilja påstå att det kan vara som 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005:105) hävdar, att ledaren hämtar synpunkter från sina 

anställda för att visa sig vara mer demokratisk än vad han eller hon egentligen är. Vi menar att 

det kan vara på det sättet också med Henrik då han är den respondent som utmärker sig ha en 

auktoritär ledarstil.   

Vi fick uppfattningen under intervjun att Henrik är väldigt bestämd och kontrollerande i sin 

ledarstil. Därför tror vi att han redan kan ha fattat ett beslut innan han ber om åsikter från 
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arbetstagarrepresentanter. Detta tror vi han gör för att verka mer demokratisk än vad han är. 

Detta är ett sätt att tolka Henriks agerande. Vi kan även uppfatta hans agerande som 

demokratiskt eftersom han inhämtar åsikter från de anställda. Men eftersom han enligt oss har 

en auktoritär ledarstil tror vi att det finns en större sannolikhet att Henrik endast inhämtar 

åsikter för att framstå som mer demokratisk.  

Vi fick intrycket av att Camilla anser att det är viktigt att arbetet sätts i första hand: 

Vi har haft vid ett par tillfällen fått göra insatser för folk som inte mår bra, det kan 

också vara en person som… genom att inte må bra sprider det runt sig och det 

påverkar alla andra runtomkring också. Så det har hänt att vi har flyttat på folk när vi 

ser att det inte funkar, det är inte alltid medarbetaren själv som känner att nu är det 

dags att byta jobb. 

Här kan vi se att Camilla anser att det är av stor vikt att allt fungerar på arbetsplatsen, så att de 

anställda kan producera enligt den mall som ledaren vill. Detta betonar även Henrik: ”[…] för 

att komma framåt i arbetet och att det inte dragglar på grund av att det är tre i gruppen som 

inte… är med på det. Så det gäller att sålla ut det så fort som möjligt”. Vi tolkar Henriks citat 

som att inget får störa produktionen, om det finns anställda som med mening drar ner 

arbetstempot vill han flytta dem. Det är viktigt för den auktoritäre ledaren att produktionen 

fungerar och att de anställda är motiverade till sina arbetsuppgifter, så att de blir utförda inom 

den utsatta tiden. ”Sen kan det ju även bli så att du kör över några stycken för att nå dit också, 

eller byta ut nånting”. Här uppfattar vi att Henrik anser att målet för produktionen är det 

viktigaste, och han försöker att eliminera de hinder som finns som stör verksamheten. Detta är 

enligt oss en ledare som vill göra sina kunder nöjda och har kundfokus framför fokus på de 

anställda. Vi anser att detta agerande inte behöver vara negativt, eftersom det är kunderna som 

betalar för företagets varor och tjänster och de ska få de beställda produkterna inom utsatt tid. 

Enligt oss är det självklart som kund att få den förväntade slutprodukten och för att ett företag 

ska uppnå det målet anser vi att det krävs fokus på kunden.  

Eftersom gruppens prestationer är ledarens ansvar, tar den auktoritäre ledaren avstånd från 

gruppen och innehar endast en arbetsrelation (Bakka et al 2006:207). Vi kan se att ledare tar 

avstånd från gruppen i flera intervjuer. Camilla säger: ”Man kan inte vara omtyckt av alla, 

men det är ju så att man är tvungen att ta såna beslut och folk blir förbannade och sura”. 

Eftersom den auktoritäre ledaren vill styra arbetet själv och inte få sin makt ifrågasatt, krävs 

det att de innehar en sådan relation till de anställda där avståndet är ett faktum. Vi tror att det 

kan uppstå komplikationer om en auktoritär ledare har en kompisrelation till sina anställda, 

eftersom vi tror att det kan vara svårt att styra över sina vänner. Ytterligare ett citat som tar 

upp detta är hämtat från Camillas intervju: ”Jag är inte kompis, nej. Det är inte min ledarstil så 

sett, inte kompis på det sättet”. Ledarna fortsätter i intervjuerna att påpeka att de inte anser att 

det är effektivt att ha en kompisrelation till de anställda. Henrik nämner också: ”Dom som 

jobbar ute för oss”.  

Den auktoritäre ledaren tar avstånd till de anställda och vi kan se hur flera respondenter talar 

om en ledare-underställd-relation. När vi ställde frågan varför de inte föredrog en 

kompisrelation till de anställda svarade Henrik: ”Det blir stora problem… för att du kan bli 

beroende ur olika synvinklar… Så jag tror att det är rätt så… Det kan blir stora problem, så 

det tror jag att man inte ska ha”. Det uttalandet kopplar vi starkt till den auktoritära ledarstilen 

då de hävdar att makten kan komma i konflikt med de anställdas åsikter, vilket den auktoritäre 

ledaren vill undvika. Enligt Bergengren (2003:135) är det viktigt för den auktoritäre ledaren 
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att det är han eller hon som bestämmer, och att ingen makt ifrågasätts eller tas ifrån denne. 

Ytterligare ett citat som vi starkt kopplar till den auktoritäre ledarens är Henriks citat: ”Det 

kan ju vara informella ledare eller vad som helst som är där som man får hålla ett extra öga 

på”. Här kan vi se ett tydligt tecken på att Henrik inte vill att makten blir ifrågasatt. Vi 

upplever att ledaren blir rädd för den utomstående makten och försöker att se till att det inte 

uppkommer några informella ledare, som kan rubba ledarens makt över de anställda och 

produktionen.  

4.2.2 Den demokratiska ledarstilen 

Den demokratiska ledarstilen präglas av maktdelning och medinflytande. Den demokratiske 

ledaren lyssnar på sina anställda och tar in deras synpunkter på verksamheten. Ledaren fattar 

beslut själv men låter även sina anställda fatta egna beslut. Han eller hon väljer inte att lyssna 

på sina anställda enbart för att göra sig populär hos dem, utan för att kunna utveckla 

verksamheten som de driver tillsammans. Ett av karaktärsdragen för ledarstilen är tillit till de 

anställda, vilket leder till att alla behandlas likvärdigt. Stämningen på arbetsplatsen är oftast 

fri från prestige och maktkamp, och på så vis kan misstag erkännas både från ledare och från 

anställda. Den demokratiske ledarens arbetsgrupper är oftast självstyrande och ledaren 

behöver inte alltid vara närvarande för att verksamheten ska fungera (Lennéer Axelson & 

Thylefors 2005:109 f). 

 

Det mest återkommande temat i våra genomförda intervjuer var samverkan och 

kommunikation. Den demokratiske ledaren vill ha en dialog med sina anställda, vilket flera av 

ledarna i våra intervjuer framhävde. Ett exempel är Karin: 

 
Jag vill ta det lite lugnt och liksom… samtala fram… man ska lyssna på varandra 

och få lite respekt åt båda hållen. Man ska kunna prata med varandra också så att 

alla vågar säga vad de tycker.  

 

Genom detta uttalande kan vi se tydliga kopplingar till den demokratiska ledarstilen, då Karin 

vill ha en dialog med sina anställda för att kunna föra arbetet framåt. Samverkan är också ett 

begrepp som var centralt under de intervjuer som vi genomförde, vilket är ett utmärkande 

drag för den demokratiska ledarstilen. Många av ledarna med demokratiska karaktärsdrag 

ansåg att samverkan var nyckeln till ett gott arbetsklimat och en hög effektivitet. Ett exempel 

på detta är från Bengts intervju då han säger: ”Det är där man börjar… där har jag aldrig vikt 

en tum”.  

 

Vi kunde i flera intervjuer se att respondenterna vill att de anställda blir informerade om vad 

som händer i verksamheten, och de visar att de intresserar sig för de anställdas synpunkter. 

Att sätta de anställda i främsta rummet visade sig i olika grad även hos ledarna med den 

demokratiska ledarstilen. Martin säger i intervjun: ”Jag försöker alltid att börja med arbetarna 

vid varje arbetsplatsträff så att dom får säga sitt. Det är självklart att alla medarbetare ska 

komma till tals. Vi arbetar ju i ett lag”. Samverkan bland ledarna kopplar vi till den 

demokratiska ledarstilen, därför att Lennéer Axelson och Thylefors (2005:109 f) hävdar att 

kommunikation och inhämtande av synpunkter från de anställda är en av de centrala delarna.  

 

Vi har även funnit att Camilla ibland får jämka om vissa saker med sina anställda. Vi anser att 

detta är ett tecken på att Camilla är mån om att lyssna på sina anställda, men samtidigt hålla 

kvar i sin position som beslutsfattare. ”Efter hand så blir det att man måste jämka, de börjar 

backa tillbaks och jag får backa lite grann också”. Men vi kan även se tendenser till ett 

auktoritärt beteende, eftersom hon har bestämt sig för att genomföra ett beslut. Hon lyssnar på 
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sina anställda men samtidigt backar hon inte från sitt beslut, det som sker är att helheten av 

beslutet kanske inte blir som hon hade planerat. Vi tolkar detta som både auktoritärt och 

demokratiskt för att hon tänker genomföra sitt beslut, men eftersom hon tar in åsikter från de 

anställda kan vi även koppla citatet till den demokratiska ledarstilen.  

 

Flera av ledarna framhäver i deras intervjuer att lagkänslan inom arbetsgruppen är viktig. De 

vill att alla anställda ska bli sedda och känna att de har en bra sammanhållning. Bengt 

framhäver tydligt att han vill att varje anställd ska bli sedd och känna att de arbetar 

tillsammans inom verksamheten: 

 
Jag tycker att det är viktigt att personalen förstår vilken del de har av verksamheten, 

det är ju faktiskt de som ser till att den fungerar. Det är viktigt för mig att personalen 

ska veta att jag finns så jag går runt varje morgon när jag kommer och säger god 

morgon. 

 

Vidare poängterar Martin: ”Arbetsplatsträffar är viktiga för hur medarbetarna känner sig om 

de har nånting de vill komma fram med. Jag försöker ofta att de får komma först”. Detta 

skapar en tanke hos oss att de kanske endast är under arbetsplatsträffar som de anställda får 

komma till tals. Arbetsplatsträffar kanske inte hålls varje vecka, vilket innebär att de anställda 

kanske endast sätts i främsta rummet med flera veckors mellanrum. Samtidigt anser vi att det 

är positivt att flera av ledarna fokuserar på sina anställda, vilket har tydliga kopplingar till den 

demokratiska ledarstilen. 

 

Flera av de ledare som har ingått i vår studie hävdar att de har en mer personlig kontakt med 

de anställda. De har något som liknar en kompisrelation och de vill involvera sina anställda i 

beslut så gott det går. Samtidigt är de noga med att poängtera att vid vissa tillfällen är det de 

som ändå måste fatta beslut. Ulf betonade under intervjun: ”Till slut är det ju jag som 

bestämmer då, men jag försöker ju sköta det på ett sånt sätt att man känner sig delaktig”. Här 

nämner Ulf att han vill att de anställda ska känna sig delaktiga, detta kan enligt oss tolkas på 

två olika sätt. Det ena sättet är att delaktigheten är viktig för Ulf och att han vill att de 

anställda ska vara medverkande. Men samtidigt kan vi tolka citatet att känna sig delaktig inte 

är samma sak som att vara delaktig. Därför kan vi tolka detta som att Ulf vill ge de anställda 

en känsla att de är delaktiga, fastän de egentligen inte har någon möjlighet att påverka ett 

beslut. Då kan detta citat även kopplas till den auktoritära ledarstilen, men under intervjun 

med Ulf fick vi känslan av att Ulf vill och strävar efter delaktighet, likt den demokratiska 

ledarstilen. Därför utesluter vi tanken om att citatet är likt en auktoritär ledarstil. Vi ville 

endast påvisa att det går att tolka ett citat på olika sätt. Samtidigt måste vi lägga 

intervjutillfället i beaktning och då anser vi att Ulfs citat är speglat av den demokratiska 

ledaren.  

 

Genom kompisrelationen på arbetet undviker en ledare i största möjliga mån att ge order. 

Denne försöker i stället att föregå med gott exempel och försöka visa alternativa arbetssätt, ett 

exempel för detta är Karins citat: ”Nej jag är inget kontrollfreak, jag litar på mina vänner”. 

Detta för att de anställda ska kunna ta efter Karin och att hon visar att det går att arbeta på 

olika sätt. Genom att Karin låter de anställda välja hur de ska arbeta ser vi tydliga kopplingar 

till den demokratiska ledarstilen.  

 

Vi upplever att flera av ledarna i de intervjuer som vi har genomfört känner en tillit till sin 

arbetsgrupp, och därmed låter dem agera fritt. Detta i enlighet med Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005:109) resonemang kring medinflytande och tillit i den demokratiska 

ledarstilen. Henrik berättar i sin intervju att beslutsfattande oftast sker genom att utvalda 
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personer i arbetsgruppen får vara med vid samverkan, men han inser även att vissa beslut inte 

behöver fattas genom samverkan. Mindre beslut kan även fattas direkt i verksamheten, i 

enlighet med den demokratiska ledarstilen som visar tillit till sina anställda genom att låta 

dem lösa problem på egen hand. ”Men smågrejer och så ska man ju försöka lösa själv, då får 

man vara med och förändra och hålla i förändringssätten lite själv, så att man känner att man 

är del i något men vi är inte med jämt…”. Här ser vi att Henrik känner en viss tillit till sina 

anställda, eftersom han låter dem fatta beslut själva gällande verksamheten, och att de på så 

sätt kan bli mer självständiga. I denna situation kring tillit och beslutsfattande kan vi se 

tydliga paralleller till McGregors teori Y. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004:373) utgår teori 

Y från att en ledare ser sina anställda som självständiga och kapabla att ta eget ansvar.  

 

Att de anställda får olika arbetsuppgifter är viktigt för många av de intervjuade ledarna, Ulf 

säger under intervjun: ”Jag inser då att alla växer med uppgiften”. Genom att låta de anställda 

få ansvar och låta dem bli delaktiga blir deras engagemang större enligt Ulf. Ett utmärkande 

drag i den demokratiska ledarstilen enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005:110) är just 

att ha tillit till sin anställda och ge dem inflytande. Vi anser att många av intervjupersonerna 

ger de anställda inflytande. Ulf anser att det är viktigt att de anställda får eget ansvar under 

hans ledning; ”Har du inget ansvar överhuvudtaget så tar du inget ansvar”.  

 

Flera av ledarna uppger att kontroll inte är viktigt i deras arbete, de förutsätter att deras 

anställda tar ansvar och att de endast behöver ta kontroll när något oförutsett händer. Bengt 

säger: ”Jag förutsätter att kommer man överens om en sak så är det så tills annat uppdagas. Då 

måste man ta andra åtgärder, men kontrollen är inte grunden i det jag gör, jag litar på 

personalen”. Henrik poängterar i intervjun att han har lärt sig vad de anställda kan, och 

därefter har han kunnat delegera ut olika uppgifter till dem; ”[…] men det är ju också nånting 

som man lär sig på sikt och släppa ut bland sina medarbetare som man känner på en avdelning 

som hjälper dig”. Genom att flera av ledarna minskar kontrollen över arbetet så upplever vi att 

de har en stor tillit till sina anställda, vilket är ett tydligt drag i den demokratiska ledarstilen 

samt i McGregors teori Y.  

 

Att motivera de anställda anser många av ledarna är viktigt, dels för att verksamheten ska 

kunna hållas igång och dels för att de anställda ska må bra. Enligt Lennéer Axelson och 

Thylefors (2005:110) månar den demokratiske ledaren även om de anställda eftersom de 

driver en verksamhet tillsammans. Dessa drag anser vi stämmer överens med flera av våra 

intervjupersoner. Vi anser att flera av respondenterna har ett demokratiskt synsätt med fokus 

på information. Martin säger: ”Jag tror mer att man hjälps åt att det här att alla vet vad som 

händer på kontoret och inte blir styrt så himla mycket heller utan man hjälper varandra”. Flera 

respondenter anser att information till de anställda är det viktigaste verktyget för att få dem 

motiverade. Vi anser att detta tyder på att kommunikation och att föra en dialog är viktigt för 

deras demokratiska ledarstil.  

 

Bengt anser att det är viktigt att alla i personalen blir sedda, vilket tyder på karaktärsdrag av 

den demokratiska ledarstilen. Bengt vill att varje anställd ska må bra i sitt arbete och säger i 

intervjun; ”[…] genom glada tillrop och visa att personalen finns, att de betyder något för 

verksamheten. Och det gör dom. Dom betyder mycket”. Vi får uppfattningen efter 

intervjuerna att de anställda är mycket viktigt för flera respondenter. De visar en stor tillit till 

de anställda och låter dem fatta egna beslut, vilket enligt Lennéer Axelson och Thylefors 

(2005:109) står i enlighet med den demokratiska ledarstilen. Våra respondenter motiverar de 

anställda genom att uppmärksamma dem och visa att just de gör ett bra arbete, vilket vi tolkar 

som att ledarna vill att de anställda har en trivsam arbetsmiljö.  
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För att förmedla ett beslut väljer flera respondenter att samla sina anställda och informera om 

beslutet, vissa mer avslappnat än andra. Ulf fattar beslut tillsammans med de anställda genom 

att: ”Man talar om förutsättningarna för gruppen och så får man komma med olika förslag om 

hur vi ska komma vidare”. Karin informerar sina anställda genom att berätta det under 

frukosten på arbetsplatsen; ”Jag tror jag skulle ta upp det vid frukosten också för då är vi alla 

samlade. Framförallt att säga att nu är det på det här sättet, det gäller att tänka positivt ’nu kör 

vi en månad’ och så kan man utvärdera sen, se vad vi kan göra bättre”. Flera av ledarna 

försöker att agera positivt gentemot sina anställda, försöka få dem motiverade och testa nya 

arbetsmetoder. Även detta anser vi vara en indikation på att de försöker att föra en dialog med 

sina anställda, och ta till sig deras åsikter kring arbetet. Detta är utmärkande för en 

demokratisk ledarstil enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005:109).  

 

Vi uppfattar att ingen ledare som vi har analyserat i detta avsnitt som avser den demokratiska 

ledarstilen, är rädd för att fatta beslut. De känner sig trygga i sin position och klarar av att 

fatta beslut utan större problem. De vill gärna att de anställda är med och ger förslag till 

lösningar, men om det krävs ett snabbt beslut så är de inte rädda att ta det utan samverkan. Vi 

skulle vilja framhålla att alla respondenterna har en mindre auktoritär ledarstil inom sig när 

det gäller beslutfattande. Detta tycker vi då intervjupersonerna uttryckligt säger att de inte är 

rädda för att fatta beslut utan samverkan, dock är det sista utvägen när det krävs ett snabbt 

beslut. Ett exempel på det är Karin: ”[…] men är det så att fem är sjuka idag så måste ju, alla 

kan ju inte sitta med (skratt). Utan då måste ju beslut ske snabbt”.  

 

När konflikter uppstår på arbetsplatsen tar många av ledarna beslutet att kalla in de berörda 

personerna på deras kontor. Där används ledaren som ett bollplank när de anställda behöver 

prata ut om konflikten. Samtidigt behålls en beslutsam ton när ledaren försöker reda ut 

situationen genom samverkan. Även vid dessa situationer anser vi att ledarna försöker 

kommunicera och föra en dialog med sina anställda och hämta in synpunkter, vilket är 

utmärkande för den demokratiske ledaren. Respondenterna strävar efter att de anställda inte 

ska ha konflikter, då det stör arbetsprocessen. Ulf berättade hur han skulle lösa en konflikt 

mellan två anställda: 

 
Kan inte ni två lösa det löser jag det åt er. Nämen det är ju så att man ska jobba ihop, 

men man behöver inte älska varandra, men man ska ändå jobba ihop och man ska 

respektera den andra människan. Alla är vi olika. Det måste man lära sig att göra, 

kan man inte det så tycker jag att då ska man göra något annat. 

 

Det är viktigt för ledarna att det visas respekt på arbetsplatsen, flera hävdar att arbetsplatsen är 

en plats där alla ska vara och kunna arbeta under samma villkor. Då menar respondenterna att 

det behövs en ömsesidig respekt för att få verksamheten att fungera. Därför tolkar vi att 

ledarna anser att det krävs kommunaktion mellan ledare och anställda, vilket enligt Lennéer 

Axelson och Thylefors (2005:109 f) är utmärkande för den demokratiska ledarstilen. 

 

Vi har även analyserat den demokratiska ledarstilen djupare eftersom det var den ledarstil som 

utmärkte sig mest bland våra respondenter. Vi har funnit att ledarna som använder sig av den 

demokratiska ledarstilen använder demokrati på olika sätt för att leda de anställda i arbetet. 

Enligt oss finns det fyra olika sätt på hur respondenterna använder sig av den demokratiska 

ledarstilen. 
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Figur 1. Förhållningssätt inom den demokratiska ledarstilen. 

 

Fika 

Detta förhållningssätt anser vi har varit mest representerat i den demokratiska styrningen. För 

flera respondenter har fika blivit ett utmärkande verktyg i styrningen. Martin säger under 

intervjun: ”Nej men jag tror mer att man hjälps åt att det här att alla vet vad som händer på 

kontoret och inte blir styrt så himla mycket heller utan man hjälper varandra. Slänger in ett 

wienerbröd ibland så blir det bra”. Vi tror att Martin menar att wienerbrödet blir en belöning 

för de anställda när de har gjort något bra i arbetet. Fikan blir en motivationsfaktor för de 

anställda. Vi tolkar detta som att fikan blir en symbol för demokrati, alla berörda anställda ska 

vara delaktiga och fika tillsammans när ett beslut ska fattas. Vi tror att fikan kan medföra att 

de anställda som är delaktiga känner sig mer avslappande än vad de kanske vanligtvis gör vid 

en arbetsplatsträff. På så sätt kan det medföra att de anställda vågar uttrycka sig på ett mer 

avslappnat sätt.  
 

Ja förut kunde man ju kanske fika ihop när ett beslut skulle tas och så vidare då men 

på grund av de ekonomiska restriktionerna som är idag då så kan vi ju inte hämta 

kaffebröd eller nåt som man kunde göra förut då. 

 

Här har vi ytterligare ett exempel från Ulfs intervju att fikabrödet har betydelse för 

demokratin. Vi fick känslan under intervjun att Ulf tyckte det var synd att de hade förlorat 

möjligheten till fikabröd, just för att det skapar gemenskap och gör det lättare att till exempel 

fatta beslut. När de annars exempelvis hade avdelningsmöte hade de köpt fika och då kändes 

mer lättsamt för alla anställda att delta under mötet. Med hjälp av fikabrödet får vi känslan av 

att ett möte går lättare samt att många vill vara med och delta för ingen vill missa fikabrödet. 

Därför anser vi att fikabrödet blir ett sätt att använda sig av demokratisk styrning. Vi anser att 

detta sätt att leda de anställda har varit mest representerat under intervjuerna. Många av 

respondenterna anser att det är viktigt att kunna få tid till fika och därmed kunna prata med 

sina anställda om arbetet. Wienerbrödet är fika, fika blir demokrati. 

 

Arbetsplatsträff 

Det andra förhållningssättet inom den demokratiska styrningen under vår studie är 

arbetsplatsträffar. Under arbetsplatsträffarna ser ledaren till att alla anställda är delaktiga för 

att de ska kunna få den information de behöver i arbetet, och dessutom för att inhämta deras 

åsikter. Martin poängterade under sin intervju: ”Jag försöker alltid att börja med arbetarna vid 
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varje arbetsplatsträff så att dom får säga sitt. Det är självklart att alla medarbetare ska komma 

till tals. Vi arbetar ju i ett lag”. Här ser vi hur viktigt det är med arbetsplatsträffar för Martin, 

genom dem får han gemenskap med de anställda och alla får dela med sig om sina tankar 

kring olika beslut. Martin säger vidare under intervjun: ”Arbetsplatsträffar är viktiga för hur 

medarbetarna känner sig om de har nånting de vill komma fram med. Jag försöker ofta att de 

får komma först”. För att behålla demokratin anser vi att det är viktigt att ha arbetsplatsträffar 

där de anställda får komma med sina synpunkter och där alla kan vara med och lyssna på 

varandra. Vi tolkar att Martin tycker det är viktigt med arbetsplatsträffar eftersom ingen 

kommer i andra hand under dessa möten. Vi tror att Martin menar att efter ett möte kan ingen 

anställd hävda att de inte har varit delaktiga i beslutsfattande. Därför tolkar vi att 

arbetsplatsträffarna blir ett sätt för Martin att utöva sin demokratiska ledarstil. Bengt ser 

arbetsplatsträffarna som ett verktyg för honom att kunna delge sina tankar och sedan få idéer 

från de anställda om hur de kan implementera tankarna i arbetet: 
 

Jag delger ju mina tankar, såhär ligger det till och såhär tror jag att det kommer bli. 

Sen resonerar vi oss fram och skulle vi inte kunna ta beslut så måste jag ta ett beslut 

att vi kör såhär. Men samverkan är liksom grunden och basen i det jag gör tycker 

jag. Där har jag aldrig vikt en tum. 

 

Demokrati skapas genom att alla anställda är delaktiga under arbetsplatsträffar och får vara 

med att diskutera fram ett beslut. När ledningen meddelat ett beslut till Bengt som rör de 

anställda anordnar han en arbetsplatsträff, för att framföra informationen och även sina egna 

tankar kring beslutet. Sedan resonerar de tillsammans hur de ska gå till väga för att uppfylla 

det fattade beslutet. Arbetsplatsträffarna blir en central punkt där de anställda får komma med 

sina egna åsikter och vara med att fatta beslut. Sammanfattningsvis hävdar vi att ledarnas 

demokratiska ledarstil visar sig genom arbetsplatsträffar.  

 

Eget ansvar 

Att de anställda får eget ansvar i sitt arbete anser vi vara en demokratisk handling från 

ledaren. De anställda får då använda sina kunskaper för att lösa arbetsuppgifterna. Ulf säger i 

sin intervju: ”Det gäller ju att ger du människor befogenheter och ansvar så tar dom ansvar 

och använder sina befogenheter. Gör de inte det så får du göra allting själv”. Ulf menar att de 

anställda vill använda sig av sina kunskaper när de får tillit och möjlighet att genomföra 

arbetsuppgifter på egen hand. Enligt oss blir verksamheten på detta sätt starkare eftersom de 

anställdas kompetens utnyttjas och deras kreativitet blir synlig i arbetet.  

 

I den demokratiska ledarstilen framhålls att ledaren har tillit till sina anställda, vilket 

resulterar i att ledaren inte finner stort behov att styra arbetet. Henrik påpekar i sin intervju: 

”Men smågrejer och så ska man ju försöka lösa själv, då får man vara med och förändra och 

hålla i förändringssätten lite själv, så att man känner att man är del i något men vi är inte med 

jämt”. Henrik menar att det är viktigt att de anställda känner sig delaktiga i verksamheten och 

att de kan fatta egna beslut. Detta speglar tankar om beslut från den demokratiska ledarstilen. 

De anställda får använda sig av sin egen kunskap och därför tror vi att ett större 

självförtroende skapas hos de anställda. Vi tror att när de anställda har eget ansvar i arbetet 

resulterar det i att de känner sig som en del i verksamheten, och det tror vi kan öka 

motivationen till arbetet och arbetsplatsen. Den demokratiske ledaren ger sina anställda tillit 

och eget ansvar. Det kopplar vi till att det skapas demokrati eftersom de anställda inte blir 

styrda i sitt arbete utan kan själva bestämma över deras arbetssituation.  

 



33 

 

Representant 

Det fjärde förhållningssättet som vi kan se att ledarna använder sig av i den demokratiska 

ledarstilen är att utse representanter för de anställda. När ett beslut ska fattas ber ledarna de 

anställda att utse en eller flera arbetstagare som får representera arbetsgruppen. Möjligtvis 

finns det från början förutbestämda anställda som ska representera arbetsgruppen när beslut 

ska fattas. Henrik är en av våra respondenter som använder sig av representanter, det citat som 

utmärker det är: ”Dom som behöver vara med på dom olika grupperna innan vi behöver fatta 

speciella beslut om man säger så. Då kanske vi tar in en eller två då som får representera hela 

gruppen då”. Eftersom några anställda får representera hela arbetsgruppen anser vi att det är 

en demokratisk ledarstil, men i något mindre grad än de tre andra förhållningssätten. Vi anser 

att detta tillvägagångssätt är något mindre demokratiskt i den meningen att allas uppfattningar 

inte tas i beaktning.  

 

Vi inser att det kan vara svårt att vid varje beslutsfattning samla alla anställda på arbetsplatsen 

och diskutera. Då tror vi att det kan vara mer effektivt att ha representanter för de anställda 

som är med. Därför skulle vi vilja påstå att det är ett tillvägagångssätt som är mycket effektivt 

när snabba beslut måste fattas. Henrik poängterar i intervjun: ”Vi fick inte med allihopa men 

sen så fick de rätta sig efter att… det är ändå några i gruppen som har fått vara med vid beslut 

som vi ska göra”. Det blir på så sätt ett demokratiskt beslut eftersom Henrik har hämtat åsikter 

från representanter från gruppen, det går inte alltid att alla ska vara delaktiga. Till slut vill vi 

hävda att detta sätt att framföra sin demokratiska ledarstil har en låg grad av demokrati, till 

skillnad från de andra sätten som vi har upptäckt i denna studie. Samtidigt är det fortfarande 

demokrati i den meningen att de anställda får framföra sina åsikter genom representanter från 

arbetsgruppen.  

4.2.3 Låt-gå-ledaren (laissez-faire) 

Karaktärsdragen för en låt-gå-ledare är att ledarskapet präglas av passivitet. Nivån av 

engagemang för avdelningens arbete är väldigt låg hos en låt-gå-ledare (Andersson 

1994:122). Ledaren som utövar ett ledarskap av denna karaktär följer med strömmen, fattar få 

beslut och drar ut på svar till sina anställda. Detta på grund av att personen ifråga är 

omotiverad till uppgiften som ledare samt att hon eller han kan vara osäker på sig själv 

(Lennéer Axelson & Thylefors 2005:107 f).  

Enligt vår mening fanns det inga ledare som har ledarstilen låt-gå-ledaren. Utav de sex 

respondenterna hittade vi endast ett mindre citat som möjligtvis kan liknas ett karaktärsdrag 

från en låt-gå-ledare. Det var när vi frågade Karin hur hon skulle lösa en dispyt mellan två 

anställda: ”Jag skulle faktiskt först se på hur allvarligt det är, om det är något som behöver tas 

upp eller om det just bara är att de har en dålig dag, för då skulle jag bara låta det vara”.  

Genom detta citat anser vi att det finns ytterst små kopplingar till låt-gå-ledaren, eftersom 

Karin skulle låta det gå förbi utan att angripa saken. Men samtidigt anser vi att det är för stort 

att säga att Karin har karaktärsdrag av låt-gå-ledaren, eftersom hon endast uttrycker en 

mening som kan liknas vid denna ledarstil. Sammantaget anser vi att ingen av de ledare som 

vi har intervjuat är en låt-gå-ledare. En vidare diskussion om detta förs i avsnitt 5.2. 

4.2.4 Den flexibla ledarstilen 

Vi väljer att omvandla ledarskapsteorin situationsanpassat ledarskap till en ledarstil som vi 

benämner den flexibla ledarstilen. Vi tar den situationsanpassade teorin och bryter ner den till 

en, enligt oss, ledarstil som är användbar i praktiken. Vilken ledarstil en ledare har enligt 

Bergengren (2003:140) är inte enbart beroende på vilka personliga egenskaper personen har. 
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Ledarstilen påverkas också av vilken uppgift och roll som organisationen har tilldelat honom 

eller henne. Faktorer som gör att rollen som ledare varierar och förändras är bland annat 

vilken ägarstruktur organisationen har. Andra faktorer är vilken verksamhetsinriktning det är, 

lönsamhetskrav, omvärldsförändringar och om organisationen expanderar eller inte. Dessa 

faktorer måste ledaren ta hänsyn till i sin ledarstil och därför kan den variera. Utifrån detta 

kan vi föra ett resonemang att en ledare bör vara flexibel för att kunna använda sin ledarstil så 

bra som möjligt för att leda sina anställda. Vi utgår från att situationen styr vilken ledarstil 

som är lämpligast och vi benämner denna ledarstil som den flexibla ledarstilen.  

 

När vi har analyserat alla sex intervjuer har vi funnit att vissa ledare har karaktärsdrag av den 

flexibla ledarstilen. Denna ledarstil är dock inte lika förekommande bland intervjupersonerna 

som vi anser att den demokratiska ledarstilen har visat sig i intervjuerna. Ulf säger:  

 
Du är ju företagets representant, i vissa lägen måste du spela en roll att kunna stå 

upp för dom målen som läggs på dig och då kan ju din ledarroll ändras med men jag 

tror att jag inte ändrar mig som person.  

 

Här anser vi att Ulf i enlighet med den flexibla ledarstilen i vissa situationer anpassar sin 

ledarstil. Detta eftersom han inser att han arbetar för ett företag och därmed ska respektera 

fastställda beslut. Vi tror att de ledarna med den flexibla ledarstilen anser att det är nödvändigt 

att anpassa sig ibland, de kanske inte alltid kan se till de anställdas bästa utan även måste se 

till företagets bästa.  

 

Vi upplever inte att de ledare som vi har intervjuat som har den flexibla ledarstilen anser att 

det är svårt att byta sin ledarstil. Vi menar att det är en del av deras arbetsuppgifter att se till 

olikas intressen. På frågan om ledarskapet ändras utifrån olika situationer svarade Camilla: 

”Ja absolut, det gör det. Och sen skulle jag vilja påstå att olika avdelningar kräver olika typ av 

ledare. Så att det beror väldigt mycket på vad det är för grupp av människor man ska leda”. 

Här kan vi göra en tydlig koppling mellan svaret och dragen kring den flexibla ledarstilen. 

Enligt oss så kan en ledare ändra sin stil mellan olika situationer och vilka grupper som 

ledaren leder över. Camillas svar visar precis på detta, hon tror att ledarstilen ändras beroende 

på vilken typ av grupp hon befinner sig i. Vi tror att Camilla anser att det är bäst att leda sina 

anställda på olika sätt och dessutom att hon är bekväm i att ändra sin ledarstil beroende på 

situationen. Camilla fortsätter: ”Man kan anpassa sitt ledarskap till en viss gräns tror jag, men 

sen så tror jag inte att man är en lika bra ledare i alla grupper… Utifrån, ja, vad du själv är för 

person”. Här ser vi att hon anser att det delvis är positivt att man som ledare ska kunna 

anpassa sin ledarstil men att det utifrån personligheten fungerar olika bra. Vi tror att Camilla 

menar att hur väl du fungerar som ledare i olika grupper beror inte helt på hur flexibel du är, 

utan hur väl du mottags av de anställda.  

 

Vi anser att de flexibla ledarna är beredda att möta eventuell kritik från de anställda, eftersom 

de är bekväma i sin roll att anpassa sig till olika situationer. Vi upplever att Ulf träder in i 

rollen som företagets representant och anpassar sig efter de förändringar som sker i 

organisationen. Han motarbetar inte besluten utan han försöker att göra det bästa av 

situationen med de nya verktygen: ”[…] jag är ju faktiskt företagets förlängda arm så jag 

förmedlar ju inte mitt eget beslut utan det är ju företagets”. Detta citat stämmer överens med 

våra tidigare tankar i teoriavsnittet (2.4.1) kring att vi anser att ledaren är den förlängda armen 

från företagsledningen, men samtidigt har en stark kontakt med de anställda.  
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4.2.5 RONS-modellen 

RONS-modellen består av fyra grundbeteenden som kan användas som grundstenar för att 

beskriva ledarskap. De fyra grundbeteendena är resursjägaren, organisatören, nytänkaren och 

samordnaren. Karaktärsdragen för resursjägaren är att den är ambitiös, kommer till arbetet 

först och går hem sist. Drivkraften hos resursjägaren är väldigt starkt och han eller hon orädd 

för nya utmaningar. Organisatören kännetecknas av att den är strukturerad, han eller hon 

tycker om att planera och är väldigt noggrann samt kvalitetsmedveten. Grundbeteendet 

nytänkaren har förmågan att gå utanför ramarna för att hitta lösningar och han eller hon älskar 

nya utmaningar. Det fjärde och sista grundbeteendet är samordnaren som har en känsla för 

människor, att skapa en vi-känsla i gruppen och trivsel på arbete är högsta prioritet (Ahltorp 

1998:133).  

Vi fann ett par citat från intervjuerna som vi ansåg passade in på grundbeteendet 

resursjägaren, och ett av dem var från Martins intervju: 

Men sen ibland blir det lite sjukdomar hit och dit och då hoppar man in för att mina 

medarbetare in ska behöva dela på arbetet och arbeta extra, så då får jag sitta med 

planeringen en kväll istället.  

Resursjägaren är ambitiös i sitt arbete och det är inte ovanligt att det är just resursjägaren som 

arbetar mest av alla. Samtidigt är resursjägaren tävlingsinriktad och vill uppnå reslutat så fort 

som möjligt. Detta kan leda till att resursjägaren kan ta till vilka arbetsrutiner som helst för att 

uppnå målet (Ahltorp 1998:134). Ovanstående citat visar på att Martin bryr sig om sina 

anställda och inte vill att de ska arbeta för mycket. Samtidigt tycker han att det är viktigt att 

alla arbetsuppgifter blir slutförda när arbetsdagen är slut. Detta kan leda till att han själv 

arbetar längre på dagarna. Vi anser att Martin har en svag tendens till grundbeteendet 

resursjägaren då han vill att arbetsuppgifterna ska vara slutförda under dagen. Men samtidigt 

anser vi att han inte tar till vilka arbetsrutiner som helst för att uppnå målen. Därför kan vi se 

en svag koppling mellan Martin och resursjägaren. Ytterligare ett citat som vi tyckte passade 

in på resursjägaren är från Henriks intervju: ”[…] och sen kan det ju även blir så att du kör 

över några stycken för att nå dit också, eller byta ut nånting”. Henrik anser att det är viktigt att 

nå målen och han är beredd att arbeta på andra sätt för att kunna nå dem. Det kan kopplas till 

resursjägaren då det beteendet präglas av att vara tävlingsinriktad. För Henrik spelar det ingen 

roll vilket tillvägagångssätt som används för att nå målet, bara det sker så fort som möjligt.  

Grundbeteendet organisatören är strukturerad, tycker om att ha kontroll över arbetet och är 

duktig på att planera. Organisatören är samtidigt väldigt kvalitetsmedveten och har förmågan 

att tänka systematiskt (Ahltorp 1998:136). Martin säger under sin intervju: ”[…] planeringen 

gör jag varje månad. Det ska vara klart den tjugonde eller nånting sådär men jag försöker ändå 

göra klart till i början av månaden om det går”. Martin planerar sitt arbete varje månad och 

försöker bli klar med det tidigt varje månad för att få struktur och kvalitet i sitt arbete. Det 

kopplar vi till organisatören då det grundbeteendet kännetecknas av att göra ett arbete med 

kvalitet inom den tidsram som råder. Ett annat citat som vi tycker passar in på organisatören 

är från Bengts intervju: ”Har jag ett datum och en tid och hålla då måste det vara klart. Det 

gäller ju att planera den tiden man har. Ska det vara klart till XX den och den dagen så måste 

man börja att planera i tid så att man är klar”. Även här kan vi se att Bengt är noggrann med 

att kvaliteten inte kommer i andra hand, samt att planeringen och strukturen är viktig i hans 

arbete. Tidsaspekten är viktig för båda respondenterna och därför är planeringen en av de 

högst prioriterade arbetsuppgifterna för dem.   
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Nytänkaren kännetecknas av att denne ständigt kommer med nya idéer och projekt vilket gör 

att nytänkaren är väldig impulsiv i sitt arbete. Nytänkaren har lätt att hitta på nya idéer men 

har lika lätt för att tappa intresset för dem (Ahltorp 1998:138). Det finns en respondent som 

har karaktärsdrag från grundbeteendet nytänkaren och det är Henrik. Ett citat som vi kopplar 

till nytänkaren från Henriks intervju är: ”[…] jag är väldigt dålig på den här grejen, 

strukturera. För jag hinner aldrig göra det där för då vill jag hitta på något nytt i nytänkande”. 

Här ser vi att Henrik har en tendens att komma på nya idéer hela tiden och han har svårt att 

strukturera och implementera dem. Henrik säger tidigare i intervjun att han tycker det är 

viktigt att han har sina arbetskamrater nära sig så att de kan komplettera varandra. Henrik 

menar att han vet att han väldigt lätt för komma på nya idéer och svårare för att implementera 

dem i organisationen. Detta gör att hans arbetskamrater kan stanna upp honom och försöka 

förverkliga idéerna. Ytterligare ett citat som kan sammankopplas med nytänkaren är även det 

taget från Henriks intervju:  

Och det är viktigt att inte vara för länge på ett ställe heller, för då stagnerar du och 

hela avdelningen då, så det tror jag är viktigt att man tänker på. Jag känner själv, jag 

har varit alldeles för länge på den här avdelningen nu och det är dags att byta och 

göra något annat. 

Nytänkaren är ständigt på språng med nya idéer och för att ha det idéflödet som nytänkaren 

har, går det inte att stanna på samma arbetsplats för länge. Henrik, som präglas av 

grundbeteendet nytänkaren, anser att det är viktigt att förflytta sig på arbetsplatsen för att inte 

stanna i samma mönster. Det menar Henrik kan leda till att det är svårt att hitta på nya idéer 

och intresset för att vilja förbättra arbetet fallerar. Byter en person arbetsuppgifter eller 

avdelning finner personen nytt intresse och energi för att komma på nya idéer. Eftersom 

Henrik anser att idéer är så viktigt i arbetet och intresset för dem, anser vi att han visar ett 

beteende som kan liknas vid nytänkaren.  

Det sista grundbeteendet, samordnaren, är en person som är stillsam. Samordnaren är väldigt 

mån om sina anställda och visar det genom att vara omtänksam och tillgänglig för dem, samt 

genom att ha en öppen dialog. Samordnaren anser att delaktighet och trivsel är viktigt på 

arbetsplatsen (Ahltorp 1998:141).  

Jag försöker alltid att börja med arbetarna vid varje arbetsplatsträff så att dem får 

säga sitt. Det är självklart att alla medarbetare ska komma till tals. Vi arbetar ju i ett 

lag… arbetsplatsträffar är viktiga för hur medarbetarna känner sig om de har 

någonting de vill komma fram med.  

Vi kan förena detta citat som kommer från Martins intervju till samordnaren då han anser att 

de anställda är viktiga på arbetsplatsen. Det är betydelsefullt för Martin att de anställda får 

komma till tals och berätta vad de anser som sitt arbete, vilket skapar en vi-känsla. Enligt 

Ahltorp (1998:134) är denna känsla viktigt för samordnaren, liksom gemenskap bland ledare 

och de anställda. Ytterligare ett citat som kan kopplas till detta är hämtat från Bengts intervju: 

”Det är ändå det här lagarbetet som vi har, att vi försöker se till att alla är klara med arbetet 

utan stressmoment som det lätt kan bli som alla andra är klara, som vi hade det förr… vi 

hjälps åt så mycket som möjligt”. Här kan vi se att Bengt tycker att lagarbete är viktigt, han 

skapar en vi-känsla genom att alla anställda hjälps åt med arbetsuppgifterna. Även trivsel är 

enligt Ahltorp (1998:134) högt prioriterat hos samordnaren vilket också kan utläsas i 

ovanstående citat. Martin talar om att han anser att det är viktigt med öppenhet, att alla 

anställda kan vara delaktiga och få information om vad som händer: ”[…] men det är 

öppenheten där med, att alla får veta vad som har hänt, vad vi kanske måste göra framöver. 
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Delaktigheten igen. Nämen det är viktigt tror jag. Det tror jag är jätteviktigt, att vara öppen”. 

Dialogen leder enligt Martin till en starkare sammanhållning och gemenskap inom gruppen, 

vilket är viktigt för respondenten som präglas av grundbeteendet samordnaren.  

För samordnaren är det viktigt att visa sina anställda att man bryr sig om dem; detta gör 

samordnaren bland annat genom att visa att han eller hon är närvarande. Ett exempel på detta 

är hämtat från Bengts intervju: ”[…] genom glada tillrop och visa att personalen finns, att de 

betyder något för verksamheten. Och det gör dom. Dom betyder mycket”. Genom att Bengt 

ger sina anställda glada tillrop och visar att de betyder något för honom, skapas en starkare 

gemenskap i gruppen. Att visa sina anställda att de behövs på arbetsplatsen och att de 

arbetsuppgifter de utför gör skillnad, anser Bengt är viktigt för att de anställda ska trivas på 

arbetsplatsen. Detta beteende är högt prioriterat av samordnaren.  

Ytterligare ett citat från Bengt som kan kopplas till samordnaren är: ”Du kanske vet någon 

som haft lite jobbigt eller om det är någon som köpt en ny bil så kan du gå dit och prata med 

honom”. Han visar att det inte bara är produktionen som är viktigt för honom, utan även att de 

anställda trivs och mår bra. Han säger under intervjun: ”Det är viktigt för mig att personalen 

ska veta att jag finns så jag går runt varje morgon när jag kommer och säger god morgon. Just 

det här att om någon har varit borta eller på semester, hej, god morgon, välkommen tillbaka”. 

Även här kan vi se att det är viktigt för Bengt att de anställda känner hans närhet och att han 

bryr sig om dem. Gemenskap är nyckelord hos respondenterna och detsamma gäller för 

grundbeteendet samordnaren. 

Samordnaren tycker inte om konflikter, därför lägger han eller hon mycket energi på att lösa 

dem (Ahltorp 1998:142). Ulf uttrycker i sin intervju: ”[…] är ni ovänner då tar jag in er här så 

kan ni prata ut, gärna använda mig som bollplank då. Kan inte ni två lösa det löser jag det åt 

er”. Här ger Ulf de personer som är i konflikt möjlighet att med hjälp av honom som 

bollplank försöka hitta en lösning. Kan de inte komma överens om en lösning så löser han 

konflikten åt dem, eftersom det är viktigt att konflikten inte stör arbetet. Det kopplar vi till att 

Ulf har grundbeteendet samordnaren då han inte tycker om att det finns konflikter på 

arbetsplatsen och gör allt för att eliminera dem. Ytterligare ett exempel som kan kopplas till 

detta är Bengts citat: ”Nej men det är likadant om det skulle komma dispyter här ute vilket det 

har gjort men då är det ju bara att nypa dom direkt, ta in båda personerna och beta av vad det 

är”. När en konflikt uppmärksammas av Bengt tar han tag i den på en gång för att inte förlora 

sammanhållningen som stör arbetet, och därför anser vi att det går att koppla detta citat till 

grundbeteendet samordnaren. 

Vi har funnit att varje grundbeteende i RONS-modellen inte är kopplat till en specifik 

ledarstil. Exempelvis så är inte samordnaren enbart kopplat till den demokratiska ledarstilen. 

Den tolkning som vi har gjort innebär att varje grundbeteende kan passa in på en ledare, 

oavsett vilken ledarstil han eller hon har. Ett exempel på detta är Henrik som vi anser 

mestadels har auktoritär ledarstil. Den tolkning som vi har gjort är att Henrik har både 

grundbeteendena resursjägaren och nytänkaren som ledaregenskaper. Detta anser vi vara ett 

exempel på att se att en ledare kan ha en kombination av beteenden oavsett ledarstil. Inget 

beteende är uteslutet att ha som ledare, enbart för att ledaren har en viss ledarstil utan vi anser 

att beteendena är fristående.  
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4.2.6 Personalneddragningar 

Personalneddragningar en av de svåraste arbetsuppgifter en ledare kan ställas inför. Vid en 

sådan situation är det viktigt att ledaren utför sin arbetsuppgift med ärlighet och att han eller 

hon är lyhörd. Det är även viktigt att ledaren är föreberedd på olika reaktioner från de 

anställda, och vågar möta dem i en respektfull kommunikation (Kinding & Gotthardson 

2008:9). Det vi kan konstatera i vår studie är att ingen av respondenterna ändrar sin ledarstil 

märkbart när de ställs inför personalneddragningar. Vår definition på en ledarstil är ett 

beteende på hur en ledare leder sina anställda inom arbetet på arbetstid. Med detta menar vi 

att en ledare har sin roll när denne befinner sig på arbetsplatsen. Samtliga respondenter ser 

personalneddragningar som en del av yrket, Ulf säger i sin intervju: 

 
Nej det är ju aldrig lätt, det är ju alltid lättare och spela på framgång än på motgång 

men… det är ju ändå ett beslut som är taget och som jag sa förut är jag ju faktiskt 

företagets förlängda arm så jag förmedlar ju inte mitt eget beslut utan det är ju 

företagets.  

 

Detta citat är ett exempel som visar på att Ulf ser personalneddragningar som en del av 

arbetet, eftersom det ingår i hans uppgifter att förmedla ut företagets och ledningens beslut. På 

grund av att respondenterna ser personalneddragningar som en arbetsuppgift i ledarrollen 

anser vi att ledarstilen inte förändras. De utför endast sina arbetsuppgifter genom att förmedla 

beslutet angående neddragningarna, vilket inte förändrar deras ledarstil hur de leder de 

anställda i arbetet. Ytterligare ett exempel från Ulfs intervju: ”Du är ju företagets representant, 

i vissa lägen måste du spela en roll att kunna stå upp för dom målen som läggs på dig men jag 

tror att jag inte ändrar mig som person. Det kan ju vara budskapet som ändras”. Här kan vi 

konstatera att det inte är ledarstilen som förändras utan budskapet. Vi tolkar Ulfs citat att han 

fortfarande leder de anställda på samma sätt som innan neddragningarna. Vi anser att 

ledarstilarna är något som sker i det organisatoriska sammanhanget, alltså när en ledare 

kommunicerar och leder de anställda i arbetet. Därför menar vi att Ulf inte ändrar sin ledarstil 

utan det som vi ser kan ändras hos ledarna är åt vilka mål de leder sina anställda. Det kan 

uppstå förändringar i organisationen som kan påverka vilket mål ledarna ska styra de anställda 

mot. Det kan leda till att ledarna måste ändra målet för att uppfylla de krav som ställs på dem 

från ledningen. Vi kan alltså konstatera att det är målen som kan ändras men det förändrar inte 

ledarstilen. De leder fortfarande sina anställda på samma sätt men mot ett annat mål.   

 

När en organisation genomgår förändringar, vare sig det är stora eller små, påverkas de 

anställda. Det är därför viktigt att ledarna visar sina anställda att de är tillgängliga och är 

öppna för dialog, eftersom det lätt händer att det en ledare säger under förändringar oftast kan 

misstolkas eller förvrängas (Kinding & Gotthardson 2008:104 f). Det respondenterna är 

överens om är att deras ledarstil inte förändras, men att de alla tänker mer på att vara ärliga 

och ödmjuka mot sina anställda när organisationen gör personalneddragningar. Camilla säger 

under sin intervju: ”Ja, ärlig i högsta möjliga mån… alltså tala om så fort det händer nånting 

som man ska förmedla ut… vara ödmjuk eftersom alla människor tänker och handlar olika… 

man får försöka sätta sig in i situationen”. Vi menar att när en ledare till exempel blir mer 

ödmjuk mot de anställda personligen ändrar det inte hur ledaren leder dem i arbetet.  

 

Respondenterna anser att det är viktigt att hålla fast vid sin ledarstil vid 

organisationsförändringar, så som personalneddragningar. Detta eftersom det är mycket som 

förändras i organisationen. Respondenterna anser att de anställda behöver ha kvar tryggheten 

från deras ledare. Därför menar respondenterna att de inte helt plötsligt under en 

förändringsfas kan ändra deras ledarstil. Ledarna håller därmed fast vid sin ledarstil så att de 

inte påverkar sina anställda, som i sin tur kan påverka arbetet. Henrik uttrycker i sin intervju: 
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”Att kunna finnas till hands och prata under kanske en längre tid det är nog viktigt. Och 

ibland så är det, oftast får man gå ut och ta in personalen och prata med dom istället för att 

dom ska gå till dig och fråga om tid”. Vi kan se att tillgänglighet är ett begrepp som ledarna 

lyfter upp och som de alla anser är viktigt vid personalneddragningar. Enligt oss kan det bero 

på att de anställda är mer beroende av deras ledare under personalneddragningar. Det anser vi 

eftersom det är osäkert vilka anställda som får behålla sina arbeten. Det skapas osäkerhet 

enligt respondenterna på arbetsplatsen och de anställda vill veta vad som händer och tyr sig 

därför till deras ledare. Det tror vi beror på att de anställda anser att ledarna oftast vet mer än 

vad de anställda gör. Martin säger i sin intervju: ”Jag tycker öppenheten är jätteviktig som ett 

verktyg, ta tag i det direkt och förmedla ut vad som är på gång”. Att vara informativ enligt 

respondenterna är viktigt så att de anställda får den informationen de behöver så fort som 

möjligt. Detta för att försöka eliminera osäkerheten och det eventuella kaos som kan uppstå 

när de anställda känner sig oinformerade.  

 

Slutligen kan vi i denna studie konstatera att respondenternas ledarstil inte förändras vid 

personalneddragningar. Vi kan inte utläsa att ledarstilen förändras utan respondenterna 

försöker visa att de är tillgängliga för sina anställda, visa ödmjukhet och ärlighet. Detta gjorde 

respondenterna tidigare också, men de anser att det blir ännu viktigare vid 

personalneddragningar. Ledarna anser att det drabbar de anställda på ett hårdare sätt genom 

att de arbetar i ovisshet om de får behålla sina arbeten eller inte. Det är viktigt för oss att 

poängtera att ledarnas ledarstil inte förändras. Däremot ändras deras personliga kontakt med 

de anställda, vilket enligt oss inte inkluderar arbetet och därmed påverkar det inte ledarstilen. 

Ledarstilen enligt oss är något som sker organisatoriskt, alltså hur en ledare väljer att leda de 

anställda i arbetet under arbetstid. Därför anser vi att bara för att ledare blir mer ödmjuk, 

tillgänglig och ärlig mot de anställda personligen förändrar det inte hur de leder dem i arbetet. 

De leder inte sina anställda på ett annorlunda sätt, utan den auktoritäre ledaren håller fast vid 

sin styrande stil. Däremot kan den personliga kontakten med de anställda förändras, men detta 

är enligt oss inte en del av ledarstilen. Sammantaget anser vi att ledarna endast ändrar sin 

kommunikation till sina anställda på ett personligt plan, inte hur de leder dem i arbetet som är 

ledarstil enligt oss.  

4.3 Svar på frågeställningar 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa de svar vi har kommit fram till genom vår studie. En 

vidare diskussion kring dem kommer att ske i kapitel 5.  

4.3.1 Vilka ledarstilar förekommer i denna studie? 

Efter att vi har analyserat alla sex intervjuer har vi kommit fram till ett det finns en tydlig 

ledarstil som de flesta ledare använder sig av, vilket är den demokratiska ledarstilen. Vi har 

även funnit drag av den auktoritära och den flexibla ledarstilen, men dessa var inte 

dominerande. Henrik utmärkte sig till stor del ha den auktoritära ledarstilen, men vi kunde 

också utläsa små tendenser till den demokratiska ledarstilen. Martin, Bengt och Karin hade till 

största del en demokratisk ledarstil. Ulf och Camilla hade i huvudsak också en demokratisk 

ledarstil men med inslag av den flexibla ledarstilen, eftersom de ansåg att en ledarstil måste 

kunna anpassas till de anställda och situationen de befinner sig i. Den tredje klassiska 

ledarstilen, låt-gå-ledaren, var inte respresenterad i vår studie. Vi fann endast ett citat som till 

viss del kunde kopplas till denna ledarstil, så vi kan därför inte styrka att denna ledarstil har 

förekommit.  

 

Från RONS-modellen kan vi utläsa att grundbeteendet samordnaren var mest representerat i 

vår undersökning. Alla sex respondenter kunde kopplas till detta beteende, eftersom 
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delaktighet lyfts upp som ett positivt begrepp av respondenterna i samtliga intervjuer. De 

resterande tre grundbeteendena förekom i mindre utsträckning bland respondenterna.   

4.3.2 Förändras ledarstilen vid personalneddragningar?  

Resultatet av vår andra frågeställning om ledarstilar förändras vid personalneddragningar blev 

att de inte ändrar sig. Ledarna uttrycker sig fortfarande på samma sätt i hur de leder de 

anställda i arbetet. Det som förändras är det psykologiska och personliga beteendet gentemot 

de anställda, de blir mer ödmjuka och tillgängliga för dem. Detta uppfattar vi dock inte som 

att de ändrar sin ledarstil då vår uppfattning om en ledarstil är något som berör det 

organisatoriska planet. Ledarna anser att det är viktigt att de visar sig tillgängliga för sina 

anställda i större utsträckning under personalneddragningar. Detta för att det enligt 

respondenterna är en negativ situation oavsett om man blir uppsagd eller inte. När en ledare 

ändrar sitt psykologiska beteende anser vi inte att det innebär att ledarstilen förändras, 

eftersom det enligt oss är två olika saker. Därmed konstaterar vi att även om en ledare 

förändrar sin personliga kommunikation och tillgänglighet gentemot de anställda förändras 

inte ledarens sätt att leda de anställda i arbetet. Sammanfattningsvis kan vi därför dra 

slutsatsen att en ledarstil inte förändras vid personalneddragningar. 
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5. Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att framföra våra slutsatser kring denna studie. Vi kommer att föra 

ett resonemang kring vårt resultat varför vi bland annat tror att den demokratiska ledarstilen är 

mest representerad bland våra respondenter. Vi kommer även att diskutera styrkorna och 

svagheterna med uppsatsen samt ge förslag till fortsatta studier.  

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka olika ledarstilar som fanns i de undersökta 

organisationerna och hur de används för att åstadkomma ett fungerande ledarskap. Vi ville 

även ta reda på om de olika ledarstilarna förändrades beroende på vilken situation de befann 

sig i. Den situation vi valde var personalneddragningar, då vi ansåg att det är en situation som 

enligt oss oundvikligen påverkar ledare och anställda. Resultatet av vår studie blev att den 

ledarstil som utmärkte sig mest bland de klassiska ledarstilarna var den demokratiska 

ledarstilen. Alla respondenter hade någon koppling till denna ledarstil, vissa ledare mer än 

andra. De andra två klassiska ledarstilarna var inte lika representerade som den demokratiska 

ledarstilen. En av respondenterna hade främst den auktoritära ledarstilen, men hade drag från 

den demokratiska ledarstilen. Vi fann att ingen av respondenterna använde sig av den sista 

klassiska ledarstilen, låt-gå-ledaren. Dock fann vi en ledare som hade ett citat där det fanns 

tendenser från låt-gå-ledaren. Men vi vill poängtera att detta är en ytterst liten koppling och vi 

vill därför inte säga att ledaren har denna ledarstil. Två av respondenterna hade kopplingar till 

den flexibla ledarstilen men samtidigt var de båda starkt bundna till den demokratiska 

ledarstilen.  

 

Utifrån vårt komplement, RONS-modellen, fann vi att det grundbeteende som var mest 

utmärkande var samordnaren. Samtliga respondenter kunde kopplas till detta grundbeteende 

eftersom delaktighet var ett genomgående positivt begrepp i alla intervjuer. De tre övriga 

grundbeteendena förekom i mindre utsträckning bland respondenterna.  Sammanfattningsvis 

kan vi fastställa att svaret på vår första frågeställning är att den ledarstil som utmärkte sig var 

den demokratiska ledarstilen. Det fanns även tendenser från både den auktoritära och den 

flexibla ledarstilen. Den tredje klassiska ledarstilen, låt-gå-ledaren fanns det ingen av 

respondenterna som var. Från RONS-modellen var grundbeteendet samordnaren mest 

representerad i denna studie.  

 

Vi har kommit fram till att ledarstilen inte förändras vid personalneddragningar. Samtliga 

intervjupersoner behöll sin ledarstil och ledde sina anställda på samma sätt som de gjorde 

innan neddragningarna. Att ledarna blev mer ödmjuka och tillgängliga gentemot sina 

anställda anser vi inte är en förändring av deras ledarstilar. Detta eftersom de fortfarande leder 

sina anställda med sin ursprungliga ledarstil. Det som förändras är endast deras personliga 

uppträdande mot de anställda. Därför blir svaret på vår andra frågeställning att ledarstilarna 

inte förändras vid personalneddragningar.  

5.2 Diskussion  

Valet av den teoretiska referensramen anser vi har ett tydligt samband med vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi anser att teorierna har varit relevanta och lämpliga för att kunna besvara 

våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Som vi tidigare har tagit upp finns det en 

svaghet med de klassiska ledarstilarna. Vi anser att författarna har lagt in vissa värderingar i 

litteraturen, vilket har gjort det svårt för oss att hålla oss neutrala till de klassiska ledarstilarna. 

Ett exempel är att den auktoritära ledarstilen framställs som ett negativt sätt att leda. Men 
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eftersom ledarstilarna har varit av stor relevans för vår studie anser vi att fördelarna med vårt 

empiriska material väger tyngre än nackdelarna.  

 

En svaghet med denna uppsats är att vi inte har funnit någon vetenskaplig forskning som har 

studerat ledarstilar i kombination med personalneddragningar. Om vi hade funnit det, anser vi 

att det hade varit intressant att jämföra våra resultat. Detta för att se vilka ledarstilar som 

förekommer på arbetsmarknaden idag och om de förändras vid olika situationer. Samtidigt 

som detta kan ses som en svaghet är detta även en styrka med studien. Vi anser att vi har 

studerat ett ännu relativt outforskat område; ledarstilar i samband med personalneddragningar. 

Genom att ingen exakt har studerat vårt valda område anser vi att vi med denna studie har 

bidragit med ny kunskap om ledarstilar i kombination med personalneddragningar i Sverige. 

Vi vill dock poängtera att denna studie inte kan ses som en generalisering av arbetsmarknaden 

i Sverige idag, även om vi anser att den representerar en liten del i just de organisationer som 

vi har valt att studera. 

 

En styrka med vår uppsats är att vi kände majoriteten av våra respondenter, vi anser att det är 

en styrka då de vågade och ville vara ärliga mot oss. Vi fick känslan att de ville vårt bästa och 

att vi skulle skriva en bra uppsats och därmed gav oss förutsättningarna för att göra det. Vi 

tycker även att det är en styrka att vi känner dem och haft dem som ledare, vilket gör att vi vet 

hur de beter sig som ledare. Därmed anser vi att respondenterna inte kan måla upp en osann 

bild om sin ledarstil. Vi tror därför att ärligheten hos respondenterna är stark eftersom vi vet 

hur de uppträder i vissa situationer. Det kan även ses som en svaghet att vi kände 

respondenterna då de kanske ställde upp för att de kände sig tvungna. Det kan även finnas risk 

att de svarade på frågorna som de trodde att vi ville att de skulle göra. Dock vill vi poängtera 

att vi även här tycker att styrkan är större än svagheten i detta avseende, då vi under 

intervjuerna fick känslan av att respondenterna svarade ärligt och tog sig tid att göra det.  

 

Av de sex respondenter som vi har intervjuat hade tre av dessa i större utsträckning hållit i 

uppsägningssamtal. Vi upplever att deras inställning till personalneddragningar präglas av en 

acceptans för situationen, och att de ser uppsägningar som en del av deras arbetsuppgifter. De 

tre ledarna kunde lättare berätta hur de agerar i dessa situationer och ge tydliga svar. De tre 

som inte hade haft uppsägningssamtal i den utsträckning som ovanstående, hade ett mer 

distanserat förhållande till personalneddragningar. Det gjorde att de svarade mindre specifikt 

på hur de skulle hantera situationen. Vi tolkar detta som ett naturligt beteende. Har en ledare 

nyligen varit i kontakt med uppsägningar kan denne tydligare förklara hur man hanterar 

situationen. Vi anser dock inte detta som någon nackdel i vår studie då alla respondenterna 

har erfarenhet av personalneddragningar.  

 

Något som kunde gjorts bättre i vår studie är intervjufrågorna kring området 

personalneddragningar. Vi tyckte dock att de intervjufrågor som berörde ledarstilarna var 

tillfredsställande och gav oss de svar vi behövde för att kunna använda dem för analys. De 

intervjufrågor som berörde personalneddragningar gav endast en överblick om 

personalneddragningar, och inte i tydlig kombination med ledarstilar som vi skulle önskat. 

Eftersom vi gjorde våra intervjuer tidigt under våren hade vi inte hunnit avgränsa vårt område 

vid det tillfället. Intervjufrågorna berörde ett mycket brett område kring 

personalneddragningar, bland annat vad respondenterna ansåg att en ledare ska tänka på vid 

personalneddragningar. Vi kan nu i efterhand tycka att det hade varit bättre om frågorna hade 

fokuserat mer på det specifika området, om ledarstilarna förändras vid personalneddragningar. 

Vi tror att om de frågorna hade varit mer specificerade på området hade vi kanske fått ett 

annat resultat, vilket gör att intervjufrågorna blir en svaghet i vår uppsats. Skulle vi göra om 
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vår studie skulle vi omformulera intervjufrågorna inom området personalneddragningar, så att 

vi skulle få lika tillfredsställande svar som vi fick på ledarstilsfrågorna.  

 

I studien har vi inte funnit att någon av våra sex respondenter är enbart en låt-gå-ledare. Dock 

fann vi ett uttalande från en respondent som skulle kunna betraktas som denna ledarstil. Men 

vi vill inte dra tydliga paralleller eftersom det endast rörde sig om ett uttalande. Vi fann inga 

ytterligare tecken på att respondenten skulle vara en låt-gå-ledare. Varför vi inte fann några 

tydliga låt-gå-ledare tror vi beror på att de sex respondenter har varit ledare under många år. 

Vi upplever att de är trygga i sina ledarstilar och vet hur de ska leda sina anställda på ett 

fungerande sätt. Den respondent som hade en tendens att vara en låt-gå-ledare hade vid 

intervjutillfället endast varit ledare i ett halvår. Genom att respondenten möjligtvis inte var 

lika trygg i sin position och i sin ledarstil som de andra fem respondenterna. Samtidigt tror vi 

att dagens arbetsmarknad i Sverige kräver en ledarstil som innebär att ledaren är trygg i sin 

position. Trygghet läggs fram i både den auktoritära och den demokratiska ledarstilen. Om det 

skulle finnas en låt-gå-ledare på en position i en organisation tror vi att ledningen skulle 

upptäcka detta relativt snabbt och agera. Vi tror att ledningen vid en sådan situation skulle ta 

bort ledaren från positionen, och ersätta denne med en mer tydlig ledare som fattar beslut och 

inte låter saker glida förbi.  

 

Som vi tidigare skrev i analys- och resultatdelen var den demokratiska ledarstilen mest 

representerad bland de sex intervjuer vi genomförde. Varför detta blev resultatet tror vi har en 

koppling till dagens arbetsmarknad. Vi tror att arbetsmarknaden kräver ledare som lyssnar på 

sina anställda och inhämtar deras synpunkter om arbetet. För att kunna utveckla olika 

arbetsätt tror vi att ledarna vinner på att utnyttja de anställda stor kunskap och kompetens om 

arbetet. Det gör ledarna genom att låta dem ha inflytande i arbetet. Vi tror att de ledare som vi 

har intervjuat har insett att det är viktigt för de anställdas motivation och 

arbetstillfredsställelse, att de får vara delaktiga vid beslutsfattningar. Vi upplever även att de 

demokratiska ledarna inte har ett stort behov av att leda sina anställda med en hård styrning. 

Det tror vi eftersom de har en god dialog i arbetet och en stor tillit till de anställda. Genom 

detta anser vi att det inte behövs en auktoritär styrning, då de anställda arbetar relativt 

självständigt.  

 

När vi började skriva denna uppsats hade vi tanken att ledarstilar ändras vid 

personalneddragningar. Vi ansåg att personalneddragningar var en svår situation för ledare, då 

de kan känna sig utsatta och därmed ändrar sitt sätt att leda de anställda i arbetet på grund av 

situationen. Efter att vi genomförde studien kom vi fram till att intervjupersonerna inte ändrar 

sina ledarstilar under personalneddragningar. De leder fortfarande de anställda genom den 

ledarstil de hade innan neddragningarna. Däremot, som vi förklarade i analys- och 

resultatdelen, tolkar vi att ledarna ändrade sin personliga kontakt till de anställda. Ledarna 

lade större fokus på de anställda som personer snarare än dem som anställda. Vi anser inte att 

en auktoritär ledare blir mer demokratisk och samverkar mer med de anställda enbart för att 

de befinner sig i en situation med personalneddragningar.  

 

Vi anser att det är relevant att skilja på ledaren i sin yrkesroll och som person. Eftersom vi 

kom fram till att ledarna inte ändrade sina ledarstilar, tror vi att de istället lyfte fram sin 

personliga sida gentemot de anställda. Deras ledarstil som ledarna använder sig av i arbetet 

finns fortfarande kvar men det personliga planet visar sig mer. Vi tror att vi gick in i den här 

uppsatsen med tanken att ledarstilen förändrades, men det som egentligen ändras är att 

ledarna lyfter fram sin personliga sida mer.  
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En upptäckt vi gjorde när studien var genomförd var vi att ledare som omfattas av den 

auktoritära ledarstilen benämnde sina anställda som bland annat personal, ”de som arbetar för 

oss” och arbetstagarna. De ledare som hade den demokratiska ledarstilen kallade de anställda 

istället för medarbetare. Denna upptäckt tycker vi är ytterst intressant och vi kan 

rekommendera andra uppsatsskribenter att genomföra en studie där detta område belyses. 

Studien kan inrikta sig på ledarstilar och hur ledarna ser på sina anställda. Finns det 

kopplingar mellan den demokratiska ledarstilen och begreppet medarbetare? Finns det 

kopplingar mellan den auktoritära ledarstilen och begreppet arbetstagare? Det skulle även 

vara intressant att se hur låt-gå-ledare benämner sina anställda. I denna studie fann vi inte 

någon ledare med denna ledarstil och därför har vi inget förslag på hur en låt-gå-ledare 

benämner sina anställda. Vi kan även rekommendera andra uppsatsskribenter att genomföra 

vidare studier om ledarstilar och om de förändras vid organisationsförändringar. Vi har enbart 

belyst området och vi finner att det vore intressant med en större studie som kan representera 

en bredare del av arbetsmarknaden i Sverige.  

 

Som vi tidigare har nämnt i teorikapitlet har vi under uppsatsprocessen stött på vissa 

värderingar i den litteratur vi har studerat kring de tre klassiska ledarstilarna. Den auktoritära 

ledarstilen framställts som en relativt negativ ledarstil som enbart är hård och kontrollerade 

mot sina anställda. Vi har funderat mycket kring detta och vi undrar om det är ordet 

”auktoritär” som medför en negativ inställning till denna typ av ledarstil. Enligt oss 

förknippar vi omedvetet detta ord till en hårt styrande person. Om man bytte ut ordet 

”auktoritär” och istället använde sig av begreppet ”kraftfull ledare”, hade det då blivit samma 

negativa inställning till ledarstilen? Vi tror inte att det hade fått samma effekt, eftersom vi inte 

upplever samma negativa koppling till ordet kraftfull. Om de tre klassiska ledarstilarna hade 

andra namn tror vi att det möjligtvis inte hade funnits lika många värderingar i de litterära 

texter som vi har studerat. Enligt vår mening vore det intressant att utveckla denna fundering 

och därför rekommenderar vi andra uppsatsskribenter att använda denna tanke och genomföra 

en studie.  
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Bilaga 1(1) 

Bakgrundsfrågor 
1. Kön? 

2. Ålder?  

3. Befattning inom organisationen? 

4. Högsta avklarade utbildning? 

5. Hur länge har du arbetat som chef? 

6. Hur många underställda har du? 

 

Intervjufrågor 
Ledarskap 

1. Vad är ledarskap för dig? 

2. Vilka kvalifikationer anser du en ledare ska ha? 

3. Vad kännetecknar en bra ledare? 

4. Hur ser du på dig själv om ledare? 

5. Anser du att ditt ledarskap ändras utifrån vilken situation du ställs inför? Varför? 

 

Din roll som ledare 

6. Är du trygg i din position som ledare? 

7. Hur når du uppsatta mål? Till exempel så snabbt som möjligt eller hellre kvalitet än 

kvantitet. 

8. Anser du att det är viktigt att ha kontroll över ditt arbete? 

9. När du ska ha ett möte med din arbetsgrupp, vad är viktigast för dig av följande? 

Rangordna 

 Tid 

 Delaktighet 

 Kontroll 

 Nytänkande 

 Struktur 

 

Makt och delaktighet 

10. Vad är makt för dig? 

11. Anser du att du har makt i din position? 

12. Delegerar du ut arbetsuppgifter till dina underställda? Hur? Varför? 

13. Anser du att det är viktigt att dina medarbetare är delaktiga vid beslutsfattningar? Varför? 

 

Medarbetare 

14. Vad har du för relation till dina medarbetare? Kompisrelation eller mer chef-underställd-

relation. Varför? 

15. Ser du ett samband mellan trivsel på arbetsplatsen och produktivitet? 

 Om ja, gör du något för att öka trivseln? 

16. Hur motiverar du dina medarbetare till att arbeta? (genom att du ger klara order och styr 

med hela handen eller genom delaktighet och eget ansvar) 

 

Motgångar 

17. Hur hanterar du motgångar som rör dig i arbetet? 

18. Om ni får problem i arbetsgruppen, hur löser ni det? 

 

Personalneddragning 



 

19. Om du var en av dina underställda vid en personalneddragning, vad skulle du förvänta dig 

av din chef? Varför? 

20. Nämn tre faktorer som du anser är viktiga att en ledare tänker på vid en 

personalneddragning? 

21. Har du som chef hållit i ett uppsägningssamtal? 

 Om ja, hur upplevde du det?  

22. Vad anser du är viktigt att tänka på vid ett uppsägningssamtal?  

23. Teorin säger att budskapet om personalneddragning till de anställda är bland det 

viktigaste, håller du med om det? Varför? 

24.  Gjordes det något för de medarbetarna som inte drabbades av uppsägningarna? 

 Om ja, vad gjordes?  

 Om nej, varför gjordes inget? 

 

Avslutningsfråga 

25. Kan du berätta om ett tillfälle där ditt ledarskap har gjort dig stolt? Vilken var den 

avgörande faktorn att det gick som det gick? 

 

Kommentarer 

 


