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Abstract 
 
In the research, organizational learning has attracted attention, but not been institutionalized. 

Organizational learning is greatly affected by key individuals such as leaders and middle 

manager. Organizational learning is depending on individual learning, which therefore has a great 

importance in this context. Responsibility for individual learning is usually in the hand of the 

organization's leaders and for the leaders' individual learning is the reflection and experience a 

decisive factor. Therefore the study was to contribute to the research by examining how critical 

incidents affected the leaders' learning and encouraged the individual and organizational learning. 

The aim of the article has been studied based on how the leader's reflection is done and how the 

reflection influenced leaders' leadership style and orientation. Our own interpretation of critical 

incident technique was used to study this. The theoretical framework was based on individual and 

organizational learning, leadership styles, and reflection. 

The chosen approach was to interview leaders at middle management level, semi-structured 

interviews were conducted based on critical incidents technique where various critical scenarios 

were discussed. The study also carried out a survey to all of the interviewed leaders in which they 

were asked to assess their perceived degree of orientation. The study's conclusion is that the focus 

should not be on the combined leadership styles, the focus should be placed on the degree of 

orientation in task, relationship and change. The study could also identify a connection that 

explains what is required of leaders to achieve and contribute to organizational learning. 

This article is written in Swedish. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Leadership styles, critical incident technique, organizational learning, individual 

learning and reflection  



III 

 

Sammanfattning 

 
I forskningen har organisatoriskt lärande uppmärksammats, men inte institutionaliserats. Det 

organisatoriska lärandet påverkas i stor grad av nyckelpersoner vilket ledare och mellanchefer är. 

Organisatoriskt lärande styrs av det individuella lärandet vilket därför har en stor betydelse i 

sammanhanget. Ansvaret för det individuella lärandet läggs oftast på organisationens ledare och 

för ledares individuella lärande är reflektion och erfarenhet en avgörande faktor. Därför var 

studiens syfte att bidra till forskningen genom att undersöka hur kritiska situationer påverkat 

ledares lärande och bidragit till det individuella och organisatoriska lärandet. Syftet har studerats 

utifrån hur ledares reflektion görs och hur reflektionen påverkat ledares ledarskapsstil och 

orientering. För att studera detta användes vår egen tolkning av kritiska situationer tekniken. 

Studiens teoretiska referensram baserades därför på individuellt och organisatoriskt lärande, 

ledarskapsstilar, samt reflektion.  

Tillvägagångssättet som valdes var att intervjua ledare på mellanchefsnivå, halvstrukturerade 

intervjuer genomfördes baserat på kritiska situationer tekniken där olika kritiska scenarion 

diskuterades. I studien genomfördes även en enkät med samtliga intervjuade ledare där de fick 

uppskatta sin upplevda grad av orientering. Studiens konklusion är att fokus inte bör läggas på 

kombinerade ledarskapsstilar utan att vikten bör läggas på graden av orientering inom uppgift, 

relation och förändring. I studien kunde även ett samband identifieras som förklarar vad som 

krävs av ledare för att uppnå och bidra till organisatoriskt lärande. 
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1 Ledarskapsstilar formas genom kritiska 
situationer 

 

I denna studie har det studerats hur olika kritiska situationer påverkar ledares individuella 

lärande och vad kritiska situationer har för betydelse för ledare och deras ledarskapsstilar. 

Kritiska situationer kan hanteras olika och det som avgör hur kritiska situationer hanteras 

beror på hur ledare är orienterade, det vill säga vad de har för ledarskapsstil, vilket gör att 

agerandet ser olika ut beroende på situation och dess kontext (Bakotié 2008; Ellinger & 

Bostrom 2002; Ellinger, Watkins & Bostrom 1999). För ledares individuella lärande i 

kritsiska situationer har erfarenhetsbaserat lärande betydelse (Kolb 1984), men även reflektion 

har betydelse för ledares lärande (Van Woerkom 2004) i kritiska situationer. Studien är en 

beteendebaserad fallstudie, där ledares lärande, reflektion och agerande i olika kritiska 

situationer undersökts och studerats med hjälp av kritiska situationer tekniken (Flanagan 

1954). Studiens referensram utgörs i och med detta av kritiska situationer tekniken (Flanagan 

1954), individuellt lärande (Cope & Watts 2000; Kolb 1984), erfarenhetsbaserat lärande 

(Kolb 1984), reflektion (Van Woerkom 2004; Kolb 1984) och organisatoriskt lärande 

(Martínez-León & Martínez-García 2011; Antonacopoulou 2006). 

 

1.1 Ledarskapet prövas i kritiska situationer 
 

Ledarskap är komplext och det finns därför många olika inriktningar inom 

ledarskapsforskningen. Teorierna formulerar allt från ledarskapsstilar till förslag på hur 

ledaren bör agera eller vilka värderingar ledaren bör leda efter (Tuuli, Rowlinson, Fellows & 

Liu 2012; Casimir & Ng 2010; Bakotié 2008; Prewitt 2003; Ellinger & Bostrom 2002; Ekvall 

& Arvonen 1991). Denna studie fokuserade på mellanchefer och Embertson (2006) menar 

dels att mellanchefers roll förbisetts och att förståelsen för värdet av mellanchefer minskat, 

trots att mellanchefer har en viktig roll för strategisk planering och implementering 

(Embertson 2006). Även Rudes (2012) anser att mellanchefers roll förbisetts och anser att 

fokus lagts på ledarskap i högre nivåer, vilket gör att de processer och bidrag i organisationer 

som mellanchefer har betydelse för bortsetts ifrån. Mellanchefer beskrivs som tolkare av 

uttryckta krav och policys från ledning och förklaras vara de som kommer med lösningar på 

hur kraven kan genomföras och implementeras. Mellanchefer förklaras samtidigt vara den 

viktiga och enda funktionen som hanterar kommunikationen av dessa implementeringar som 

behöver förmedlas vidare till de underordnande som har hand om genomförandet (Rudes 

2012). 

Företagsmarknaden har blivit ostabilare, kunders behov och efterfrågan har förändrats, samt 

att informationsflödet blivit mer varierat och komplext (Thomas & Cheese 2005; Bass & 

Avolio 1990). För dagens organisationer är det viktigt att prestera på en långsiktigt hållbar 

nivå, eftersom marknaden kräver det och på så sätt kan organisationen behålla sin 

konkurrenskraft på marknaden (Thomas & Cheese 2005). Förändringar av sådan karaktär 

kräver ledare som hanterar dessa förändringar (Bass & Avolio 1990). Det finns ett vitalt 

behov för organisationer att ha ledare med mod och skicklighet för att återskapa samt bygga 

organisationer som är kapabla att vara framgångsrika i dagens dynamiska och föränderliga 

miljö (Warrick 2011). I och med detta har organisatoriskt lärande uppmärksammats, dock är 

inte forskare inom fältet ännu helt eniga angående lärandets betydelse i sammanhanget 

(Martínez-León & Martínez-García 2011; Antonacopoulou 2006). Inom organisatoriskt 

lärande har det belysts att lärandet är det centrala och det har lyfts fram att ledare är ansvariga 

för lärandet, samt för att skapa förutsättningar för lärande i organisationen (Thomas & Cheese 

2005). Inom lärande finns det många teorier och en faktor som påverkar lärande är att hantera 
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kritiska situationer som sker, vilket resulterar i erfarenhetsbaserat lärande (Flanagan 1954). 

Fokus är därför på ledaren och dennes förmåga att bidra till lärande inom organisationen. 

Ledarens förmåga att bemästra det kritiska är avgörande för ledarens lärande, vilket 

därigenom formas och påverkas av de oförutsedda situationerna som organisationen och 

ledaren ställs inför (Thomas & Cheese 2005). Därför kan det antas existera en koppling 

mellan ledarskapsstilar, kritiska situationer och ledares lärande vilket undersökts i denna 

studie. 

Ledares beteende, antaganden, tro, värderingar och preferenser påverkar hur de hanterar 

situationer de ställs inför i det vardagliga arbetet (Bakotié 2008; Ellinger & Bostrom, 2002; 

Ellinger, Watkins & Bostrom 1999), vilket innebär att ledare kommer agera olika beroende på 

ledarskapsstil och orientering (Bakotié 2008). Därför är det fördelaktigt för ledare att vara 

medvetna om vilken orientering de agerar utifrån, samt för att se hur breda de är i sin förmåga 

att hantera kritiska situationer på olika sätt. Genom kritiska situationer kan även 

personligheter studeras och beteendebeskrivningar kan utvecklas (Snell 1992; Flanagan 

1954). Därför är det relevant utifrån kritiska situationer att undersöka ledares beteende 

eftersom det utifrån tolkningen går att säga något om ledarens ledarskapsstil och orientering 

vilken påverkas av lärandet.  

Metcalf och Benn (2013) förklarar att det inom ledarskapsområdet finns fem ordnade 

kategorier; (1) egenskapsbaserade teorier, (2) beteendebaserade teorier, (3) situationsbaserade 

teorier, (4) kompetensbaserade teorier och (5) visionsbaserade teorier. I litteraturen har dessa 

teorier utvecklats från den ideala manliga hjälten till en antingen personlig eller 

beteendemässig ledarskapstyp, eller olika kombinationer av dessa ledarskapstyper (Metcalf & 

Benn 2013). Den ledarskapskategori som vi därför finner lämpligast för denna studie är 

kategorin om beteendebaserade teorier, vilken handlar om det beteende ledare använder i 

interaktion med andra. Inom denna ledarskapskategori finns ett flertal ledarskapsstilar. Tuuli 

et al. (2012) definierar ledarskapet som: 

(…) leadership style (defines) in terms of the perceived consistent pattern of behaviours that leaders use when 

they work with and through people. (Tuuli et al. 2012, s. 153) 

Tvådimensionella modeller av beteendeledarskapsstilar är accepterade i 

organisationsforskning och i ledarskapsutvecklingsprogram enligt Ekvall och Arvonen 

(1991). Tuuli et al. (2012) är av liknande åsikt då de beskriver att dikotomiska 

ledarskapsstilar, ur beteendeperspektiv, är genomgående i utvecklingen av populära och 

nutida läror kring ledarskap (Tuuli et al. 2012). Blake och Mouton (1981) var bland de första 

som illustrerade den tvådimensionella modellen, genom Managerial Grid modellen. 

Managerial Grid är en beteendemönsterbaserad modell och ett exempel på de två 

dimensionerna. Ekvall och Arvonen (1991) kompletterade Managerial Grid modellen med 

ytterligare en dimension, då de fann ett gap i Blakes och Moutons tvådimensionella modell 

(Ekvall och Arvonen 1991). Tvådimensionella modeller baseras oftast på en 

uppgiftsorienterad ledarskapsstil och en relationsorienterad ledarskapsstil. Under senare tid 

har modellerna reviderats och kompletterats med en accepterad tredje dimension, en 

förändringsorienterad ledarskapsstil (Tuuli et al. 2012; Ekvall & Arvonen 1991; Blake & 

Mouton 1981).  

Den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen innefattar produktion, upprätthållande av uppgifter 

samt utfall och resultat (Blake & Mouton 1981). Ledarskapsstilen präglas av att skapa 

strukturer, uttrycka medarbetares roller, samt har fokus på måluppfyllelse och att etablera 

kommunikationsmönster. Ledarskapsstilen har även stark effekt på ledarens egen insats 

(Tabernero, Chambel, Curral & Arana 2009). Scientific Management har stark koppling till 
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den uppgiftsorienterade ledarskapsdimensionen och tankesättet som låg till grund för 

Scientific Management grundades av Frederick W. Taylor i början av 1900-talet. Tankesättet 

handlade om att ledningen styr och har kunskapen om processerna och att arbetet överlåtets 

till arbetarna (Parker & Ritson 2011). Den andra ledarskapsdimensionen är den 

relationsorienterade ledarskapsstilen där fokus ligger på människor, relationer, omtanke och 

emotionell support (Blake & Mouton 1981). Den relationsorienterade ledarskapsstilen 

beskrivs som stödjande och uppskattande för medarbetarna, med fokus på välmående, 

omtanke och respekt. Stilen präglas även av omtanke för medarbetare, vilket har stark effekt 

på medarbetares nöjdhet angående jobbet och ledaren, samt motivation i arbetet (Tabernero et 

al. 2009).  

Senare forskning belyser att det är viktigt att även ta hänsyn till förändring i ledarens arbete, 

vilket innebär att en tredje ledarskapsdimension fått allt större betydelse. Ekvall och Arvonen 

(1991) förklarar att den tredje ledarskapsdimensionen borde upptäckts tidigare, men menar 

samtidigt att den kontext som rådde var orsaken till att så inte blev fallet. Orsaken, enligt 

Ekvall och Arvonen (1991), är att det måste finnas behov för att en ledarskapsstil ska 

uppkomma. Vidare beskriver Ekvall och Arvonen (1991) att det under 70-talet inleddes en ny 

era med teknikutveckling, global konkurrens och ändrade värderingar hos medarbetare och 

kunder. Det var orsaken till att ett behov av en ny förändringsorienterad ledarskapsstil 

identifierades och accepterades såsom de tidigare två accepterade ledarskapsstilarna uppgift 

och relation. Denna tredje ledarskapsstilsdimension lägger fokus på förändringar där 

accepterande av idéer, snabba beslut och uppmuntran till samarbete är några exempel på 

denna dimension (Ekvall & Arvonen 1991). 

Den uppgiftsorienterade ledarskapsstilen hanteras sällan ensamt av forskare, fokus ligger 

istället på att kombinera uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap (Sahertian & 

Soetjipto 2011; Casimir & Ng 2010; Zagorsek, Dimovski & Skerlavaj 2009; Antonakis, 

Avolio & Sivasubramaniam 2003; Smith 1997; Ekvall & Arvonen 1991; Bass & Avolio 

1990; Blake & Mouton 1981). Till exempel lyfter Sahertian och Soetjipto (2011) i sin studie 

upp vikten av kombinerat ledarskap och drar slutsatsen att ledare behöver vara medvetna om 

och hantera flera parametrar (Sahertian & Soetjipto 2011). Ekvall och Arvonen (1991) 

poängterar att situationens beteendesammansättning och situationers kontext avgör vilken 

ledarskapsstilskombination som är den lämpligaste. Ekvall och Arvonen (1991) förklarar 

vidare att den bästa ledarskapsstilskombinationen påverkas av situationens sammansättning 

och kontext, i vilken beteendet uppkommer. Ekvall och Arvonen (1991) beskriver att ledare 

som har låg grad av förändringsorientering troligen kommer få problem i situationer oavsett 

hur uppgiftsorienterade eller relationsorienterade ledarna än är (Ekvall & Arvonen 1991). 

Kontexten som föreligger situationen samt ledarens beteende i situationen blir därmed viktiga 

att uppmärksamma eftersom det kommer visa sig i utövandet av ledarskapet (Bakotié 2008; 

Ellinger & Bostrom  2002; Ekvall & Arvonen 1991). Därför behövs en metod där ledarens 

beteende går att studera i sin kontext och kopplas till lärande. I denna studie har ledares 

beteende i kritiska situationer i vardagen undersökts med fokus på mellanchefer och den 

lärdom de drar av att genomgå situationerna. 

Att ledare i organisationer ställs inför kritiska situationer är vanligare än vad många ledare är 

medvetna om (Snell 1992; Flanagan 1954). Det är därför fördelaktigt att samla in, använda 

och undersöka kritiska situationer gällande ledares lärande och utveckling i deras arbete, 

eftersom det då ges bra och utförliga beskrivningar av ledarskapet, dess administration, 

ledares lärande och ledares utveckling i relation till ledares arbete (Snell 1992). Ellinger, 

Watkins och Bostrom (1999) beskriver kritiska situationer som en situation som är vanlig och 

typiskt förekommande, där ledares kvalificerade förmåga att underlätta lärandet reflekteras i 
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organisationens anställda (Ellinger, Watkins & Bostrom 1999). Collins och Pieterse (2007) 

definierar kritiska situationer som stillbilder, korta episoder eller en situation eller interaktion 

som är av intresse. De beskriver även att det vid kritiska situationer sker en reflekterande 

utvärdering av händelsen (Collins & Pieterse 2007). Flanagans (1954) ursprungliga förklaring 

av kritiska situationer lyder 

By an incident is meant an observable human activity that is sufficiently complete in itself to permit inferences 

and predictions to be made about the person performing the act. To be critical, an incident'must occur in a 

situation where the purpose or intent of the act seems fairly clear to the observer and where its consequences are 

sufficiently definite to leave little doubt concerning its effects. (Flanagan 1954, s. 327) 

En viktig aspekt för att bättre förstå lärandet och hur kritiska situationer påverkar ledarens 

ledarskap är att uppmärksamma reflektion (Kolb, A. & Kolb, D. 2009; Collins & Pieterse 

2007; Van Woerkom 2004; Prewitt 2003; Cope & Watts 2000; Kolb 1984). Reflektion 

förklaras av Van Woerkom (2004) som bedömningar av implicita antaganden om hur 

individer löser problem. Reflektionen behöver finnas med som en grund i lärande situationer, 

för utan reflektion sker inget lärande vid en kritisk situation (Collins & Pieterse 2007). Ledare 

ställs inför situationer där de fattar såväl mindre som större beslut som påverkar 

organisationen. Att aktivt fatta beslut och driva igenom processer är vardag för många ledare, 

vilket gör att vissa beslut på så sätt kan uppfattas som mindre viktiga då de för ledaren inte får 

någon märkbar konsekvens eller inte uppfattas som ett faktiskt aktivt beslut (Edvardsson & 

Roos 2001). Det innebär att det finns kritiska situationer där ledaren inte är medveten om att 

de står eller stått inför en sådan. 

Kritiska situationer går att applicera och tolka på olika sätt (Collins & Pieterse 2007; Flanagan 

1954). Cope och Watts (2000) beskriver kritiska situationer som ett lärande genom handlande 

för entreprenörer. Cope och Watts (2000) menar att det är svårt att definiera det kronologiska 

samt inom vilka ramar kritiska situationer uppstår. De förklarar även att kritiska situationer 

inte är isolerade och åtskilda händelser. Kritiska situationer, beskriver Cope och Watts (2000), 

består av flera och komplicerade händelser sammanbundna i bredare kritiska episoder, vilket 

gör att de av den orsaken är svåra att urskilja. Cope och Watts (2000) betonar därför 

betydelsen av att förstå och tolka kritiska situationer i den kontext som de uppstår i (Cope & 

Watts 2000). Amy (2008) undersökte huruvida ledare är antingen effektiva eller ineffektiva i 

sin inlärningsförmåga i specifika situationer där lärande förekommer. Vilket visar på kritiska 

situationers breda användningsområde då situationerna går att tillämpa inom flera olika 

områden samt att de kritiska situationerna har kopplingar till lärande situationer. 

 

1.2 Varför lärande är viktigt för ledare och organisationen 
 

I moderna organisationer behövs lärande ledare (Van Woerkom 2004; Prewitt 2003; Smith 

1997; Bass & Avolio 1990) då nyckelpersoner, såsom ledare, spelar en huvudfunktion för det 

individuella lärandet i organisationer (Martínez-León & Martínez-García 2011). Ledare i 

moderna organisationer beskrivs som förebilder för lärandet och utveckling genom att föregå 

med gott exempel, då medarbetare observerar och tar efter ledares beteende (Ellinger & Cseh 

2007). Ledaren och ledarens roll blir därmed viktig eftersom lärandet endast sker på 

individuell nivå (Fridriksson 2008; Crossan, Lane & White 1999). Individens lärande formas 

av de sociala kunskapsstrukturerna runt individen, men kunskap skapas av individerna (Kolb 

1984, s. 99). Kunskap kräver därför aktivt lärande individer som interagerar, tolkar och 

utvecklar det de upplever (Kolb 1984, s. 121), eftersom det är i lärandet som utveckling 

uppkommer (Kolb 1984, s. 132). Lärande går att dela upp i tre nivåer; (1) individuellt, (2) 

grupp, och (3) organisatoriskt lärande. Genom dessa nivåer sker lärandet i fyra processer; från 

(1) individuell intuition, till (2) individuell tolkning, till (3) gruppinteraktion, som leder till (4) 
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institutionalisering (Crossan, Lane & White 1999) och därmed organisatoriskt lärande, vilket 

kan visa sig i form av nya rutiner eller standarder. Teorin om organisatoriskt lärande har än 

idag inte definieras på ett institutionaliserat sätt eftersom lärande har många 

tillämpningsområden. Organisatoriskt lärande är inte beroende av specifika individer utan av 

alla i organisationen, vilket gör att organisatoriskt lärande är ett resultat av individuellt 

lärande (Martínez-León & Martínez-García 2011). Studiens fokus har därför varit att 

undersöka organisatoriskt lärande utifrån ett processperspektiv, baserat på ledarnas agerande 

och beteende. En metod att studera ledarnas beteende är att se hur de agerar då de ställs inför 

kritiska situationer. 

Ledare verkar i en position där de ständigt ställs inför att fatta beslut. Genom interaktion med 

medarbetare, förändringar i processer och en förväntan att utveckla det som redan finns, ställs 

ledare inför många situationer som de kan lära sig något av (Collins & Pieters 2007; Thomas 

& Cheese 2005; Snell 1992; Kolb 1984). Kritiska situationer leder till ökad självmedvetenhet 

och är betydelsefullt i förändringsprocesser, samt att det påskyndar lärandeprocesser (Cope & 

Watts 2000). Inom lärandet kommer fokus främst vara på erfarenhetsbaserat lärande eftersom 

det finns en koppling mellan ledarskapsstilar, kritiska situationer och lärande. 

Erfarenhetsbaserat lärande används i många olika kontexter vilket gör det svårt att definiera 

(Bangs 2011). Bangs (2011) ger följande definition: 

Experiential learning exist when a personally responsible participant cognitively, affectively and behaviorally 

process knowledge, skills and/or attitudes in a learning situation characterized by a high level of active 

involvement. (Bangs 2011, s. 29)  

Bangs (2011) lyfter fram vikten av att aktivt delta i lärandet genom ett välkänt citat av 

Confucius ”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag gör och jag förstår.” (Bangs 

2011, s. 29). Smith (1997) är av liknande åsikt och menar att en ny form av lärande ledare 

behövs för att bidra till lärande organisationer. Smith (1997) beskriver olika 

ledarskapssituationer där ledaren behöver specifika kunskaper för att bedriva verkningsfullt 

ledarskap. Smith (1997) menar att dessa ledarskapssituationer och kunskaper är något som 

ledare bör utveckla för att hantera situationer som innefattas i varje ledningssystem och i varje 

lärande organisation. Därigenom belyses även kritiska element i ledarskapet som påverkar 

pågående förbättringar i organisationens utveckling och effektivitet. Vidare poängteras att 

ledare vet mest från sin erfarenhet då de ställs inför olika ledarskapssituationer (Smith 1997). 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Studiens fokus ligger på mellanchefer vilket beror på att mellanchefer fyller en viktig funktion 

för organisationer när det handlar om lärande och beslutsfattande (Costanzo och Tzoumpa 

2008). Costanzo och Tzoumpa (2008) menar att lärande är en kraftfull process som utrustar 

organisationen genom mellanchefers förmåga att se möjligheter och att generera nya insikter 

för potentiella marknader och strategiska beslut. Hittills har forskningen främst fokuserat på 

hur ledare ska vara gentemot produktion, medarbetare och deras förhållningssätt till 

förändring (Sahertian & Soetjipto 2011; Casimir & Ng 2010; Zagorsek, Dimovski & 

Skerlavaj 2009; Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam 2003; Smith 1997; Ekvall & Arvonen 

1991; Bass & Avolio 1990; Blake & Mouton 1981). Organisatoriskt lärande innebär ett flertal 

olika aspekter och forskare inom området fokuserar främst på att utveckla teori vidare 

(Warrick 2011; Antonacopoulou 2006; Thomas & Cheese 2005; Smith 1997), eftersom 

teorierna ännu inte är institutionaliserade (Prewitt 2003). Studien belyser vikten av att förstå 

ledarens roll och ledarens lärande bättre, eftersom det leder till en bättre förståelse för 

organisatoriskt lärande (Martínez-León & Martínez-García 2011; Prewitt 2003; Cope & Watts 
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2000; Smith 1997). Genom att undersöka ledares upplevelser av kritiska situationer går det på 

så sätt få en förståelse för vikten av ledares reflektion, som påverkar ledares individuella 

lärande, och därmed har betydelse för ledarens erhållna erfarenheter. Det individuella lärandet 

bidrar sedan till det organisatoriska lärandet (Ellinger, Watkins & Bostrom 1999). I 

organisationen har ledarskapsstilen betydelse för huruvida lärandeprocessen och 

organisatoriskt lärande fungerar (Ellinger, Watkins & Bostrom 1999). Ledares lärande bör 

därför undersökas mer, utifrån kritiska situationer, då ledares individuella prestationer och 

individuella utveckling parallellt med en komplexare roll får allt större betydelse i 

organisationer.  

 

1.4 Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka hur kritiska situationer hanteras av ledare, beroende på 

ledarens ledarskapsstil. 

 

1.5 Forskningsfrågor 
 

För att undersöka gapet i forskningen och bidra till studiens syfte, att undersöka hur kritiska 

situationer hanteras av mellanchefer beroende på ledarskapsstil. Samt vilken betydelse 

reflektion har i lärande situationer, väljer vi att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur angriper ledare kritiska situationer? 

 

 Vilken betydelse har reflektion i lärande situationer? 

 

 Hur påverkar den kritiska situationen ledares reflektion över det egna ledarskapet? 
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2 Metod 
 

I denna del presenteras studiens metoddesign, tillvägagångssätt samt information om de 

intervjupersoner som intervjuats. Alltså studiens utformning, val av metod samt beskrivning 

av hur studien genomförts. Det finns även en sammanställning av de intryck som 

intervjupersonerna gjorde på oss och den miljö som vi befann oss i vid intervjuerna. En 

beskrivning av den enkät som genomfördes presenteras även. 

 

2.1 Metoddesign 
 

Studiens metoddesign baseras dels på en fallstudie som gjordes på två bankkontor i två olika 

bankkoncerner, alltså ett bankkontor i respektive bankkoncern. Bankkontoren benämns Bank 

A respektive Bank B. Fallstudie innebär en fördjupning av ett enskilt fall (Bryman & Bell 

2011, s. 59). När forskare använder fallstudier är det enligt Bryman och Bell (2011) vanligt 

förekommande att dessa genomförs genom ostrukturerade intervjuer eller deltagande 

observationer. Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer ger oss möjlighet att få en ökad förståelse för, inte bara hur 

ledarna agerar, utan även hur de resonerar och vad ledarna baserar agerandet på. Samt hur de 

antingen upplevde eller inte upplevde situationen. Vi valde att göra halvstrukturerade 

intervjuer med ledare för att vi då får höra dem berätta om sina kunskaper, erfarenheter, 

tankar och åsikter utifrån sitt ledarskap. Vi gavs även möjligheten att följa upp med 

intressanta följdfrågor kring ämnet (Bryman & Bell 2011, s. 467).  Det finns även möjlighet 

att tolka hur lärandet har påverkat ledaren och dennes ledarskap beroende på den reflektion 

och det agerande som ledaren agerat utefter. Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer på 

grund av att vi ville ha ett öppet samtalsklimat då det ger ledaren möjlighet att uttrycka sig 

fritt och reflektera under samtalets gång, samt berätta om det som ledaren upplever viktigt i 

den kritiska situationen som diskuteras. Öppet samtalsklimat innebar att vi gavs möjligheten 

att ställa de frågor som är relevanta för studiens frågeställning, samt att ledarna kan resonera 

sig fram i samtalet. Halvstrukturerade intervjuer innebar att vi gavs utrymme att fritt leda 

samtalen, för att bättre kunna besvara forskningsfrågorna, samt att ledarnas berättelser tillåtts 

leda intervjuns gång (Bryman & Bell 2011, s. 467). I och med att intervjuerna var 

halvstrukturerade tilläts även ledarna att fritt berätta om sina tankar och erfarenheter samt 

reflektera kring de kritiska situationer vi ställde dem inför, vilket var nödvändigt för studiens 

syfte. 

För att testa tillvägagångssättet som vi planerat genomföra intervjuerna med så genomfördes 

en testintervju. Efter den lärdom vi drog av testintervjun omformulerades en del i scenariorna 

och det gjordes ett annat upplägg på intervjuerna. Efter testintervjun beslutade vi att använda 

oss av tre scenarion istället för fyra vilket gjordes under testintervjun. Ett av scenariorna var 

upp till ledaren själv att formulera och berätta om. I utformningen av scenariorna kring 

kritiska situationer som vi konstruerade valde vi att konstruera tre scenarion varav två gavs till 

respektive ledare där de fick förbereda sig på ett, medans ett var oförberett. Anledningen till 

detta var att vi ville ge dem möjlighet att dels förstå konceptet bättre med kritiska situationer 

för att få bättre och mer genomtänkta svar, men även ett som de inte fick förbereda sig på 

eftersom vi ansåg det öka kritiskheten i det avslutande kritiska scenariot. Vi konstruerade tre 

scenarion för att ges möjligheten att variera scenariorna på de olika bankerna och de olika 

intervjupersonerna, (Bilaga 2 Intervjuutformning).  

I fallstudien användes kritiska situationer tekniken som ursprungligen utvecklades av 

Flanagan (1954). Kritiska situationer tekniken går ut på att en observerbar mänsklig aktivitet 
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utövas och det skall därigenom gå att göra slutledningar och förutsägelser baserat på den som 

utför handlingen (Flanagan 1954). Kritiska situationer tekniken går att använda på olika sätt 

och är vanligt förekommande inom Service Management (SM) där det studeras hur det går att 

effektivisera servicenivån gentemot kund. I studien kommer kritiska situationer tekniken 

användas för att studera ledares agerande utifrån scenarion med kritiska situationer. De 

kritiska situationerna kommer ligga till grund för de halvstrukturerade intervjuerna. Metoden 

som användes valdes för att komma åt ledares agerande i kritiska situationer, eftersom det 

hjälper oss att studera ledarskapsstilarna och ledarnas lärande.  

I de halvstrukturerade intervjuerna konstruerades intervjun på ett sådant sätt att 

intervjupersonen skulle ges utrymme att tolka situationerna själva och relatera till något de 

varit med om. Det är viktigt för studien att höra berättelser som är kopplade till verkligheten 

och praktiken då det ger högre validitet i studien. Sharoff (2008) beskriver att kritiska 

situationer tekniken är en metod som är väl anpassad för att höra berättelser vilket gör att 

kritiska situationer tekniken som metod är lämplig för studien. Det är svårt att säkerställa 

validiteten om intervjupersonerna enbart pratar utifrån termer som ”skulle”, ”kanske”, och 

”vilja”. Därför var även de konstruerade scenariorna öppna för ledarnas egen tolkning, 

samtidigt som vi försökte att diskret styra in dem på att berätta om sådant de faktiskt varit 

med om snarare än sådant de inte kan relatera till baserat på erfarenhet. Detta var även viktigt 

för kopplingen till det erfarenhetsbaserade lärandet. Om inte ledaren har erfarenhet från 

situationen eller upplever den kritisk minskar chansen att berättelsen kommer tillföra studien 

något adekvat. 

Som ett komplement till fallstudien utformades en enkät (Bilaga 1 Enkätundersökning, 

själupplevd grad av orientering). Enkäter kan utformas på olika sätt enligt Bryman och Bell 

(2011, s. 54). Den vanligaste utformningen är strukturerade intervjuer eller frågeformulär 

(Bryman & Bell 2011, s. 54). Vi valde att genomföra en strukturerad intervju i enkäten 

eftersom vi ville att ledaren skulle gradera sin orientering, samt att vi kunde komma närmare 

intervjupersonerna och få fram ytterligare data än om vi enbart delat ut frågeformuläret. 

Dessutom gavs möjligheten att ta del av muntliga svar och resonemanget kring graderingen. 

Enkäten som genomfördes baserades på studiens analysmodell och intervjupersonerna 

ombads att placera sig själva på en femgradig skala inom uppgifts-, relations och 

förändringsorientering. Om ett skriftligt frågeformulär istället använts hade endast deras 

placering på skalan synliggjorts och ingen information om hur de resonerade kring varför de 

hamnar där de anser sig hamna på skalan vilket är ett bra komplement till de halvstrukturerade 

intervjuerna. Av samma anledning som berättelserna var viktiga i de halvstrukturerade 

intervjuerna så var det i sammanhanget viktigt att få så mycket material och berättelser till 

materialinsamlingen som möjligt från enkäten.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

I studien har det undersökts hur ledare hanterar kritiska situationer för att få insikt i hur deras 

agerande påverkar lärandet då de ställdes inför kritiska situationer. I kritiska situationer 

framkommer det tydligt vad ledare prioriterar eftersom deras ledarskap prövas och på så sätt 

kan deras ledarskapsstil studeras. Syftet är även att undersöka om mellanchefer drar olika 

lärdom av kritiska situationer, samt att utveckla en analysmodell som hjälper ledare att 

identifiera sin ledarskapsstil. Genom att studera ledares ledarskapsstil kan vi se hur 

situationerna påverkar ledarnas lärande eftersom lärande ledare är en viktig del i lärande 

organisationer.  
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2.2.1 Referensramens tillvägagångssätt 
 

Efter att studiens inriktning, problemdiskussion, syfte och frågeställning fastställts så inleddes 

en inläsning på väsentlig teori för att skapa en god uppfattning av fältet och tidigare forskning 

samt etablera en teoretisk referensram. Vi fann då att vår studies syfte saknades och just den 

inriktning vi tänkt oss, vilket innebär att vår studie bidrar till forskningen. För att hitta artiklar 

använde vi Högskolan i Borås biblioteks databas där tjänsten ABI/INFORM Complete 

användes. Sökorden utgjordes av “Leadership styles”, “critical incident technique”, 

“organizational learning”, “individual learning” och “reflection”. Det genomfördes även mer 

avancerade sökningar där termerna kopplades samman med ”AND” och ”OR” för att komma 

närmare studiens syfte, samt för att införskaffa bättre underlag till studien. Sökningar gjordes 

dels utan anpassning till årtal, dessutom gjordes sökningar efter aktuella artiklar och 

avgränsades då genom att välja 2010 för att få information om vart den aktuella forskningen 

befinner sig. Efter att gått igenom artiklarna anser vi att den teoretiska referensramen är 

tillräcklig för studien. Det finns fler artiklar som hade kunnat bidra till studien men beroende 

på studiens omfattning samt det underlag vi fått fram genom artiklarna anser vi att teoretisk 

mättnad är nådd. Dessutom började de artiklar vi funnit och valde att använda att referera till 

varandra vilket är en indikation på teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2011, s. 443) 

Inledningsvis var fokus på ledarskapsstilar, lärande och reflektion. Området blev dock alldeles 

för brett så vi avgränsade oss till ett antal ledarskapsstilar: uppgiftsorienterat, 

relationsorienterat, förändringsorienterat samt kombinationerna transaktionellt ledarskap, 

transformellt ledarskap och icke transaktionellt låt-gå ledarskap. Vi utgick även från kritiska 

situationer och kritiska situationer tekniken eftersom vi ansåg att det var en ny utgångspunkt 

för att studera ledarskapsstilar och därmed ett bidrag till forskningen. Lärandet avgränsades 

till organisatoriskt, individuellt och erfarenhetsbaserat lärande, samt enkel och dubbel loop 

lärande. Dessa valdes eftersom de passade studiens syfte och bidrar till viktig teori för att 

studera området.  

 
2.2.2 Access 
 

För att ansöka om tillgång till bankkontoren i två olika bankkoncerner i Borås, kontaktades 

via mail de två bankkontorens personalansvariga. Mailen innehöll en kort beskrivning av vår, 

akademiska situation samt studiens syfte och intervjuernas förutsättningar. Båda 

bankkontoren tackade ja och var intresserade av att delta i studien, vilket ledde till att 

ytterligare mail till varje mellancheferna skickades. I det andra mailet skickades samma 

informations som i det föregående mailet, kort information om vår akademiska situation samt 

om studiens syfte. Vi skickade även ut information om hur intervjun skulle gå till och 

intervjuns tidsram. Genom informationen till studieobjekten uppfylldes även 

informationskravet som är att forskarna ska intervjua studieobjekten om intervjun syfte 

(Bryman & Bell 2011, s. 210). 

I Bank A är en av forskarna verksam sedan tre år tillbaka på timanställning. Forskaren har 

endast haft kontakt med en av de intervjuade ledarna, nämligen Intervjuperson 3. Den andra 

forskaren har ingen relation till varken intervjupersonerna eller bankerna. Vi anser att det inte 

påverkar vår objektivitet som forskare då den ena forskaren inte haft kontakt med fler än en 

intervjuperson på Bank A och att forskaren endast jobbar som timanställd, samt att den andra 

av oss forskare saknar relation till bankerna och intervjupersonerna. På Bank B fanns ingen 

tidigare relation med någon av de intervjuade eller banken. En fördel som fanns med att börja 

på Bank A, där en av forskarna är verksamma, var att vi fick möjligheten att praktisera 

intervjutekniken och kunde utveckla den i takt med att fler intervjuer genomfördes. Redan 
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efter tredje intervjun kände vi oss bekväma i den intervjuteknik som användes (2.2.3 

Fallstudiens utformning, kritiska situationer tekniken och enkätens utformning). Det skapade 

även en grundtrygghet och vi som forskare blev mer samspelta av att genomföra de första 

intervjuerna där en av oss är verksam då det från början blev ett lite öppnare samtalsklimat 

under intervjuerna då de visste att en av oss är verksam i banken.  

Studien hade en tidsbegränsning så det avtalades fram en timme per intervju med tio personer 

i ledarroller. Empiriinsamlingen hade även en liten tidsmarginal inplanerad om vi skulle 

ansett att materialet inte varit tillräckligt för att besvara studiens syfte. Fallstudien är baserad 

på kritiska situationer tekniken och enkäten ligger till grund för materialinsamlingen så vi 

behövde fastställa vad som skulle prioriteras under den timmen vi hade med 

intervjupersonerna, för att säkerställa hög validitet. För att ge oss möjlighet att öka kvalitén på 

intervjuerna bestämde vi oss för att genomföra en testintervju med en ledare, dock inte inom 

finanssektorn då vi ansåg att det handlade om ledarskapet och att det inte påverkades av 

bransch. Vi genomförde förutom testintervjun fem stycken intervjuer på Bank A och fyra 

stycken intervjuer på Bank B. 

 
2.2.3 Fallstudiens och enkätens utformning, samt kritiska situationer tekniken 
 

I fallstudiens utformning av intervjuerna med kritiska situationer tekniken var valet av antal 

scenarion och intervjutid baserad på den tidsram arbetet låg inom samt utfallet av 

testintervjun. Vi avtalade därför fram en timme per intervju till vårt förfogande så vi behövde 

besluta om hur många scenarion som var lämpligt att gå igenom för att genomföra intervjuer 

med hög kvalitet, samt ges möjlighet till adekvata resonemang kring scenariorna. Det hade 

även fungerat om vi avsatt längre tid för respektive intervjuperson fast valt färre 

intervjupersoner. Vi ser dock ett problem med det eftersom vi ansåg det förefalla en risk att 

scenariorna behövde ändras under studiens gång för att ge tillräckligt med material, vilket 

hade påverkat materialinsamlingens kvalitet till det sämre. Därför valdes att genomföra 

intervjuer om en timme med tio intervjupersoner istället för längre intervjuer med färre antal 

intervjupersoner. Innan testintervjun diskuterades kring hur många scenarion som var lämpligt 

att använda och vi behövde även besluta om hur scenariorna skulle utformas. Inför 

testintervjun beslöt vi oss att prova använda en halvstrukturerad intervjumetod samt fyra 

scenarion eftersom vi ansåg att det var ett rimligt antal sett till tidsramen, det vill säga cirka 

femton minuter per scenario. Inför testintervjun övervägde vi även alternativen att ha 

förberedda samt oförberedda scenarion samt konstruerade och ett för ledaren öppet scenarion. 

Testintervjun genomfördes därför med fyra scenarion. Själva utformningen av scenariorna var 

av stor vikt för studien så därför beslutades att lämna ett scenario öppet, det vill säga öppet för 

intervjupersonen på testintervjun att själv fundera ut. Det innebar att intervjupersonen själv 

skulle reflektera kring ett scenario som denne ansåg kritiskt för en själv i ens ledarskap. Vi 

bestämde oss även för att konstruera tre scenarion utifrån teorin, två negativa scenarion och 

ett positivt scenario. Att vi valde två negativa och ett positivt berodde på att det kan vara svårt 

för ledare att uppfatta kritiska situationer som positiva (Edvardsson & Roos 2001). Negativt 

scenario innebär således att det är något negativt som händer för ledaren, och positivt scenario 

att något positivt händer. 

De tre konstruerade scenariona byggdes upp i två nivåer där det kritiska i situationen ökades i 

respektive scenario, för att på så sätt komma åt kritiskheten i det kritiska scenariot 

(Edvardsson & Roos 2001). Den halvstrukturerade intervjumetoden fungerade som önskat, 

vilket gjorde att vi valde att fortsatta använda oss av metoden i resten av studien. Efter 

testintervjun upptäckte vi dock att det fanns brister med scenariornas utformning. Valet av 

utformning beslutade vi skulle bero på hur testintervjun gick, där vi använde 
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testintervjupersonens eget scenario, två förberedda scenarion och ett oförberett scenario för att 

testa hur adekvat det fungerade med den halvstrukturerade intervjumetoden och vilket 

material vi fick ut av det upplägget. Bristerna som uppmärksammades i testintervjun gjorde 

att tillräckligt med information inte erhölls med det planerade upplägget för att besvara 

forskningsfrågorna. Vi fick även konstruktiv feedback efter testintervjun, samt att vi 

genomförde en reflektion över vad som gick mindre önskvärt som gjorde att vi kunde 

utveckla sättet att se på scenariorna och antalet scenarion. Det första vi gjorde var att välja 

bort ett scenario och istället för att använda fyra scenarion användes tre scenarion, då vi 

märkte att det skapade en tidspress med fyra scenarion på en timme. Vi var mer intresserade 

av samtalet än att hinna gå igenom fler scenarion, därför upplevde vi ett behov av att ta bort 

ett scenario för att kunna diskutera mer kring ett färre antal scenarion och därmed öka kvalitén 

på materialet. Därför togs ett negativt scenario bort, vilket resulterade i att ett scenario var 

öppet där ledaren själv skulle reflektera, samt ett negativt och ett positivt scenario. Vi valde 

att göra en ny utformning av intervjun där ledaren först fick beskriva sitt egenvalda scenario, 

sedan fick de förbereda sig på ett konstruerat negativt scenario och så avslutade vi med ett för 

ledaren oförberett konstruerat scenario. Ledaren var dock inte medveten om att det var ett 

negativt scenario.  

En viktig lärdom av testintervjun var att vi behövde bli snabbare på att ställa följdfrågor och 

ta kommandot i samtalet, för att inte riskera att ge intervjupersonen tid att fundera ut svar som 

låter bra men inte är adekvata för studien. Vi fördjupade därför vår kunskap inom 

intervjuteknik med hjälp av Bryman och Bell (2011, s. 467ff). Den fördjupade kunskapen 

bestod av en ökad förståelse för användandet av typer av frågor, förberedelser inför intervjun, 

samt inspelning och transkribering för att genomföra en intervju.  

Kritiska situationer tekniken användes för att ge ledarna möjligheten att resonera utifrån 

situationer där de fick beskriva hur de själva skulle agera och bete sig. Vilket visar på hur de 

själva upplever sig vilja hantera svåra situationer. Baserat på den informationen kan vi 

analysera viktiga delar av ledarskapet kopplat till ledares ledarskapsstil vilket bidrar till 

studiens syfte att undersöka hur de kritiska situationerna påverkar lärandet. Genom att låta 

intervjupersonerna själva berätta utifrån de kritiska situationer som de själva valt, samt de vi 

konstruerat så lyckades vi genomföra en studie förankrad i praktiken vilket ger studien en hög 

kvalitet och validitet.  

För att utöka materialinsamlingen utformades även en enkät baserad på analysmodellen som 

presenteras i Kapitel 3. Enkäten baserades på analysmodellen och är ett sätt att 

överskådliggöra och uppmärksamma ledarnas självupplevda uppgifts-, relations-, och 

förändringsorientering. Innan de besvarade var de ansåg sig vara fick de en kortare 

beskrivning som förklarade vad de olika orienteringarna innebär. Efter förklaringen och att 

ledarens ombetts placera sig så fick vi även ta del av hur de resonerade. Enkäten innehöll efter 

beskrivning av orienteringarna, ”vart upplever du dig vara på skalan inom respektive 

orientering?” (Bilaga 1 Enkätundersökning, självupplevd grad av orientering). Ledaren 

ombads alltså att placera sig själv på den sexgradiga skalan inom respektive orientering med 

analysmodellen framför sig på ett papper. Noll innebär avsaknad av orientering och fem är 

maximal orientering. Det gav oss även material till analysen och möjligheten att tolka utifrån 

deras berättelse hur de själva upplever sig vara orienterade och hur vi upplever dem 

orienterade baserat på intervjuerna. 

Efter testintervjun bestämde vi oss även för att göra de konstruerade scenariona öppna för 

ledarnas egna tolkningar. Det gav ledarna möjligheten att själva tolka scenariona och ge 

beskrivningar kring dem utan att vara begränsade av allt för tydliga ramar i scenariot. Vi ville 
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att ledarna skulle berätta om vad de ansåg viktigt i sammanhanget, vilket ledarna gavs 

möjlighet att göra utan för strikta ramar att förhålla sig till. På så sätt kom vi närmare 

praktiken och ledarnas utövande, eftersom vi förväntade oss att ledarna därför borde berätta 

utifrån egna erfarenheter och preferenser istället för att ta till klyschor eller berätta om sådant 

de inte känner någon relation till eller saknar erfarenhet av. Vi valde att avsluta intervjuerna 

med att frågade om det var något som ledaren ville tillägga för att ge ledaren möjlighet att 

berätta om något som de tänkt på under intervjun, men som de inte hunnit säga eller känt 

passat in att säga tidigare. Efter testintervjun märkte vi att det fanns saker ledaren ville berätta 

om men som inte hann sägas under scenariorna, därför blev det en bra avslutning. Vi ansåg 

därför att det var av stor vikt att ge ledaren möjlighet att berätta om det var något de 

reflekterat över under intervjun eller som de ville föra vidare till oss för studien. Vi 

presenterade efter intervjun vår analysmodell i form av enkäten och förklarade de olika 

orienteringarna så att ledarna själva kunde fylla i hur de upplever sig vara orienterade samt i 

vilken grad, för att få med ledarnas självuppfattning om sitt ledarskap. Avslutningen valde vi 

dels för att bidra ytterligare till materialinsamlingen men även för att sammanfatta intervjun 

och skapa ytterligare tillfälle för reflektion och insikt för ledarna. 

För att få tillgång till en större bredd av ledarnas berättelser utformade vi från början två 

stycken negativa scenarion och ett positivt scenario. Vi beslöt att intervjupersonerna skulle 

reflektera kring ett egenvalt scenario och fundera på ett av de negativa scenariona som de fick 

förberett samt ett scenario som de var oförberedda på, ett positivt, som vi presenterade för 

dem under intervjun. Informationen om intervjuns upplägg skickades ut via mail till samtliga 

cirka en vecka innan deras intervju så de skulle ha gott om tid att fundera på en kritisk 

situation som de varit med om, samt att de fick reflektera kring hur de skulle agera eller har 

agerat i den givna situationen. En nackdel med att skicka ut ett scenario i förväg är att 

intervjupersonen hinner fundera och situationen kanske inte upplevs som lika kritisk under 

intervjun eftersom de hunnit reflektera över den själva i förväg, men i och med att 

intervjuerna var halvstrukturerade kunde de inte förbereda sig på följdfrågor. Vi bedömde 

emellertid att det krävdes ett scenario som de var förberedda på av två anledningar. För det 

första för att ledarna bättre skulle förstå innebörden av kritiska situationer samt att göra det 

lättare för ledarna att komma på ett eget scenario som de varit med om och som de upplevt 

kritiskt. Den andra anledningen var att vi tillät intervjupersonen att fundera på vad den anser 

är kritsikt och därmed viktigt i en sådan situation, vilket gör att vi kan tolka vilken ledarstil de 

har eftersom de ges möjlighet att lyfta fram det de själva tycker är viktigt i situationen. Vi 

delade upp intervjupersonerna så tre från Bank A och två intervjupersoner från Bank B fick 

det ena negativa scenariot i förväg samtidigt som två personer från respektive Bank A och 

Bank B fick det andra negativa scenariot i förväg. Detta för att vi ville fördela scenariorna på 

respektive bank så att scenariorna blir oberoende av bank, samtidigt som vi ökar bredden av 

materialinsamlingen genom att diskutera flera scenarion på båda bankerna. Det tredje positiva 

scenariot var det som var okänt för ledarna. 

Vid varje intervjutillfälle var vi väldigt tydliga med att både intervjupersonen och banken är 

anonyma i studien. Då vår första intervju, med ledaren i Bank A, var genomförd fick vi göra 

ändringar i upplägget igen. Vi insåg att det behövde läggas mer tid på ledarnas egna scenarion 

på grund av att ledaren i detta scenario tog upp något som berört och påverkat personen i sitt 

ledarskap och som de burit med sig eftersom de väljer att ta upp just det scenariot. Det var 

framförallt något som ledaren själv upplevt som kritiskt och därför berättade ur egen 

erfarenhet och delgav oss sin lärdom samt reflektion kring scenariot. Efter första intervjun 

insåg vi även att det oförberedda positiva scenariot var svårt att uppfattas som kritiskt för 

ledaren vilket vi var förberedda på (Edvardsson & Roos 2001). Eftersom vi var medvetna om 

det valde vi att byta ut det scenariot helt och gjorde scenariot negativt istället för positivt för 
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att det kritiska skulle bli mer påtagligt för intervjupersonerna. Under andra intervjun märkte vi 

att ändringen gav önskat utfall. Efter vår femte intervju upplevde vi att vi ville utveckla det 

okända scenariot ytterligare genom att göra det mer personligt för intervjupersonen i sin 

ledarroll eftersom vi upplevde viss mättnad kring de scenarion vi hade använt. Därför gjordes 

det okända scenariot mer kritiskt och individuellt gentemot ledarskapet. Denna ändring gav 

oss en större bredd i materialinsamlingen eftersom vi kom in på ledarskapet på ett 

personligare plan med denna ändring. Det okända scenariot ändrades sedan ytterligare en 

gång och Intervjuperson 8, 9 och 10 fick ett ännu mer personligt scenario att diskutera kring. 

Vid intervju sju började vi även känna mättnad och därför upplevde vi att materialet räckte 

efter tio intervjuer och valde att inte göra ytterligare intervjuer, även om det fanns viss tid för 

detta inplanerat.  

 

2.2.4 Intervjuerna 
 

Intervjuerna gjordes genom fysiska möten på antingen intervjupersonens kontor eller i 

konferensrum och intervjuerna spelades in med diktafon samt mobiltelefon. För att minska 

vår påverkan på intervjupersonerna valde vi att ha neutrala kläder, passande för situationens 

miljö vilket var jeans och skjorta för Martin och jeans, topp och kavaj för Frida. Innan 

intervjuerna bestämde vi oss för att vara konsekventa genom samtliga intervjuer. Frida 

inledde intervjuerna med att presentera oss och vår uppsats, utöver den information de sedan 

tidigare mottagit i mailet. Därefter bad Frida intervjupersonerna att kort beskriva om sin 

bakgrund, sin roll samt sina arbetsuppgifter på banken. Både Frida och Martin var fria att 

ställa frågor och att observera beteenden, men huvudansvaret fördelades på de olika 

scenariona. Efter den korta presentationen bad Frida intervjupersonen att berätta om det 

egenvalda scenariot. Under första scenariot hade Frida huvuduppgiften att ställa frågor, 

medans Martin observerade ledarens beteende. Även i det andra scenariot gjordes samma 

fördelning. I det tredje scenariot hade Martin huvudansvaret för frågorna medans Frida 

observerade beteenden. Detta upplägg genomfördes i samtliga intervjuer. Innan intervjuerna 

gjordes, bestämdes det att när den som har huvudansvaret inte har fler frågor i ett scenario ska 

dennes penna läggas ner på blocket och den som observerar tar vid om fler frågor finns. 

Under intervjuerna hade vi båda block och penna framför oss, men vi valde medvetet att inte 

föra anteckningar eftersom vi inte ville störa intervjupersonen i sitt berättande samt att vi ville 

lägga fokus på samtalet. Blocket och pennan fyllde därför funktionen att endast fungera som 

ett implicit kommunikationsmedel mellan Frida och Martin. Vi såg en fördel med att ha en 

diktafon och inte föra anteckningar för att intervjupersonen inte ska behöva känna sig 

hämmad av att bli bedömd under samtalet i form av anteckningar samt att vi bättre kan 

fokusera på det ledaren berättar. Dock menar Bryman & Bell (2011, s. 482) att det med 

inspelning finns en risk att intervjuobjektet blir mer hämmad då intervjupersonens kan 

uppleva situationen som mer kritiskt, samtidigt som det även anges som en fördel att slippa ta 

anteckningar.  

För att säkerställa validiteten kopplat till beteendet så satte vi oss direkt efter samtliga 

intervjuer och sammanfattade hur intervjun hade genomförts. Vi sammanställde beteenden 

och miljö så att det blev en sammanfattning som innehöll hur intervjupersonen var klädd, hur 

intervjupersonen betedde sig och hur väl den var förberedd inför intervjun. För vår egen del 

sammanfattade vi även vad som gått bra respektive mindre bra med intervjun för att ge oss 

själva möjligheten att hitta mönster och genomföra eventuella förbättringar i 

materialinsamlingen. Samtliga intervjuer transkriberades ord för ord till textform för att 

underlätta och överskådliggöra materialet, samt för att säkerställa inför tolkning och analys att 

allt underlag fanns lättillgängligt. Vi skickade även ut hela empiriavsnittet till samtliga 

intervjupersoner så de fick en möjlighet att kommentera om de kände sig missuppfattade eller 
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feltolkade. Vi fick två kommentarer som vi accepterade och omformulerade vilket visar att vi 

gjort en valid tolkning av deras berättelser vilket stärker kvalitén i både materialet men även 

materialinsamlingsmetoden på så vis att det som valdes att lyfta fram är sådant som ledarna 

står bakom. Vilket innebär att studien uppfyller kravet om respondentvalidering (Bryman & 

Bell 2011 s. 396) 

 

2.3 Metodkritik 
 

Vi övervägde alternativet att genomföra observationer, men på grund av tidsbrist gavs inte 

utrymme för det. Vi tror dock att observationer hade varit ett lämpligt alternativ för att 

genomföra studien då ledares beteende hade kunnat observeras i faktiska situationer i stället 

för, eller med intervjuer som komplement. Fördelen med intervjuer är att vi fick höra på 

ledarnas tankegångar och resonemang och inte enbart se dem agera. Vilket besvarade vårt 

syfte bättre än vad observationer hade kunnat göra, därför var intervjuer en fördel för studien 

framför observationer. 

Att genomföra testintervjun var ett bra sätt för oss att öka medvetenheten kring de eventuella 

problem som kunde uppkomma. Att vi med Intervjuperson 2 sedan använde ett positivt 

scenario kan ses som överflödigt eller onödigt då vi på förhand var medvetna om att detta 

enligt vår teoretiska referensram antyddes svårförståeligt för ledare. Dock hade vi inte kunnat 

bekräfta det teoretiska underlaget, att så var fallet utan att ha genomfört intervjun med 

Intervjuperson 2 så som vi gjorde. Dessutom beskrev två intervjupersoner positiva scenarion 

vilket visar att två av nio personer faktiskt såg positiva händelser som kritiska situationer. 

Studien har genomförts med en bred teoretisk referensram vilket kan ses som en nackdel med 

tanke på studiens tidsomfattning då det finns en risk att väsentlig teori missats. Vi är 

medvetna om att studiens teoretiska referensram är bred, men vill samtidigt poängtera hur 

viktigt det är för studien att få med dessa väsentliga bitar för att bättre besvara studiens syfte. 

Viss kritik kan även läggas på att en av oss forskare är verksam i Bank A. Det blir en fråga 

om objektivitet men vi menar att det även var positivt i den bemärkelsen att vi dels fick träna 

intervjuteknik praktiskt vilket medförde en ökad säkerhet inför fortsatta intervjuer, samt att vi 

fick en lättare ingång till materialinsamlingen då ledarna möjligen kände till att forskaren är 

verksam vilket öppnade för ett öppet samtalsklimat vilket gynnade studien. Att vi på förhand 

var medvetna om detta påverkar inte validiteten negativt eftersom vi aktivt bidrog till att hålla 

objektiviteten på så hög nivå som möjligt med vetskapen om detta.  

 

2.4 Studiens trovärdighet 
 

För att öka trovärdigheten i forskning beskriver Bryman och Bell (2011, s. 395) extern 

reabilitet som replikerbarheten i en studie, att en studie med tydlighet ska vara formulerad så 

den enkelt kan upprepas och få liknande resultat. I kvalitativa studier såsom denna är extern 

reabilitet svårt att uppnå eftersom varje social situation innefattar specifika omständigheter 

som är svåra att återskapa till sitt original (Bryman & Bell 2011, s. 395). För att hantera detta 

har vi med noggrannhet beskrivit studiens tillvägagångssätt för att öka tillämpningen av detta 

kriterium. Vi förstår denna brist i kvalitativ forskning men kan inte råda över denna 

omständighet, vi har dock tagit hänsyn till detta i vår studie och dessutom fokuserat på att 

skapa en så hög intern reabilitet som möjligt. Intern reabilitet innebär att studiens forskare 

kommer överrens om vad de ser och hör (Bryman & Bell 2011, s. 395). För att anpassa oss till 

detta kriterium har vi i tillvägagångssättet beskrivit väl hur vi gick tillväga för att stärka 
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möjligheterna för andra forskare att genomföra liknande studier utefter vår gemensamma 

överrenskommelse om studien utformning.  

Extern validitet innebär att forskaren tar hänsyn till den sociala kontext som föreligger och 

gör generaliseringar, även om detta är problematiskt då det ofta inom kvalitativ forskning rör 

sig om fallstudier och ett till antalet mindre urval än kvantitativ forskning använder (Bryman 

& Bell 2011, s. 395). Därför har fokus legat på att stärka den interna validiteten i vår studie då 

denna studie är en fallstudie, vilket innefattar denna problematik. Intern validitet visar att det 

finns ett starkt samband mellan studiens empiri och studiens resultat (Bryman & Bell 2011, s. 

395), vilket är en styrka i studien som vi upplever oss ha då det finns en tydlig koppling 

mellan studiens empiri och de teorier som utvecklas från det empiriska materialet.    

 

2.5 Intervjupersonerna 
 

Det första vi gjorde var att testa våra scenarion i en testintervju med en person som är 

egenföretagare och därmed ledare, personen benämns som Intervjuperson 1. Vi ansåg att den 

personen var lämplig för en testintervju eftersom scenariorna rör ledarskap vid olika kritiska 

situationer. Vi genomförde fem stycken intervjuer om cirka en timme på Bank A och fyra 

stycken intervjuer om cirka en timme på Bank B. Totalt blev det tio stycken intervjuer 

inklusive testintervjun, alltså nio intervjuer inom finanssektorn. Nedan följer en 

sammanställning över intervjupersonerna, där intervjupersonerna kommer att presenteras 

löpande och börjar med testintervjupersonen och följs av Intervjuperson 2 till Intervjuperson 

10 som avslutade intervjumaterialinsamlingen. 

I Bank A gjordes samtliga fem intervjuer på intervjupersonens kontor. Varje kontor hade ett 

bord med några stolar för mindre möten, vid vilka intervjuerna gjordes. Kontoren hade även 

stora fönster som gjorde att ledaren kunde överblicka sin avdelning. I Bank B gjordes 

samtliga fyra intervjuer i mindre konferensrum, där fönstren var fördragna med draperier för 

insynsskydd och avskärmning 

Testintervjun hade ett öppet samtalsklimat och vi fick stanna upp ett antal gånger för att 

diskutera hur vi lämpligast skulle ändra saker inför första intervjun på banken. Intervjun 

gjordes på ledarens kontor där det var avskilt och ett mindre kontor som var trivsamt inrett.  

Intervjuperson 2 var från början öppen i samtalet genom att vara nyfiken, engagerad och 

tillmötesgående. Ledaren var närvarande i intervjun och pratade utifrån känsla i stället för att 

vara objektiv. Samtidigt som ledaren tog initiativ under samtalet, så upplevde vi personen 

något stressad eftersom intervjupersonen återkommande blickade åt dator samt ut från 

kontoret. 

Intervjuperson 3 pratade mycket och utförligt, samt använde kroppsspråket och ofta 

ansiktsuttryck i form av olika grimaser. Ledaren var tydlig och rak och hade en stark närvaro i 

samtalet. Genom intervjun upplevde vi intervjupersonen som eftertänksam, vilket visade att 

intervjupersonen reflekterade under samtalets gång. 

Intervjuperson 4 var reserverad och föredrog att invänta våra reaktioner, för att hitta samspelet 

mellan oss i situationen. Ledaren var bekväm i generella resonemang och valde gärna att 

använda sportreferenser under samtalet. Intervjupersonen såg stundtals uttråkad ut, vilket vi 

tolkar som att ledaren var obekväm med vissa frågor. Det kan även ha berott på att ledaren 

inte ville ta ställning i allt för stor utsträckning för att bli utvärderad, då intervjupersonen 

framhävde stolthet över tjänsten, familjen och sin bakgrund. 
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Intervjuperson 5 var självsäker i sitt uttryck både verbalt och fysiskt. Ledaren utstrålade 

trygghet genom att vara avslappnad även om det fanns en tid att passa efter intervjun. 

Intervjupersonen pratade genuint och utifrån erfarenhet. Ledaren skämtade inte så mycket, 

vilket visade på att ledaren tog intervjun på allvar samtidigt som ledaren stämde av med oss så 

att vi fick ut det vi ville av svaren genom att återkoppla under intervjun till det som tidigare 

sagts. 

Intervjuperson 6 kändes bekväm under samtalet genom att föra en öppen dialog från början 

där intervjupersonen var inbjudande till samtal. Ledaren hade något svårt att ta till sig 

frågorna och berättade därför ganska brett. Dock berättade ledaren emotionellt och pratade 

mycket utifrån sina erfarenheter och det personen kände igen sig i. Ledaren använde sig inte 

av så mycket kroppsspråk och hanterade samtalet med en avslappnad inställning. 

Inledningsvis upplevde vi Intervjuperson 7 som något obekväm, vilket yttrade sig i ett antal 

korta raka svar på våra frågor. Intervjupersonen var saklig i början och tog intervjun på allvar. 

Efter några minuter upplevde vi ledaren som mer bekväm, då personen började skratta och 

öppnade sig mer för ett öppnare samtal.  

Intervjuperson 8 gav ett stadigt och övertygande intryck och visade en påtaglig bekvämlighet 

genom att växla på ett bra sätt mellan allvar och humor i samtalet. Intervjupersonen var väl 

förberedd då personen hade tagit med sig en presentation i fall vi ville veta mer om företaget. 

Genom hela samtalet utstrålade personen pondus och tydlighet genom att verkligen visa sin 

ledarroll.  

Intervjuperson 9 var från början väldigt entusiastisk och hade reflekterat mycket över 

scenariona, vilket visade på att ledaren var väl förberedd. Intervjupersonen var personlig i sitt 

sätt att uttrycka sig och beskriva samtidigt som intervjupersonen pratade med engagemang, 

vilket kändes genuint och naturligt. 

Intervjuperson 10 inledde på ett lugnt och avslappnat sätt, vilket visade på att ledaren var 

bekväm i situationen. Ledaren agerade eftertänksamt, vilket visade sig genom samtalet i form 

av tydlighet och vältalighet. Personen visade på att denne tog intervjun på allvar genom att 

svara sakligt. Intervjupersonen upplevdes erfaren, vilket visade sig i form av ett stabilt och 

självsäkert intryck. 
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3 Lärande ledare 
 

Ledarskapsstilar kan observeras baserat på ledares beteende och agerande för att studera hur 

ledare är orienterade i sitt ledarskap. Inom teorin finns många författare och inom praktiken 

många ledare som ser ledarskap som en av de viktigaste funktionerna i organisationen 

(Bakotié 2008), vilket gör att ledarskapet därför blir viktigt att studera ur nya infallsvinklar. 

Bakotié (2008) beskriver ledare som personer som ska motivera medarbetare att ta till sig nya 

beteenden, attityder, värderingar och strategier. Ledare ska även bidra till individers 

motivation, för att på så sätt bidra till effektivitet och framgång för organisationen (Bakotié 

2008). Ledarskapsstilen påverkas av kritiska situationer som ledaren stöter på, eftersom det i 

kritiska situationer kan ges möjlighet till lärande och erfarenhet ur det som skett (Bakotié 

2008; Collins & Pieterse 2007; Smith 1997). Studiens syfte att undersöka hur kritiska 

situationer påverkar ledares lärande beroende på den reflektion ledaren gör vilket i sin tur 

påverkar ledarens ledarskapsstil och agerande. Studiens teoretiska referensram bygger därför 

på ledarskapet och dess stilar, kritiska situationer vilka formas utifrån kritiska situationer 

tekniken, erfarenhet, lärande och reflektion.  

 

3.1 Ledarskapet och dess stilar 
 

För dagens organisationer har mellanchefer en viktig roll, även om rollen förändrats avsevärt 

(Embertson 2006; Harrington & Williams 2004). Harrington och Williams (2004) beskriver 

att organisationer skalar ned verksamheten, anställdas värde ökar samtidigt som mellanchefers 

roll ansetts som mindre viktig, där det sist nämna förklaras av att mellanchefers roll inte till 

fullo förståtts. Costanzo och Tzoumpa (2008) ser samma mönster och förklarar att 

mellanchefer setts som en onödigt dyr kostnad, men menar att denna syn håller på att 

förändras. Mellanchefer spelar en viktig roll, framförallt för kunskapsöverföringen i och 

utanför gruppen som mellanchefen leder (Costanzo & Tzoumpa 2008). Mellanchefer spelar 

även en större roll för lärandet i organisationer, vilket bland annat handlar om att ta tillvara på 

de möjligheter som finns att skaffa marknadsfördelar (Costanzo & Tzoumpa 2008). 

Bakotié (2008) beskriver att ledarskap kan observeras genom olika ledarskapsstilar. 

Ledarskapsstilen beskriver ledarens sätt att agera och förhålla sig till sin omgivning, men 

ledarskapsstilen beskriver även hur ledaren beter sig i givna situationer ledaren ställs inför 

(Bakotié 2008). Att teorierna kring ledarskapsstilarna är många beror på en ständig utveckling 

inom området, men det beror även på förändringar som gör att vissa ledarskapsstilar lyfts 

fram för att därefter kompletteras med nya stilar beroende på nya kontexter (Ekvall & 

Arvonen, 1991). Genom att vara medveten som ledare om sin ledarskapsstil, finns det 

utrymme för att utvecklas till att blir en skickligare ledare som kan hantera fler nyanser av 

ledarskapet. De olika ledarskapsstilarna påverkar i sin tur organisationens framgång och 

arbetseffektivitet, eftersom ledarskapsstilen avgör hur ledaren till exempel motiverar 

medarbetare, implementerar strategier och ger direktiv. Ledarskapsstilen styrs av en 

kombination av ledarens tro, värderingar och preferenser (Bakotié 2008). Under 

organisatoriska förändringar, så som att förändra i organisationen för att bli en lärande 

organisation, får ledarens tro en kritisk karaktär eftersom ledarens tro påverkar ledarens 

agerande (Ellinger & Bostrom 2002). Ledarens tro och värderingar påverkar hur ledaren 

agerar, vilket kommer framkomma i situationer ledaren möter eftersom ledaren i dessa 

situationer prioriterar det den tror på. Andra faktorer som påverkar ledarskapsstilen är 

organisationskulturen samt organisationens normer, vilka påverkar de ledarskapsstilar som 

kommer föredras och främjas framför andra (Bakotié 2008; Van Woerkom 2004; Kolb 1984). 
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På grund av de faktorerna som påverkar ledarens ledarskapsstil, finns det därför lika många 

ledarskapsstilar som ledare (Bakotié 2008). 

Bakotié (2008) förklarar att teorier och antaganden om ledarskapsstilar är många och lyfter 

fram flera exempel på forskare som uppmärksammat olika ledarskapsstilar i olika kontexter. 

Bakotié (2008) beskriver att Kurt Lewin började experimentera 1939 med ledarskapsstilar, 

Blake och Mouton utvecklade i början av 1960 Managerial Grid och 1967 identifierade Likert 

ett antal ledarskapsstilar. US Army identifierade 1973 i sin tur olika ledarskapsstilar, där det 

fastslogs att en bra ledare besitter förmågan att hantera samtliga identifierade ledarskapsstilar. 

2004 beskrev Goleman, Boyartzis och McKee flera olika ledarskapsstilar som hade olika 

effekt på känslor hos de ledda (Bakotié 2008). Det måste finnas ett behov för andra 

ledarskapsstilar i rådande kontext för att nya ledarskapsstilar ska växa fram (Gil, Rico, 

Alcover & Barrasa 2005; Ekvall & Arvonen 1991). 

Vad finns det för olika ledarskapsstilar? En ledarskapsstil är det uppgiftsorienterade 

ledarskapet (Casimir & Ng 2010). Det uppgiftsorienterade ledarskapet beskrivs av Casimir 

och Ng (2010) som mångfacetterat och innefattar flera beteenden som till exempel att tilldela 

medarbetare arbetsuppgifter, sätta deadlines, kontrollera att medarbetare följer regler och 

lagar samt att pressa medarbetare till att jobba effektivt. Casimir och Ng (2010) beskriver 

vidare att press är en viktig del av ledarskapsstilen i form av att pressa medarbetare att arbeta 

hårt samt vidhålla hög kvallite på deras arbete. Casimir och Ng (2010) förklarar att en andra 

ledarskapsstil är det relationsorienterat ledarskap. Det relationsorienterade ledarskapet 

innehåller flera beteenden, så som att uppmuntra medarbetarna för att vidhålla fungerande 

ledare-medarbetare relation som karaktäriseras av jämbördig tillit samt respekt för 

medarbetarnas idéer och omsorg för deras känslor. Casimir och Ng (2010) menar vidare att 

det relationsorienterade ledarskapet också innebär att behandla medarbetare rättvist för att 

reducera stressnivåer samt uttryckligen uppskatta deras arbetsinsatts. En viktig bit av 

ledarskapsstilen är att stödja vilket visar sig genom omsorg för medarbetarnas välmående 

(Casimir & Ng 2010). Enligt Park (1997) indikerar tidigare studier att stereotypt manligt 

beteende karaktäriseras av uppgiftsorienterat ledarskap och stereotypt kvinnligt beteende 

karaktäriseras av relationsorienterat ledarskap. Det har dock observerats att organisatoriska 

mål inte kan uppnås enbart baserat på mannliga eller kvinnliga stereotypa karaktärsdrag och 

därför belyses det att ett androgynt ledarskap bör premieras (Park 1997). En tredje 

ledarskapsstil är det förändringsorienterade ledarskapet, där behov för den typen av 

ledarskapsorientering har haft betydelse (Ekvall & Arvonen 1991). Globalisering och nya 

tekniker för med sig en turbulent omgivning där krav ställts på utformning av nya processer, 

vilket lett fram till medvetenheten och vikten av ett mer förändringsorienterat ledarskap 

(Ekvall & Arvonen 1991; Gil et al. 2005). Gil et al. (2005) beskriver att karaktäristiska 

beteende hos förändringsorienterade ledare är att de övervakar omgivningen, uppmuntrar 

innovativt tänkande, förklarar förändringsbehovet, framställer förändringspotentialen och tar 

personliga risker. 

 

3.1.1 Kombinerat ledarskap 
 

Det uppgiftsorienterade ledarskapet påverkar det organisatoriska åtagandet, men inte 

medarbetarnas prestationsförmåga. Det relationsorienterade ledarskapet har istället en 

betydande påverkan på medarbetarens prestationsförmåga, men anställdas åtagande gentemot 

organisationen minskar (Sahertian & Soetjipto 2011). De båda variablerna är således 

beroende av varandra i utförandet av ledarskapet (Blake & Mouton 1981). Kombinationen av 

olika ledarskapsstilar framhävs som betydande, eftersom kombinationen av uppgiftsorienterat 

och relationsorienterat ledarskap har lett fram till många av de nya teorierna kring 
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ledarskapsstilar. Casimir och Ng (2010) beskriver att det handlar mer om kombinationen som 

sådan än huruvida den ena eller andra ledarskapsstilen uttrycker sig. Fokus i forskningen har 

därför gått från att vara intresserad av att finna den bästa kombinationen, till att mer intressera 

sig för hur ledarskapsstilen kommer till uttryck i sin kontext. Vikten har flyttats till att ledare 

ska kunna anpassa sig till rådande miljö samt situationens förutsättningar, för att som ledare 

kunna handla på lämpligast sätt utifrån situationens rådande kontext (Gil et al. 2005; Ekvall & 

Arvonen 1991).  

I början av 90-talet förslogs en ny typ av ledarskapsteori, en så kallad heltäckande 

ledarskapsteori (Bass & Avolio 1990). Teorin byggde på tre typer av ledarskapsbeteende: 

transaktionellt, transformatoriskt och icketransaktionellt låt-gå-ledarskap (Antonakis, Avolio 

& Sivasubramaniam 2003). (1) Transaktionella ledare beskrivs som ledare med ett 

kombinerat ledarskapsbeteende av både uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap, 

där kännetecken för dessa ledare är att de kan se till behovet från båda ledarskapsstilarna 

(Ekvall & Arvonen 1991). Transaktionella ledare kännetecknas även av sättet som ledare 

belönar samt straffar medarbetarnas beteende och transaktionella ledare fokuserar på mål och 

rollbeskrivning (Warrick 2011; Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam 2003). Transaktionellt 

ledarskapsbeteende berör endast det grundläggande i utbytet mellan ledare och medarbetare, 

vilket Antonakis, Avolio och Sivasubramaniam (2003) menar var en begränsning. 

Transaktionella ledare jobbar genom en utbytande process som baseras på slutförandet av de 

kontraktuella förpliktelserna och ledarskapet representeras av målbestämmelse samt 

övervakning för att kontrollera utfallet. Ledarens beteende fokuserar på att tydliggöra roll- 

och uppgiftskrav för att förse medarbetarna med fysiska och psykiska belöningar vid 

slutförandet av förpliktelserna. Ledaren vägleder för att säkerställa att mål och standarder 

uppfylls. Transaktionella ledaren korrigerar eller stör endast medarbetarna efter att målen inte 

uppnås eller om misstagen redan skett (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam 2003). 

Zagorsek, Dimovski och Skerlavaj (2009) lyfter fram att transaktionellt ledarskap kan 

resultera i medarbetarnas medgörlighet, men att det troligtvis inte resulterar i entusiasm eller 

åtagande för uppgifter (Zagorsek, Dimovski & Skerlavaj 2009).  

Antonakis, Avolio och Sivasubramaniam (2003) beskriver vidare att det behövs en djupare 

förståelse för hur ledare påverkar medarbetarna att kunna se bortom egenintresset och istället 

se till hela organisationens bästa, vilket därigenom förbättrar de anställdas prestation. De 

beskriver en sådan ledarskapsstil som (2) transformatoriskt ledarskap (Antonakis, Avolio & 

Sivasubramaniam 2003). Ekvall och Arvonen (1991) förklarar vidare att begreppet 

transformatoriskt ledarskap kan liknas vid den tredje ledarskapsstilsdimensionen, det 

förändringsorienterade ledarskapet. I transformatoriskt ledarskap läggs det dock större vikt 

vid det organisatoriska än i det förändringsorienterade ledarskapet (Ekvall & Arvonen 1991). 

Transformatoriska ledare uppfattas som ledare med social karisma, vilket avgör hur ledaren 

uppfattas, som till exempelvis självsäker eller mäktig, samt dennes högre ideal och etik. 

Ledarens karismatiska handlande baseras på värderingar, tro och en känsla för uppdrag. 

Ledaren inspirerar och motiverar genom optimism och genom att framhäva idealiserade 

visioner genom kommunikation som visar medarbetare att visionen är möjlig att nå 

(Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam 2003). Transformatoriska ledare behöver vara 

skickliga på att framföra hur visionerna nås, vad som krävs för att nå målen och visionerna, 

hur det ska göras samt vad som behöver prioriteras för att nå visionerna. Nyckeln till denna 

skicklighet är att som ledare inspirera människor (Warrick 2011). Transformatoriska ledare 

bidrar även med intellektuell stimulans, vilket utmanar medarbetarnas logiska och analytiska 

tänkande som leder till kreativitet och problemlösning. Transformatoriska ledare bryr sig 

också om medarbetarna genom att ge råd, stötta och uppmärksamma medarbetarnas behov, 

vilket får medarbetarna att utvecklas och självförverkligas (Antonakis, Avolio & 
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Sivasubramaniam 2003). Zagorsek, Dimovski och Skerlavaj (2009) menar att en viktig 

förmåga för transformatoriska ledare är att ingjuta förtroende, lojalitet och beundran från 

medarbetarna. Det leder till att medarbetarna överväger gruppens intressen framför sina egna, 

vilket gör att ledaren därmed kan fokusera på gemensamma visioner, värderingar och idéer 

för att på så sätt bygga relationer istället för att kontrollera specifika åtgärder genom regler, 

direktiv och motiv. Det medför en större mening för de olika aktiviteterna samt hjälper 

medarbetarna genom förändringsprocesser (Zagorsek, Dimovski & Skerlavaj 2009). I en 

studie där ledare fick beskriva om ledare som påverkat deras ledarskap mest, var dessa ledare 

alltid mer transformatoriska ledare (Bass & Avolio 1990). 

Det (3) icketransaktionella låt-gå ledarskapet representeras av frånvaro av verkställande, 

vilket innebär att ledaren undviker att fatta beslut, avsäger sig ansvar och väljer att inte 

använda sin auktoritet. Detta innebär att ledaren i sin roll aktivt väljer att undvika att handla, 

vilket medför en passiv och ineffektiv ledarskapsform (Antonakis, Avolio & 

Sivasubramaniam 2003).  

Smith (1997) beskriver att en transaktionell, mer rutinmässig, samt en transformatorisk, mer 

innovativ ledarskapstyp, är framåtsträvande steg i ledarskapets lärande där varje steg belyser 

olika kritiska element i ledarskapet och dess lärande. Kombinerat ledarskap såsom 

transaktionellt och transformatioriskt ledarskap är teoretiska framsteg (Smith 1997). Då 

orienteringarna uttrycks i olika kombinationer i olika grad samt att det finns lika många 

kombinationer som det finns ledare (Bakotié 2008), menar vi att de tre enskilda och 

grundläggande orienteringarna, uppgift-, relation- och förändringsorientering, först måste 

förstås för att kombinationen och ledarskapsstilen som helhet därefter ska förstås. De tre 

grundläggande orienteringarna blir därför viktigare att fokusera på och utgå ifrån för att ge 

underlag för att besvara studiens forskningsfråga, om det går att utveckla en analysmodell för 

ledare som hjälper dem att identifiera sin ledarskapsstil genom en medvetenhet om 

orientering. 

 

3.2 Kritiska situationer tekniken och kritiska situationer 
 

För att hantera kritiska situationer presenterade Flanagan (1954) en analysmetod som 

benämns kritiska situationer tekniken. Sharoff (2008) beskriver att kritiska situationer 

tekniken idag används som en kvalitativ metod som bygger på att samla in data baserad på 

deltagarens minne eller en observation av en kritisk situation. Metoden uppmuntrar deltagare 

till att berätta sina berättelser (Sharoff 2008). Kritiska situationer tekniken baseras på 

Flanagans (1954) fem steg; (1) fastslå syftet med aktiviteten, (2) utveckla planen för att 

specificera insamlandet av data rörande aktiviteten, (3) samla in data (genom intervjuer eller 

skrivet av en observatör), (4) analysera informationen, samt (5) tolka och rapportera data 

(Flanagan 1954). Kritiska situationer är valida baserat på den vikt som deltagaren lägger på 

situationen, för vad är egentligen en kritisk situation? Det är när situationen antingen berättas 

eller observeras och situationen visar sig för deltagaren som meningsfull, samt att det finns 

utrymme för deltagaren att lära sig effektivisera beteenden eller gynnas av en meningsfull 

tolkning av situationen (Sharoff 2008).  

Collins och Pieterse (2007) förklarar att kritiska händelser som analysverktyg är sammansatt 

av två aspekter. Dels genomgående av en kritisk situation och dessutom att vederbörande 

även genomgått en reflektionsprocess. Reflektionsprocessen ger insikt kring det som skett och 

vederbörande har därmed möjlighet att dra lärdom utifrån den kritiska situationen. Eftersom 

kritiska situationer bidrar med insikt går det att se som en lärandeprocess. Collins och Pieterse 

(2007) menar att det går att sammanfatta rationaliteten för ett reflekterande och ett 
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agerandebaserat förhållningssätt till lärande. Collins och Pieterse (2007) beskriver att ett 

lärande sker bäst i verkliga situationer där de själva upplever att de har intresse kring 

situationen. Teorierna pekar på vikten av reflektion och det agerandebaserat lärande har 

samma kraft. Att enbart agera är ineffektivt, vilket gör att vikten av att reflektera över 

handlingarna lyfts fram. Reflektion bidrar till möjligheten att förnya agerandet i framtiden 

baserat på vad individen tidigare dragit för lärdom av liknande handlande (Collins & Pieterse 

2007). 

Collins och Pieterse (2007) förklarar att användandet av kritiska situationer tekniken som 

analysverktyg kan användas i många olika kontexter och användas som ett träningsverktyg 

inom flera olika grenar, exempelvis inom utbildning, Human Resources (HR) och 

krishanteringsledarskap. Metoden har många appliceringsmöjligheter och idag används den 

främst inom Service Management (SM) området. Inom SM används metoden för att 

undersöka kunders relation till organisationen så som uppfattningen av den service kunden 

erbjuds (Edvardsson & Roos 2001). Med tiden har kritiska situationer tekniken utvecklats och 

idag kompletteras tekniken med en tanke om att se det kritiska i den kritiska händelsen. 

Edvardsson och Roos (2001) beskiver vidare att underliggande psykologiska antaganden är 

basen vid undersökande av beteende i relation till kritiska händelser. Negativa händelser 

innefattar beteende, känslomässig och kognitiv potential, medans positiva händelser sker mer 

i det tysta. Kritiska situationer kan därför inte ses som slutpunkten av en sammanhängande 

helhet, utan bör snarare ses som ett fenomen. Därför får beteendet effekt beroende på 

potential och restriktioner gällande kundens minne (Edvardsson & Roos 2001). Edvardsson 

och Strandvik (2000) undersökte i en fallstudie vad som upplevdes vara det kritiska i kritiska 

situationer kopplade till SM. Studien syftade till att bättre förstå det kritiska i kritiska 

situationer. De utgick från Flanagan (1954) och menar att fokus var begränsat i situationerna 

och inte tog hänsyn till sekventiella kluster som en faktor i kundrelationerna (Edvardsson & 

Strandvik 2000). Detta visar att det är viktigt att ta hänsyn till det kritiska i kritiska situationer 

för att bättre förstå vad som upplevdes kritiskt, i detta fall för kundrelationen, men för studies 

skull med tanke på ledarens erfarenheter. Det är av stor vikt att inte enbart diskutera kritiska 

situationer, utan även införskaffa sig en förståelse för vad som upplevdes kritiskt för att på så 

vis kunna göra antaganden som baseras på hur de agerat och i framtiden vill agera. Genom att 

ta hänsyn till det kritiska i kritiska situationer ges vi möjlighet att fördjupa oss i ledarskapet 

och dess stilar, samt hur lärandet påverkar och utvecklar ledares beteende inför framtida 

kritiska situationer. 

 

3.3 Ledarskapets bidrag till det individuella och organisatoriska 
lärandet 
 

Ellinger, Watkins och Bostrom (1999) menar att då utmaningarna för organisationerna ökar 

har det lett till att vikten lyfts fram av att skapa kunskap och fortsätta lärandeprocesser på 

individ, grupp och organisatorisk nivå (Ellinger, Watkins & Bostrom 1999). På organisatorisk 

nivå diskuteras erfarenhetsbaserat lärande och användandet av förvärvad kunskap för att ändra 

beteende (Lundberg 2011). Kunskap och lärandeprocesser kan vara den enda källan till att 

bevara konkurrenskraftiga fördelar. Lärandet har fått en viktigare roll och det har medfört 

konceptet lärande organisationer med förmågor som krävs för att bygga sådana (Ellinger, 

Watkins & Bostrom 1999). Organisatoriskt lärande innefattar teorier och modeller om hur 

organisationer lär och anpassar sig (Lundberg 2011). Däremot finns det idag ingen entydig 

definition av vad organisatoriskt lärande är (Antonacopoulou 2006; Ellinger, Watkins & 

Bostrom 1999), däremot ses organisationer som en stor källa för lärandet. Fler forskare har 

intresserat sig för detta ämne eftersom betydelsen av behovet av att integrera arbete, lärande 
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och individens liv har blivit mer uppenbar (Ellinger & Cseh 2007). Antonacopoulou (2006) 

menar att det snarare handlar om en tolkning av relationen mellan organisatoriskt lärande och 

individuellt lärande (Antonacopoulou 2006). En vanlig frågeställning är: vad är 

organisatoriskt lärande och vad är individuellt lärande (Antonacopoulou 2006). Martínez-

León och Martínez-García (2011) menar att det är skillnad på organisatoriskt lärande och 

individuellt lärande och organisatoriskt lärande beskrivs som ett resultat av individuellt 

lärande (Martínez-León & Martínez-García 2011). 

Det råder även en oklarhet kring huruvida organisatoriskt lärande är en process eller ett utfall, 

men det råder en enighet om att organisatoriskt lärande är en process som leder till utfallet 

kunskap eller kompetens (Martínez-León & Martínez-García 2011). Organisatoriskt lärande 

ses som en social process (Lundberg 2011; Antonacopoulou 2006) som påverkas av 

kontextuella faktorer som organisationsstrukturer, information, kommunikation och 

kontrollprocesser, vilka samtliga påverkar individers lärande (Antonacopoulou 2006). 

Lundberg (2011) beskriver att den organisatoriska lärandeprocessen förmedlas mellan 

organisationens individer. Dock är processen ofullständig fram till dess att organisationens 

individer upptäckt, uppfunnit och utvärderat processen i form av ett organisatoriskt minne 

(Lundberg 2011). 

Foster och Stines (2011) beskriver att organisatoriskt lärande innefattar kategorierna, som 

även ett individuellt lärande gör, vilka är tänkande, lärande och handlingsorientering. Detta 

kan beskrivas som en reflektionsprocess vilken drivs av reflektionens mening (Foster & 

Stines 2011). Mezirow (1998) beskriver att reflektion, oavsett inom organisatoriskt eller 

individuellt lärande, är tillbakablickande på erfarenheter där reflektion kan ha flera betydelser  

(…) simple awareness of an object, event or state, including awareness of perception, thought, feeling, 

disposition, intention, action, or of one’s habits of doing these things. It can also mean letting one’s thoughts 

wander over something, taking something into consideration, or imagining alternatives. (Mezirow 1998, s. 185) 

Foster och Stines (2011) beskriver att reflektion, inom det organisatoriska lärandet, pågår 

parallellt med att en anställd utför ett särskilt handlande eller efter en anställd fått 

erfarenheten. Med andra ord pågår reflektionen under handlandets gång, vilket involverar 

tänkande, och det sker även en reflektion över handlingen efteråt, vilket involverar ett djupare 

ifrågasättande eller interagerande med andra. 

Antonacopoulou (2006) beskriver att det råder en tvetydighet kring det organisatoriska 

lärandet och kring dess komplexitet när det kommer till att fånga begreppet som sådant, både 

när det gäller individerna i organisationen samt de olika dimensionerna av lärandet. För att 

studera dessa dimensioner menar hon att man måste utforska det individuella lärandet i 

organisationen. Målet blir att synliggöra vad lärandet förväntas vara, hur det eftersträvas och 

vilket syfte det har. Antonacopoulou (2006) anser att det centrala ligger i relationen mellan 

det organisatoriska lärandet och det individuella lärandet, inte i skillnaderna mellan dem. 

Antonacopoulou (2006) menar vidare att lärandet är en komplex social process där det finns 

mycket att finna genom att fånga samband mellan de olika dimensionerna. De olika 

dimensionerna inom organisatoriskt lärande är samhälle, bransch, organisation och grupp 

(Antonacopoulou 2006). Beroende på den specifika kontexten kommer förhållandet mellan 

individuellt och organisatoriskt lärande ge olika utfall och insikter. Både för ledarna som är 

utövarna av lärandeprocessen och lärandet som sådant, men även för medarbetarna vilka blir 

utsatta för lärandeprocessen och lärandet. Ellinger och Cseh (2007) menar att utfallet och 

resultatet för det individuella lärandet blir utveckling av ens trovärdighet, ökade nya 

kunskaper, skickligheter samt färdigheter och förmågor att applicera detta på andra sätt 

(Ellinger & Cseh 2007). Antonacopoulou (2006) beskriver att om förståelse infinns för 
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komplexiteten i relationen mellan det organisatoriska lärandet och det individuella lärandet, så 

går det att djupare se den sociala komplexiteten i lärandet som en process. Antonacopoulou 

(2006) hävdar att det viktiga är vad begreppet lärandet innebär, vad som skapar viljan att lära 

och vad som gör lärande till en socialt accepterad process. Moynihan (2005) menar att det är 

viktigt att ha en organisationskultur som tillåter organisatoriskt lärande för att utveckla det 

organisatoriska lärandet. Lärandet baseras på gemensamma erfarenheter, normer och 

förstålelse som främjar intelligent beteende. Karaktäristiskt för lärande kulturer är när 

medarbetarna har hög grad av självbestämmande, deltagande och integritet (Moynihan 2005). 

Ledarskapet i en lärande organisation syftar till att underlätta det erfarenhetsbaserade lärandet 

och att använda lärandet som feedback i planeringsprocessen (Lundberg 2011). För att det 

organisatoriska lärandet ska fungera menar Caldwell (2012) att det behövs ett visst ledarskap i 

organisationen. Det krävs makt och kunskap för att definiera vad lärande är, hur kunskap 

förvaras eller överförs samt att leda i riktning för framtida lärande (Caldwell 2012). Prewitt 

(2003) menar att ledarskapet i organisationer har en central roll och är grunden för huruvida 

lärande organisationer når framgång eller inte. Prewitt (2003) beskriver till exempel att ett 

implementerande av en organisationsstrategi endast sker när ledaren har ändrat sina vanor, 

antaganden och sätt att arbeta så att ledaren är förberedda och kan stödja en lärande 

organisationskultur, där kulturen utmanar förgivettaganden och antaganden och därigenom 

skapar ett lärande genom reflektion. Därför bör ledarnas utveckling och lärande därför 

prioriteras framför organisationens (Prewitt 2003). 

Antonacopoulou (2006) menar att det är paradoxalt att föreställa sig att en organisation lär sig, 

på grund att det sker ett förtingligande av något som saknar en fysisk kropp med dess 

egenskaper. Antonacopoulou (2006) menar istället att det är individerna i organisationen som 

lär sig och Fridriksson (2008) beskriver att lärandet alltid startar och slutar med individer. 

Vidare beskriver Fridriksson (2008) att det är därför är individen som lär sig och inte 

organisationen, vilket innebär att det därför är viktigt att studera de deltagande individernas 

upplevelse av vad de själva tycker är viktigt (Fridriksson 2008). 

Foster och Stines (2011) menar i sin studie att det individuella lärandet kan delas in i tre 

kategorier, på samma sätt som det organisatoriska lärandet kan, vilka är; (1) tänkande, (2) 

lärande samt (3) handlingsorientering, som belyser skillnader och likheter i definitionen av 

reflektion och dess mångfald. Tänkandet definieras som handlingen genom att använda sin 

kapacitet för att frambringa tankar. Lärande definieras som att förvärva kunskap eller 

förståelse för, eller skicklighet, genom studerande, instruerande eller erfarenhet. Tänkande 

behöver dock inte alltid leda till lärande och tänkande kvalificeras inte som reflektion (Foster 

& Stines 2011). I takt med att konceptet lärande organisation utvecklats har spekulationer från 

forskare ökat och forskare menar att managers och ledares roll kommer att förändras (Van 

Woerkom, 2004; Ellinger, Watkins & Bostrom 1999; Snell 1992; Ekvall & Arvonen 1991). I 

lärande organisationer uppmanas ledare att bli lärare, utbildare och utvecklare. Ledare 

uppmanas även att ta ansvar för lärandet genom att vara strategiskt lärande ledare och coacha 

(Ellinger & Bostrom 2002; Ellinger, Watkins & Bostrom 1999). Trots den etablerade 

litteraturbasen inom management och ledarskap har få empiriska bidrag explicit undersökt 

betydelsen av ledares beteende, som påverkar lärandet i sin kontext i lärande organisationer. 

Ännu färre studier har lyckats fånga en guide för ledares beteende när de agerar i sitt arbete. 

Trenden går mot att ledare antar en viktigare roll i lärandeprocesser och deras insikter med 

respekt för deras handlande, agerande och strategier har gynnats av en mer central position. 

Att förstå vad som pågår i ledares hjärnor har generellt undvikits därför att ledares tro inte går 

att observera, röra, verifiera eller mäta, vilket har lett till att fokus istället har legat på vad 

ledare gör och hur de agerar (Ellinger & Bostrom 2002). 
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En ny ledarskapsstil har växt fram där ledarna gått från att ha en befallande och 

kontrollerande inställning till att ha en mer behjälplig och stärkande inställning, där ledarna 

fokuserar på att utveckla medarbetarna och deras lärande. För att bevara kunskapen hos 

medarbetarna behöver ledare attrahera och motivera de bästa medarbetarna genom att belöna, 

erkänna och behålla dem samt att träna, utbilda och förbättra medarbetarna (Ellinger, Watkins 

& Bostrom 1999). Ellinger, Watkins och Bostrom (1999) menar att de nya, mer behjälpliga, 

ledarna kan ses som coacher och de hjälper till att möta antaganden och förstå mönster samt 

relationer för människor, organisationer och situationer. Ellinger och Bostrom (2002) menar 

att ledarens coachförmåga och tro är det viktigaste för att de ska bli självuppfyllande ledare. 

Ellinger, Watkins och Bostrom (1999) beskriver att flertalet forskningsartiklar förklarar att 

ledare och managers kommer spela en viktig roll i byggandet av lärande organisationer, vilket 

innebär att ledare kommer inta en roll som lärare. Rollen som lärare har inte alltid 

uppmärksammats tillräckligt, utan fokus har snarare legat på lärandet som sådant i 

organisationen. Ledare som lärare inte leder som auktoritära experter, vars jobb är att lära 

människor den rätta bilden av människor. Det handlar snarare om att hjälpa medarbetare till 

insikt om rådande verklighet, vilket gör att ledare därför blir ansvariga för lärandet (Ellinger, 

Watkins & Bostrom 1999). Thomas och Cheese (2005) menar att en ökad förståelse har växt 

fram kring att erfarenhet är den bästa läraren när det handlar om ledarskap. De menar vidare 

att ledare har lärt sig mer om lärande genom ett ledande i det vardagliga arbetet och av sin 

livserfarenhet än från ledarskapskurser och program, som många gånger bortser från 

möjligheten lärandet från erfarenhet ger (Thomas & Cheese 2005). Thomas och Cheese 

(2005) lyfter fram att ett erfarenhetsbaserat lärande hjälper organisationer att möta de 

utmaningar de står inför. 

 

3.4 Erfarenhetsbaserat lärande och reflektion 
 

Den nya utveckling av ledarskapet har vuxit fram och representerar ett tillvägagångssätt som 

är mer erfarenhetsbaserat (Thomas & Cheese 2005). En väl etablerad teori inom det 

erfarenhetsbaserade lärandet utvecklades av Kolb år 1984 (Van Woerkom 2004). Kolb (1984) 

beskriver lärande som:  

Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. (Kolb 1984, s. 

38) 

Kolb (1984) beskriver att lärande genom erfarenhet är grundläggande för individuell och 

organisatorisk effektivitet och att detta lärande endast kan uppkomma i situationer där 

personliga värderingar och organisatoriska normer stödjer ett agerande baserat på viktig 

information, fria och väl informerade val samt inneboende åtaganden (Kolb 1984, s. 11). Kolb 

(1984, s. 28) beskriver att det sker ständigt pågående lärandeprocesser som är grundad i 

individers erfarenheter och lärandeprocesser uppkommer i samspel mellan erfarenheter och 

förväntningar, vilket innebär man som individ möter nästa dag något förändrad. De 

erfarenhetsbaserade lärandeprocesserna är uppdelad i fyra olika faser, vilka samtliga behövs 

för att individerna ska vara effektiv i sitt lärande; (1) en direkt och konkret erfarenhet för 

individen utgör grunden, för (2) observation och reflektion av erfarenheten utifrån olika 

perspektiv, därefter (3) omformas erfarenheten till att bli en abstrakt företeelse, som (4) aktivt 

experimenteras med och testas i nya situationer. Lärandeprocessen leder på så vis fram till nya 

samt förbättrade erfarenheter och mönster som kan användas för att fatta beslut och lösa 

problem (Kolb, A. & Kolb, D. 2009; Kolb 1984, s. 30). Erfarenheterna i sin tur leder till en 

identifiering av sig själv, vilket ses som den hierarkiskt viktigaste delen som kommer av 

lärandeprocessens faser (Kolb 1984, s. 159). Van Woerkom (2004) beskriver att denna 

lärandeprocess börjar i någon av dessa faser. Det behöver alltså inte vara i den ordningen, 
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utan det viktigaste är lärandeprocessen ses som en spiral som rör sig mot en ny och förbättrad 

erfarenhet (Van Woerkom 2004). Även om varje fas är viktig har individer olika lärandestilar, 

vilket innebär att människor föredrar vissa faser framför andra och därmed skiljer sig i sitt 

lärande på ett unikt sätt eftersom det individuella lärandet därmed baseras på individers 

preferenser i de olika faserna (Kolb, A. & Kolb, D. 2009; Kolb 1984). 

Kolb (1984) beskriver att den erfarenhetsbaserade lärandeprocessen är uppdelad i två olika 

dimensioner av minnen. Den första minnesdimensionen är mer grundläggande och 

uppfattande där specifika, konkreta och individuellt upplevda situationer behärskas (Kolb 

1984, s. 58), även kallad episodiskt minne (Van Woerkom 2004). Den andra 

minnesdimensionen är en förlängning av den tidigare uppfattningen av situationen och skapar 

mening i situationen genom reflektion och handling (Kolb 1984, s. 58). Denna dimension 

kallas även för det semantiska minnet och genererar kunskap som sträcker sig bortom 

specifika episoder. I den erfarenhetsbaserade lärandeprocessen sparas personliga erfarenheter 

och upplevelser i det episodiska minnet och används för att konstruera och generera kunskap i 

det semantiska minnet (Van Woerkom 2004).  

Thomas och Cheese (2005) menar att det nya mer erfarenhetsbaserade ledarskapet knyter 

samman arbetserfarenhet, livserfarenhet och specifik kompetensutveckling snare än att 

fokusera på möjligheterna inom karriärutveckling, framtidsplanering och arbetsmål. Det 

erfarenhetsbaserade tillvägagångssättet kan anpassas för att utveckla och ta tillvara på 

möjligheter för människor inom alla nivåer av dens karriär och lämpar sig också för 

förändring inom organisationer som verkar i en komplex och osäker miljö. Det 

erfarenhetsbaserade ledarskapet bygger på tre processer: förberedelse, utveckling och 

bevarande (Thomas & Cheese 2005). Ledare måste, för det första, vara (1) förberedda på flera 

viktiga sätt att lära sig leda, baserat på erfarenhet. Nyckeln är att få ledare att förstå deras egna 

bästa lärande stil är genom förberedelse, men även att få dem att förstå vilka glasögon de 

använder som observatörer (Thomas & Cheese 2005). Ledare måste känna igen sina motiv, 

strävan, värderingar, stereotyper och förväntningar som formar hur de tolkar och agerar i 

situationer (Thomas & Cheese 2005; Ellinger & Bostrom 2002). Thomas och Cheese (2005) 

menar att de verktyg ledare kan använda i förberedelse processen är många, men då dessa för 

det mesta användas i den kontexten de utformas för innebär det att verktygen oftast endast 

används en gång. Genom utvecklande erfarenhetsbaserat ledarskap kan dessa verktyg istället 

användas, göras tillgängliga när de behövs samt kopplas samman med specifik individuell 

utveckling och arbetssituationer (Thomas & Cheese 2005). För det andra måste ledaren (2) 

utvecklas. För att kunna utvecklas i sin ledarroll behöver ledaren förtjäna sin logiska 

skicklighet, inte enbart för att försäkra sig om att det gör det mesta av erfarenheter utan även 

för att förstärka deras förmåga vad de lärt sig och att praktisera sina insikter. Vissa 

kompetenser kompletterar varandra på ett kraftfullt sätt: genom att träna på emotionell 

kompetens ökar medvetenheten om hur ledaren motiverar andra, samtidigt som en skicklig 

berättare ökar möjligheten att kommunicera information. Beroende på ledarskapsstilen och 

beslutsfattandet ökar chansen att en ledare kan anpassa sig och sitt beteende till det som krävs 

av situationen. Ledare kan ha svårt för att finna tid till att träna sina förmågor, därför måste 

ledare lära sig att träna medans de leder (Thomas & Cheese 2005). Den tredje processen som 

Thomas och Cheese (2005) belyser är vikten av att ledare (3) bevarar erfarenhet. En viktig 

aspekt blir då för ledaren att kommunicera de lärdomar som erfarenheten har lärt dem, vilket 

kan ses som en utlärande inställning. Vissa erfarenheter är personliga och unika lärdomar, 

dessa lärdomar borde och kan bli delade med andra ledares lärdomar. I den förberedande 

processen bör ledare bygga egna nätverk av rådgivare bestående av människor som ger dem 

ärliga, kritiska och aktuella råd (Thomas & Cheese 2005). Nätverket fungerar som ett forum 

där insikter kan delas och diskuteras för att hantera dilemman och problem. Genom att bygga 
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nätverken kan ledare dels förbereda sig inför framtida situationer där de saknar egen 

erfarenhet och dessutom fylla rollen som coach och mentor för framtida ledare (Thomas & 

Cheese 2005). 

Snell (1992) menar att alla inte är medvetna om lärandets fördelar och beskriver vidare att 

vissa ledare har fått många lärdomar från sina egna motgångar samtidigt som andra ledare har 

haft oturen att missa potentiellt lärande. Lärande kräver dock att ledare medger sina misstag 

för sig själva, snarare än att förneka ansvaret och lägga skulden på medarbetarna. Snell (1992) 

hävdar att, för att ett lärande ska ske, är det av vikt att undersöka de underliggande skälen till 

misstagen i stället för att ta tag i de små men direkta och identifierbara felen. Snell (1992) 

beskriver i sin studie att ledare inte tycks se sin arbetsplats som en lärande miljö och han anser 

att det därmed finns outnyttjad lärandepotential för ledare. Snell (1992) menar att ledare och 

potentiella ledare därför behöver uppmärksammas på deras möjligheter till lärande. Snell 

(1992) anser att smärtfria inlärningsmetoder av lärande i arbetsmiljöer tycks vara osannolikt. 

Det beskrivs att smärta i lärandet ur erfarenheter uppkommer då ledare ställs inför två val 

antingen genom att acceptera begräsningar och hinder eller att dessa begränsningar och hinder 

istället utmanas. Vägen ur dilemmat, menar Snell (1992), blir att en organisatorisk 

förvandling samlas in genom ledarens val. Snell (1992) menar vidare att smärtan av lärande 

på arbetet orsakas av samt är symptom av separationen från omtyckta arbetsmönster. Snell 

(1992) menar att den största källan till smärtande lärande ligger i det fokus som råder kring 

individuellt konkurrerande, vilket gör att det för de lärande ledande därför är ett kollektivt 

probelm som kräver gemensamma åtgärder (Snell 1992). 

Inför möjliga lärande situationer beskriver Van Woerkom (2004) att individen kan reagera på 

tre olika sätt. I en (1) icke-lärande reaktion reagerar individen inte på lärandesituationen. I en 

(2) icke-reflekterande reaktion reflekterar eller tänker inte individen på den erfarenhet som 

uppstod, men individen reagerar på lärandesituationen. I den tredje reaktionen sker (3) lärande 

genom reflektion där individen överväger och gör ett genomtänkt val, som ett 

erfarenhetslärande där pragmatisk kunskap lärs. Van Woerkom (2004) beskriver att individers 

reaktioner på lärandesituationer sker inom individers referensram, där sociala värderingar och 

normer påverkar. Detta gör att det som lärs både kan vara bra eller dåligt och Van Woerkom 

(2004) poängterar därför vikten av reflektion i samband mede lärandesituationer. 

Van Woerkom (2004) beskriver att det finns tre dimensioner av reflektion, vilka samtliga 

interagerar med varandra. (1) Reflektion är den första dimensionen och fokus ligger på att 

lösa problem som individer ställs inför i arbetet, men fokus ligger även på att uttrycka 

individens inneboende kunskap. (2) Kritisk reflektion fokuserar istället på att analysera och 

försöka förändra värderingar i organisationen (Van Woerkom 2004). Mezirow (1998) 

beskriver att endast reflektion behöver inte nödvändigtvis innebära att bedömning av vad som 

reflekteras över, vilket skiljer reflektion från kritisk reflektion. Kritisk reflektion kan antingen 

vara implicit, där tanklösa val görs mellan bra eller dåliga beslut baserat på våra värderingar, 

eller explicit, där valprocessen uppmärksammas och orsakerna till varför valen görs fastställs. 

Van Woerkom (2004) menar därför att kritiskt reflektion undersöker, och inte endast följer, 

den referensramen och som individers agerande baseras på. Kritisk reflektion går djupare, än 

reflektion, och innefattar bedömning av förutsättningarna och handlandets mening (Van 

Woerkom 2004). (3) Den tredje reflektionsdimensionen är den kritiska självreflektionen, 

vilken syftar till att lyfta fram det individuella i relation till det organisatoriska (Van 

Woerkom 2004). Mezirow (1998) beskriver att den kritiska självreflektionen innefattar kritik 

mot vissa antaganden som den som lärt sig dessa kan se som problem. Den kritiska 

självreflektionen kan resultera i betydelsefulla förändringar på personliga och sociala plan 

(Mezirow 1998). Att kritiskt reflektera har betydelse för lärandet då det omvärderar individers 
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värderingar samt sätt att bemöta problem, samtidigt som kritisk reflektion omvärderar 

individers uppfattning, kunskap, värderingar och handlande (Van Woerkom 2004).  

Det kritiska lärandet ses inom företagsvärlden som oviktigt eftersom fokus ligger på de mjuka 

parametrarna och hur kritiskt det kritiska lärandet kan vara ifrågasätt med tanke på 

organisationers mål gällande produktiviteten (Van Woerkom 2004). Van Woerkom (2004) 

förklarar att kritisk reflektion inom arbetsbeteende tycks bygga en bro mellan individuellt 

lärande och organisatoriskt lärande. Van Woerkom (2004) beskriver att kritisk reflektion 

bidrar till Human Recource Development (HRD) genom att påvisa vikten av problemlösning 

och problem för individuellt och organisatoriskt presterande.  

Dimensions of critically reflective work behavior, like reflection on the self in relation to the job, critical opinion 

sharing, asking for feedback, and challenging groupthink, not only prompt individual learning process but also 

enable workers to optimize work practice or to critically analyze and try to challenge organizational values, 

thereby initiating double-loop learning process at the organizational level. (Van Woerkom 2004, s. 178) 

Foster och Stines (2011) beskriver att det finns många perspektiv som fokuserar på 

individuellt lärande, men de menar att även organisatoriskt lärande är en viktig aspekt då det 

är en form av utfall av reflektionen då organisatoriskt lärande innefattar att upptäcka fel och 

ett förbättrande av handlingar genom bättre kunskap och förståelse. Foster och Stines (2011) 

menar vidare att reflektion kan hjälpa till att uppnå organisatoriskt lärande genom att 

uppmuntra individer, grupper och organisationen att tänka kring erfarenheter och göra 

ändringar baserade på vad som lärts av erfarenheter. Foster och Stines (2011) menar att 

reflektion är nödvändigt för både individerna och organisationen och de menar att tänkande, 

lärande och handlingsorientering är tre nyckelkomponenter för reflektion. Begreppet 

reflektion kan ses som en process vari individerna störs eller stöter på problem som leder till 

ständiga och försiktiga överväganden (Foster & Stines 2011). Foster och Stines (2011) menar 

att de ständiga och försiktiga övervägandena kan leda till att ett ifrågasättande av 

grundläggande ramar och värderingar, som i sin tur kan leda till nya sätta att förstå företeelser. 

Reflektionen sker på en individnivå och innefattar en problemorientering (Fosters & Stines 

2011). Foster och Stines (2011) menar att det är viktigt att belysa att reflektion inte sker i den 

individuella lärande ordningen, tänkande, lärande och handlingsorientering, som ett linjärt 

mönster. De menar vidare att handling inte alltid är ett resultat av reflektion, men kan 

uppkomma i samband med det. Foster och Stines (2011) anser att reflektion borde resultera i 

användbart lärande som kan vägleda i handlandet. 

Van Woerkom (2004) anser att enkel loop och dubbel loop lägger mycket fokus på det 

organisatoriska målet att nå organisatoriskt lärande, medans den kritiska självreflektionen har 

individen i centrum. Men hon poängterar att både individer och organisationer ges fördelar av 

anställda som reflekterar eftersom anställda i dagens organisationer ständigt utmanas i att 

tänka annorlunda och på ett djupare plan både privat, på jobbet och i sin relation med 

organisationen. På så sätt får den kritiska reflektionen betydelse inom det organisatoriska 

lärandet (Van Woerkom 2004). För att reflektion ska ske i organisationer måste det resultera i 

ett lärande som är användbart för individerna eller för organisationen som helhet (Foster och 

Stines 2011).  

Agyris och Schön presenterade två typer av lärande som kan uppstå i organisationer, varav 

enkel loop är den ena och dubble loop den andra (Moynihan 2005). Enkel loop är ett lärande 

som leder till förbättringar i utförandet av organisatoriska uppgifter, förändrade strategier 

kommer inte påverka agerandet eftersom värderingarna inte har förändrats. Enkel loop 

lärande passar bra för rutiner, upprepande uppgifter och när officiella mål är tydliga och väl 

accepterade. Enkel loop lärande tillåter organisationer att göra samma saker, fast bättre 
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(Moynihan 2005). Gates och Cooksey (1998) menar att enkel loop lärande är en adaptiv 

process som strävar efter en nivå av prestationen som är en identifierad nivå utan vidare 

behov för att kritiskt reflektera kring sätt som kan förbättras, lärande processen kräver inget 

mer av individen. Enkel lärande är applicerbart inom krisledning eftersom det innebär att när 

ett problem är löst kan nästa problem inväntas för att lösas. Enkel loop lärande processen 

karaktäriseras av responsen genom negativ feedback eftersom det handlar om att korrigera 

prestationsluckan som identifierats (Gates & Cooksey 1998). 

Moynihan (2005) beskriver att dubbel loop lärande resulterar i förändringar av värderingar i 

användandet av rådande teorier och även i strategier och antaganden. Strategier och 

antaganden kan förändras samtidigt med eller som en konsekvens av förändrade värderingar. 

Dubbel loop lärande innebär att ifrågasätta målen och fråga sig om målen är värda att jobba 

efter, vilket innebär en villighet att återkomma till de grundläggande organisatoriska målen 

och strategierna regelbundet (Moynihan 2005). Dubbel loop som lärandeprocess 

karaktäriseras av respons genom både positiv och negativ feedback och positiv feedback är 

speciellt fördelaktigt eftersom det stimulerar tänkande sidledes och en förbättrad förmåga att 

finna andra lösningar på problem (Gates & Cooksey 1998). 

 

3.5 Sammanfattning 
 

Studiens teoretiska referensram lyfter fram vikten av ett kombinerat ledarskap i olika former, 

där utgångspunkten är från de tre grundläggande ledarskapsorienteringarna uppgift, relation 

och förändring (Casimir & Ng 2010; Ekvall & Arvonen 1991; Blake & Mouton 1984). 

Ledarens ledarskapsstil bygger på ledarens grad av orientering inom uppgift, relation och 

förändring. Ledarens tro, värderingar och preferenser är viktiga att ta hänsyn till, eftersom de 

påverkar hur ledaren kommer agera och bete sig, vilket därmed utgör ledarens ledarskapsstil 

(Casimir & Ng 2010; Ellinger & Bostrom 2002). För att studera detta kommer kritiska 

situationer tekniken användas eftersom tekniken gör det möjligt att studera ledarskapet och 

ledares beteende utifrån kritiska situationer (Flanagan 1954). Att gå igenom en kritisk 

situation innebär en lärande situation, de ledare som inte reflekterar märker dok inte att det är 

en lärande situation och lär sig därmed inget (Van Woerkom 2004; Snell 1992). De ledare 

som går igenom kritiska situationer utan att reflektera kommer därmed inte heller att förändra 

sin ledarskapsstil. De ledare som däremot uppmärksammar den kritiska situationen som en 

lärande situation kan lära sig något av den (Van Woerkom 2004; Mezirow 1998; Snell 1992). 

Antingen genom att genomgå en självreflektion eller en kritisk självreflektion, vilka kommer 

påverka det individuella och därmed det organisatoriska lärandet i olika grad (Van Woerkom 

2004; Mezirow 1998). De ledare som uppmärksammar den kritiska situationen och reflekterar 

över den, överväger val, samt genomför ett aktivt sådant, kan ur situationen utvinna erfarenhet 

och kunskap (Van Woerkom 2004) som ledaren kan använda för att utveckla organisationen. 

Reflektion kan då resultera i användbart lärande som vägleder handlandet (Foster & Stines 

2011; Kolb, A. & Kolb, D. 2009). Det organisatoriska lärandet är en process av dess 

individers lärandeprocesser (Antancopoulou 2006).  

Analysmodellen som tagits fram för studien har som funktion att hjälpa ledare identifiera sin 

egen ledarskapsstil. Genom att ange hur ledaren upplever sig vara orienterade, oavsett hur det 

stämmer överrens med verkligheten eller ej, så bygger analysmodellen på ledarens egen 

upplevelse av det egna ledarskapet. Ledarens tro och värderingar påverkar ledarskapet 

(Ellinger & Bostrom 2002) och ledaren känner till detta bäst själv vilket gör modellen 

användbar för ledare. Analysmodellen fungerar sedan som ett analysverktyg för ledaren då 

ledaren kan använda analysmodellen upprepade gånger för att ta reda på om det skett några 

förändringar över tid rörande graden av orientering inom respektive område. Vilket de då kan 
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koppla till att de varit med om ett antal situationer som de upplevt kritiska där reflektion 

genomförts vilket försatt dem i en lärande situation där de utvunnit erfarenhet. Ledaren har 

därmed förändrat sin tro och värderingar vilket förändrar den självupplevda graden av 

orientering inom respektive orientering vilket förändrar ledarskapsstilen.  
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4 Empiri 
 

I empirin presenteras ett utplock av ledarnas olika berättelser och resonemang utifrån de olika 

ledarskapsstilarna, uppgifts-, relations- och förändringsorienterat, för att på så sätt 

överskådliggöra hur ledarna rört sig inom de olika områdena oberoende scenario. Empirin 

avslutats med en tabell över hur ledarna själva upplever sig vara orienterade. Tabellen är 

baserad på enkäten (Bilaga 1 Enkätundersökning, självupplevd grad av orientering), där 

ledarna angett i vilken grad de upplever sig vara uppgifts-, relations- och 

förändringsorienterade. 

 

4.1 Uppgiftsorienterat ledarskap 
 

Uppgiftsorienterat ledarskap beskrivs som ledare med fokus på produktion, resultat, utfall och 

upprätthållande av strukturer (Blake & Mouton 1984). De beteenden som vi identifierade i 

intervjuerna och som vi tolkar handlar om dessa faktorer presenteras i denna del.  

 

4.1.1 Stöttning i ledarskapet 
 

Intervjuperson 3 beskrev i sitt egenvalda scenario en situation där en medarbetare önskade 

övergå från en deltidstjänst till en heltidstjänst. Efter att ha sett över behovet av medarbetarens 

kompetens i företaget, ansåg sig ledaren inte behöva medarbetarens kompetens på 

avdelningen för tillfället och nekade därför till en heltidstjänst, vilket medarbetaren hade svårt 

att acceptera. Medarbetaren gick därför till kollegorna och berättade sin version av 

situationen, vilket enligt ledaren ledde till att kollegorna intog ett tycka-synd-om perspektiv 

där det i gruppen fanns några starka individer som valde att bli talespersoner för 

medarbetaren. Problemet varade under cirka två veckor och eskalerade under ett 

informationsmöte då de starka individerna i stort sett skällde ut ledaren, vilket ledaren 

upplevde som fruktansvärt obehagligt. Ledarens första instinkt var att avsluta mötet, men 

ledaren bestämde sig snabbt för att slå ner diskussionen genom att förmedla att det är en 

diskussion mellan dem det berör. Ledaren var i informationsmötet tydlig med att förmedla att 

det var ett beslut som var taget av banken och att ledaren inte var villig att diskutera 

situationen med andra än de berörda. Ledaren mindes det två timmar långa mötet som väldigt 

jobbigt och beskrev att det var en tryckt stämning under mötets gång. Efter mötet blev de 

starka personerna ännu mer högljudda gentemot ledaren, samtidigt som personerna sa att de 

skulle ta saken med ledningen. För att hantera situationen gick Intervjuperson 3 direkt efter 

mötet till sin chef eftersom ledaren ville dela med sig, samt få hjälp och ledaren menade att 

man som ledare inte ska bära på sådana tunga saker själv. Det ledaren ville ha hjälp med, i sitt 

möte med sin chef, var att få föra en dialog kring hur ledaren skulle agera i nästa steg för att 

hantera situationen. Ledaren visste sig ha stöd från ledningen i problemet, efterson ledaren 

tidigare fört diskussionen kring behovet av heltidstjänst eller inte för den berörda. Ledaren 

beskrev att ledaren alltid funderar på hur ledaren själv skulle vilja göra, för att sedan stämma 

av med sin chef om det är bra eller om ledaren trycker för hårt på något. 

Intervjuperson 3 ansåg att det känns bra att ha personer längst vägen som man som ledare kan 

stämma av med om hur man kan gå vidare. Ledaren belyste att chefen, under situationens 

gång, gav bra feedback på hur ledaren hade tänkt kring agerandet. Medarbetaren det handlade 

om hade gått vidare till facket och fackets ledning, så långt det gick att gå beskrev 

Intervjuperson 3. Det hela mynnade ut i att det hölls ett trepartsmöte där ledaren, 

medarbetaren och personalchefen förde en diskussion. I och med att facket hade kopplats in 

valde Intervjuperson 3 att inkludera personalavdelningen, eftersom det rörde arbetsgivaren 
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som organisation. Ledaren beskrev sig i denna stund börja bli arg, samt undrande varför 

medarbetaren i fråga inte kunde förstå varför det var som det var. Inför trepartsmötet beskrev 

ledaren att stolpar förbereddes, en annan strategisk åtgärd var att ha mötet utan bord för att de 

skulle sitta öppet emot varandra. Intervjuperson 3 beskrev att ledaren under mötet var 

konsekvent med att den som pratade skulle få prata klart. Ledaren ställde frågor och väntade 

tills medarbetaren pratat färdigt, för att kunna loopa frågor som förde samtalet vidare i önskad 

riktning. Ledaren beskrev att metoden kom från erfarenheter av kundsamtal, där tekniken får 

kunden att ta ställning. I samtalet under trepartsmötet var medarbetaren obekväm och började 

tillslut sluta ta in situationen och hittade ett mantra som medarbetaren upprepade, vilket 

ledaren menade berodde på att det kan vara lätt att agera på affekt då man som individ ställs 

inför en sådan klämd situation. Intervjuperson 3 beskrev situationen som jobbig och att den 

tog mycket kraft undertiden som den varade. Ledaren tog med sig hur jobbigt det kan vara när 

sådana händelser sker och belyste vikten av att känna stöttning uppifrån, som ledaren fick från 

personalchefen och ledningen. I uppföljningen var personalchefen mån om att stämma av hur 

situationen fortlöpte, för att ledaren inte skulle ta det för personligt och för att ge stöttning.  

Under de två veckorna som situationen pågick berättade Intervjuperson 3 att en efter en i 

gruppen kom och sa att de inte ville ha något att göra med situationen. Det slutade med att de 

ordnade så att medarbetaren det handlade om fick byta roll. Intervjuperson 3 trodde det var 

instinktkänslan som påverkade agerandet under informationsmötet. Ledaren ansåg sig ha 

dragit lärdom av att ha varit utsatt av händelsen och upplevde sig idag som tryggare i att våga 

vara rak i ett samtal. På vår fråga om hur ledaren påverkades av händelsen berättade 

Intervjuperson 3 att argumenten hade valts lite annorlunda än vad de gjordes, med känsla för 

vad just den personen har för personlighet. Ledaren förde ett resonemang krig detta, där 

ledaren fastslog att man måste vara medveten om att det är en anställning det handlar om samt 

lön för människan som jobbar. Vidare menade ledaren att man inte går till jobbet enbart för att 

det är roligt att jobba. I resonemanget framgick även att Intervjuperson 3 ville vara väl 

förberedd i sådana situationer, för att förmedla budskapet på bästa sätt eftersom det i vissa 

situationer räcker med att återge fakta samtidigt som det i andra situationer kräver mer 

förberedelser beskrev ledaren. En del av förberedelserna menade Intervjuperson 3 var att vara 

väl förberedd på reaktionen hos medarbetaren och välja orden väl beroende på situation. 

Ledaren beskrev med insikt att det i efterhand inte gick så smidigt som ledaren önskat. 

Intervjuperson 3 menade att en del av problemet var att samtalet stängdes av ledaren. Nu i 

efterhand tycker ledaren att det inte var så bra agerat, då budskapet lämnades alldeles för hårt 

till medarbetaren och att samtalet stängdes utan känsla för medarbetarens personlighet. 

 
4.1.2 Ledarens roll i kritiska situationer 
 

I det konstruerade scenariot, angående sjukskrivningar, beskrev Intervjuperson 3 att de befann 

sig i en sådan situation just nu, där två nyckelpersoner var sjukskrivna och ytterligare tre 

medarbetare var borta på grund av influensa. Den ena nyckelpersonen besitter tung 

kompetens, förklarade Intervjuperson 3. Den andra nyckelpersonen besitter inte riktigt samma 

tunga kompetens, men har en annan viktig funktion, nämligen att fungera som draglok i form 

av att se till att hjälpa medarbetarna så att kvalitén upprätthålls. Intervjuperson 3 såg det som 

sin uppgift att se till så att medarbetarna orkar ta sig igenom den tuffa tiden, samt även att 

kvalitén ut mot kund bevaras, att inlärningen för de nya medarbetarna sköts på ett bra sätt och 

att prioriteringar i arbetet görs rätt. Intervjuperson 3 beskrev att situationen påverkar alla 

medarbetare på avdelningen och ledaren beskrev att ledaren därför tvingades göra 

prioriteringar i arbetsuppgifterna, vilket medförde att ledaren därmed behövde prioritera den 

kompetens som krävdes för att utföra uppgifterna med hög kvalité. Intervjuperson 3 beskrev 

att då det är minde medarbetare på avdelningen blir ledarens roll att styra och leda mer, 
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samtidigt som ledaren behöver jobba närmare medarbetarna än annars. Ledaren menade 

samtidigt att det inte alltid är lätt att låta bli att styra, men att det är viktigt som ledare att 

annars undvika att så göra.  

I det konstruerade scenariot, angående sjukskrivningar, beskrev Intervjuperson 9 vikten av att 

se vad konsekvenserna blir av en sådan situation, men ledaren betonade även vikten av att se 

vilka fördelar en sådan situation kan ge. Ledaren menade att det alltid finns någon fördel om 

en nyckelperson skulle försvinna, eftersom ingen medarbetare är oersättlig och ledaren 

beskrev vidare att nya förmågor då skulle ha sin changs att träda fram. Att informera berörda 

för att undvika spekulationer och skapa trygghet i att man som ledare försöker lösa 

situationen, menade Intervjuperson 9 blir viktigt i en sådan situation. Kring samma 

konstruerade scenario, där två nyckelpersoner går in i väggen, beskrev Intervjuperson 10 att 

det som ledare är viktigt att vara tydlig och sätta upp en handlingsplan så att resterande 

medarbetare vet att man som ledare försöker lösa situationen och på vilket sätt ledaren tänker 

handla. Ledaren menade att i vissa fall kan det vara nödvändigt att peka med hela handen och 

vara tydlig med vad som behövs göras och när det krävs insatser från medarbetarna, som till 

exempel övertid. Dock menade Intervjuperson 10 att då de arbetar i en säsongsberoende 

bransch är de förskonade från en allt för stor arbetsbelastning. 

Samtliga ledare lyfte fram att det låg i ledarskapet att se till så de anställda prioriterar rätt, då 

det är perioder som kräver mer arbete. Prioriteringar är oerhört viktigt menade Intervjuperson 

9 som beskrev att det inte går att göra allt på en gång. Därför behövs prioriteringar, med 

hänsyn till konsekvenserna om vissa uppgifter inte blir utförda, beskrev Intervjuperson 9. 

Intervjuperson 8 beskrev i det konstruerade scenariot, angående osämja, att prioriteringen bör 

ligga i att lyssna på båda parter. Intervjuperson 8 ansåg att det är viktigt att båda parter känner 

sig lyssnade på och förstådda, varför ledaren först valde att ta ett enskilt samtal med var och 

en för att sedan sätta sig tillsammans med de båda medarbetarna. Intervjuperson 8 beskrev 

önskan om att medarbetarna själva ska vara aktiva i samtalet för att på så sätt berätta hur de 

känner och upplever problemet, samt hur medarbetarna skulle vilja lösa problemet. 

Intervjuperson 8 uttryckte också att många är konflikträdda och menade att det ligger bakom 

många problem med osämja, att medarbetare pratar om varandra istället för till varandra. 

Ledaren ansåg även att det i många fall beror på missförstånd eller bristfällig kommunikation 

mellan medarbetare. Intervjuperson 8 menade att det ständigt sker missförstånd och att 

medarbetare kommer till ledaren, i stället för att ta samtalet med den andra medarbetaren. I 

sådana situationer försökte ledaren få medarbetaren att själv ta samtalet med vederbörande så 

de själva får lösa situationen. Intervjuperson 8 visste dock med sig att vissa har svårt för att ta 

just det svåra samtalet och beskrev sig gå in och försöka lösa konflikten om medarbetarna inte 

kan lösa det sinsemellan, men ledaren poängterade även vikten av att inte ta ställning. 

Ledaren lyfte fram vikten av att sätta en nivå i gruppen kring vad som är acceptabelt och vad 

som inte är acceptabelt. Banken har ett antal värderingar och ledaren försöker bryta ned dem 

för att gruppen tillsammans ska utforma riktlinjer för vad de värderingarna betyder för just 

den här gruppen. Uppföljning av detta sker årligen och för att riktlinjerna hela tiden ska 

uppdateras ansåg ledaren att det är bra att revidera dessa. Intervjuperson 8 beskrev även att 

det finns en skillnad i om det handlar om osämja eller mobbing, då mobbing är allvarligare.  

Om det handlar om osämja beskrev sig Intervjuperson 8 ta tag i det själv i första hand, men 

handlar det om mobbig skulle ledaren omgående ta kontakt med HR och det även för att få 

stöd i situationen. Intervjuperson 8 beskrev att om almanackan är fullbokad och om ledaren 

får vetskap om att det sker mobbing, rensar ledaren i kalendern för att visa gruppen att ledaren 

agerar och tar tag i situationen. Det är viktigt för alla parter, menade ledaren, att visa på att 

man som ledare är medveten om situationen och tar tag i den. Intervjuperson 8 ansåg även att 
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det är lika viktigt att stötta den som mobbas, som att ta tag i den grupp som mobbar. Även om 

det är en väldigt kritisk situation där vissa blir ledsna, vissa blir förbannade och vissa undrar 

varför de anklagas, kan situationen lätt leda till pajkastning menade ledaren. Intervjuperson 8 

beskrev även att det är viktigt att ta tag i båda sidor eftersom sanningen inte enbart kommer 

från den ena medarbetaren.  

Det är inte hela sanningen utan det är deras upplevelse, så sanningen ligger någonstans mittemellan. 

(Intervjuperson 8) 

För att kunna lösa problemet menade Intervjuperson 8 att man därför måste lyssna på båda 

parter och hålla samtalet på en bra nivå, där pajkastning undviks. I samma konstruerade 

scenario, gällande mobbing, resonerade Intervjuperson 7 att form av teamaktiviteter och 

gruppövningar hade varit lämpligt för att hantera situationen, där kommunikation kring hur 

och varför de kommunicerar som de gör står i fokus. Intervjuperson 7 beskrev att grupperna 

skulle ledaren själv välja, så att en medarbetare som är utanför får vara med en starkare 

medarbetare i gruppen. Ledaren menade på att orsaken till sådana situationer handlar om att 

man bestämt sig hur verkligheten ser ut för en annan person, istället för att fråga 

vederbörande. Intervjuperson 7 uttryckte att mycket handlar om kommunikation och vågar 

man i stället fråga varandra skulle det lösa mycket.  

Intervjuperson 2 beskrev att medarbetarna är medlet för att nå uppgiften, men lyfte samtidigt 

fram att det är viktigt att personalen mår bra eftersom de annars inte kan utföra sitt arbete. 

Intervjuperson 9 beskrev genom ett liknande resonemang, som Intervjuperson 2, att en 

erfarenhet ledaren har är att om man som ledare fokuserar på människan och relationerna nås 

uppgiften och målet snabbare, än om fokus legat på reslutat först. Intervjuperson 9 beskrev att 

för att nå människan och relationerna försöker ledaren göra medarbetarna delaktiga i de 

beslut, stora som små, som rör avdelningen. Ledaren beskrev att detta försöker ledaren göra 

även om det är ett beslut som ledaren redan tagigt. Intervjuperson 9 förklarade att det dels är 

för att dubbelkolla beslutet med medarbetarna och dessutom även för att medarbetarna ska 

känna att deras synpunkter är viktiga i sammanhanget. 

 

4.2 Relationsorienterat ledarskap 
 

Relationsorienterat ledarskap beskrivs som ledare med fokus på medarbetares välmående, 

omtanke, respekt, emotionell support, samt stödjande och uppskattande (Blake & Mouton 

1984). De beteenden som vi identifierade i intervjuerna och som vi tolkar handlar om dessa 

faktorer kommer presenteras i denna del.  

 

4.2.1 Förståelse för situationens kontext 
 

Intervjuperson 2 berättade att det finns många positiva situationer ledaren varit med om, så 

som glädjen när det går bra och när det händer mycket, för företaget och människorna, men 

det är egentligen de negativa situationerna som ledaren angav sig minnas. En situation som 

starkt påverkade Intervjuperson 2 var när en anställd begick en brottslig ekonomisk handling i 

sin yrkesroll. Det var en situation som ledaren aldrig hade föreställt sig att hamna i och den 

försvårades av att personen var en omtyckt anställd. Trots erfarenhet av ledarskap och 

kunskap om människor upplevde ledaren sig inte ha några verktyg eller tidigare erfarenheter, 

vilket gjorde situationen svårt att bemästra. Vid kritiska situationer resonerade Intervjuperson 

2 sig fram till att man växer som ledare då man ställs inför kritiska situationer. Man blir då 

starkare i sitt ledarskap och som ledare vet man hur man ska hantera situationer om de 

uppkommer igen, menade Intervjuperson 2, vilket leder till att man i sin ledarroll känner sig 
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bekvämare. Även om ledaren inte kunde peka på just det ena eller andra. Intervjuperson 2 

förklarade att desto längre man jobbat och desto mer man prövas i olika situationer, desto 

mindre orolig blir man inför dem. Intervjuperson 2 menade att en lärdom dragits av den 

kritiska situationen. Intervjuperson 2 berättade att det blev mycket att göra under en kortare 

tid, men när situationen var utredd kunde ledaren gå vidare och situationen är ingenting 

intervjupersonen funderar på idag. Intervjuperson 2 ser istället framåt och menade att man 

inte kan straffa någon hela livet.  

Intervjuperson 10 beskrev, kring det konstruerade scenariot om en nyckelperson går in i 

väggen, att det i chefsrollen ligger att försöka upptäcka om någon medarbetare har tendens att 

bli väldigt stressad eller liknande. Ledaren menade även att man som ledare har en skyldighet 

att i ett tidigt stadium gå in och ha ett samtal med medarbetaren, för att se om det går att 

förändra något i arbetssättet eller se vad orsaken till stressen kan vara. Intervjuperson 10 

förklarade att det viktigaste är att i första hand ta hand om personen som drabbats och därefter 

se till verksamheten och hur situationen kan lösas. Vidare berättade Intervjuperson 10 av 

erfarenhet att det inte bara handlar om arbetet utan det är hela situationen som påverkar den 

anställda och ledaren uttryckte att privatsidan kan man som ledare inte göra så mycket åt. 

Däremot menade Intervjuperson 10 att det är en kombination av arbets- och privatsidan och 

det därför går att uppmärksamma medarbetaren på att se över hela sin situation. 

I scenariot, där två nyckelpersoner är sjukskrivna, beskrev Intervjuperson 3 att det innebär att 

det blir mer att göra för de medarbetarna som är kvar, vilket gör att det blir viktigt att de vet 

vad som förväntas av dem. I denna situation ville Intervjuperson 3 inte att medarbetarna ska 

få för många överraskningar, utan det ska kännas bra när man går till och från jobbet och 

ledaren upplevde sig ha ett stort ansvar över medarbetarnas stressnivå. För att stämma av med 

medarbetarna lägger Intervjuperson 3 extra tid på att prata med var och en. 

Intervjuperson 4 lyfte fram vikten av att se till individen i den situation man befinner sig i, 

situationens kontext. Som ledare behöver du en förståelse för helheten, förklarade 

Intervjuperson 4. Ledaren beskrev att om medarbetaren inte utvecklas så avvecklas 

medarbetaren, men menade samtidigt att även om individen vill utvecklas mer så kan det vara 

familjen som sätter begränsningarna. Det kan vara att en medarbetares familj inte mår bra 

eller att man har andra typer av begränsningar som gör att man kanske inte kan utvecklas i 

den takt man önskar, beskrev ledaren. Intervjuperson 4 tog också upp problematiken kring 

externa faktorer som påverkar medarbetare och förklarade att medarbetarna därför kommer 

prestera olika över tid.  

Intervjuperson 8 beskrev att de hade haft en medarbetare som var borta för mycket från jobbet 

på grund av olika anledningar. Ledaren valde att ta tag i situationen och låta medarbetaren 

göra en utredning i detta stadium, för att undvika att medarbetaren blir långtidssjukskriven. 

Intervjuperson 8 berättade att ledaren förklarat för medarbetaren att situationen inte längre 

kan accepteras och ledaren beskrev att kraven på medarbetaren i detta läge blivit ganska tuffa. 

Samtidigt betonade ledaren att de anställda har ett ansvar när det bland annat kommer till sin 

egen situation och sin hälsa. Vidare förklarade Intervjuperson 8 att det inte är ovanligt att man 

som ledare sitter i de diskussionerna, där man som ledare behöver förmedla till de anställda 

att de måste se över sin egen del och sitt ansvar. Ledaren menade samtidigt att man som 

ledare även i bland behöver ställa sig själv frågan om allt är lika viktigt. 

Intervjuperson 4, 5 och 8 menade att det är viktigt att se helhetsbilden eftersom det krävs om 

du ska kunna ställa krav på dina medarbetare som ledare. Intervjuperson 5 ansåg att det är 

viktigt att tolka situationen utifrån andra vinklar.  



 

40 

 

För det är ju alltid så att man tror att det är jobbrelaterat men jag menar dygnet är 24 timmar och dem är på 

jobbet 8-9 timmar.  (…) nu vet man att det liksom är andra bakomliggande orsaker som den anställda får ta hand 

om och jag kan inte ta åt mig alla sådana saker. Man får liksom även ställa krav på den personen som har 

bekymmer.  (Intervjuperson 5) 

 

4.2.2 Ta tag i problem direkt 
 

Intervjuperson 6 berättade att sättet att leda har förändrats över de senaste 27 åren som ledaren 

varit ledare, dels beroende på ålder och dessutom ledarens förhoppning om att ledaren själv 

blivit mognare och mer erfaren. Intervjuperson 6 menade att när man har varit med om många 

situationer i livet och löst många problem så blir man tryggare som människa. Ledaren har 

jobbat så pass länge inom sitt område och beskrev att ledaren känner att den behärskar allt rätt 

bra nu och beskrev att ledaren upplever en trygghet i sig själv. Intervjuperson 6 beskrev i sitt 

egenvalda scenario sin första chefsbefattning där ledaren blev lyft ur gruppen och blev chef 

över sina tidigare kollegor. Intervjuperson 6 ställdes ganska snabbt mot väggen då vissa 

medarbetare uttryckte starkt missnöje med ledarskapet. Ledaren gick hem och funderade över 

helgen hur ledaren skulle gå tillväga och bestämde sig för att samla gruppen för ett möte, där 

det framkom att missnöjet enbart var riktat från en person. Ledaren beskrev att lärdomen var 

att man som ledare kan vara kompis med de man är chef över, men man kan inte som ledare 

vara alla till lags. En annan lärdom Intervjuperson 6 beskrev var vikten av att ta tag i 

problemen direkt då de uppstår. Ledaren menade att erfarenheter från ett tidigare 

basketledarskap hjälpte ledaren att hantera situationen som uppstod. 

Intervjuperson 4 lyfte fram ett aktuellt problem i sitt egenvalda scenario, där en medarbetare 

använde för mycket sociala medier under arbetstid. För att ta tag i problemet valde ledaren att 

konfrontera medarbetaren som direkt erkände att så var fallet. Ledaren tyckte det var bra att 

agera så eftersom det, med facit i hand, stärkte relationen mellan medarbetaren och ledaren. 

Det som ledaren ansåg viktigt i situationen var att gå in i samtalet med en ödmjuk inställning 

eftersom det handlade om att ledaren ville stärka medarbetaren i stället för att sänka denne. 

Ledaren tog tag i situationen för att skapa en långsiktigt hållbar situation för medarbetaren 

samtidigt som ledaren uppmärksammade medarbetaren, som i förlängningen valde att försöka 

gå vidare inom banken mot en mer rådgivande roll. Genom att ledaren uppmärksammade 

medarbetaren och dennes problem så kunde de föra en konstruktiv dialog som i förlängningen 

gynnade både företaget och individen, då ledaren motiverade medarbetaren att lägga tid på 

arbetet i stället för sociala medier. 

Ett annat scenario som Intervjuperson 4 beskrev var en situation där en medarbetare som 

jobbat i banken i många år, med en uppåtgående karriär, plötsligt uppmärksammades av 

ledaren med att ha för lite kompetens för positionen. Vilket yttrade sig genom att kunderna 

var missnöjda, pappersarbetet gjordes inte och problem sköts i sidled. Intervjuperson 4 

beskrev det som ett tufft samtal och gick in i samtalet med mycket respekt och ödmjukhet för 

att visa så mycket empati som möjligt, även om ledaren tänkte att oavsett agerande kommer 

ledaren uppfattas som en idiot av medarbetaren. Intervjuperson 4 betonade vikten av att se till 

helheten, då ledaren beskrev att det i situationen var en del av medarbetarens identitet och en 

del av dennes externa värld som rasade mer än den interna. Intervjuperson 4 lärde sig av 

denna situation att ta tag i problemen med en gång och genomföra de svåra samtalen, 

eftersom det inte blir bättre av att skjuta upp problemet. Intervjuperson 4 belyste vikten av att 

ta tag i problemen med en gång oavsett om det är en medarbetare som fått cancer eller en 

anhörig som avlidit, eftersom det annars blir svårare att hantera problemen. 

Det blir tillslut en berlinmur som du inte orkar hoppa över. Men tar du det när det är en liten mur så är det 

förhoppningsvid lättare att ta tag i det. (Intervjuperson 4) 
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Samtiga ledare som intervjuats belyste vikten av att ta tag i problemen då de uppkommer 

eftersom det annars finns en risk att problemen eskalerar, växer i proportion och blir svårare 

att lösa. Intervjuperson 7 uttryckte att när problem uppdagas i tid slutar det oftast bra. Ledaren 

beskrev även att då problemen drar ut på tiden, som till exempel om det dröjer så länge tills 

att någon blir sjukskriven, blir resan tillbaka jobbigare och längre. Samtidigt menade ledaren 

att det heller inte alltid slutar bra om det går för länge. Intervjuperson 7 poängterade att det 

viktigaste som chef är att  

(…) man vågar ta i det direkt, ju längre, ju svårare blir det lösa och då är det plötsligt en sanning och man förstår 

inte anledningen till att det blev så från början. (Intervjuperson 7) 

Ledarna var eniga om att ta tag i problemen och genomföra de svåra samtalen med en gång, 

oavsett hur svåra eller jobbiga problemen är. Oavsett vilket scenario som diskuterades kom 

denna enighet fram. Flertalet av ledarna poängterade även hur viktigt det var att inte vara 

konflikträdd, då det är en del av ledarskapets uppgift att våga konfrontera medarbetare när 

problem har uppstått eftersom det annars riskerar sprida sig i gruppen vilket därmed påverkar 

organisationen i större utsträckning. Till exempel beskrev Intervjuperson 5 att det vid problem 

är viktigt att inte sopa problemet under mattan och ledaren menade att det är en förväntning 

man har på sig som ledare. Intervjuperson 5 menade att det handlar om att markera vad som 

är acceptabelt och oacceptabelt och här får man inte vika ner sig eller tumma på det som 

ledare.  

Intervjuperson 7 var med om en situation där en medarbetare blev mobbad av sin arbetsgrupp 

och när detta uppdagades fick medarbetaren byta arbetsgrupp och chef. Efter nästan två år 

insåg Intervjuperson 7 att trots medarbetarens positiva beteende över flytten, så fick ledaren 

kännedom om att medarbetaren inte alls trivdes. Ledaren lärde sig då vikten av att följa upp 

eftersom detta enligt ledaren hade kunnat uppmärksammas mycket tidigare. Vederbörande 

hade inte längre något med varandra att göra, men händelsen hade tagit väldigt djupt på den 

mobbade medarbetaren. Intervjuperson 7 menade att bara för att allt verkar bra på ytan måste 

du som ledare göra någon form av uppföljning, vilket ledaren upplevde vara den svåra 

utmaningen som ledare eftersom ledaren inte ville dra upp allt till ytan igen.  

 

4.2.3 Stöd och support – ledaren får och ger 
 

Under ledarnas berättelser lyftes vikten fram av stöd och support. Det kunde uttrycka sig i 

form av stöd från ledningen och stöd från jämbördiga chefer. En av ledarna berättade att det 

upplevdes kritiskt när ledaren hade en chef i ledningen som inte förstod problem som ledaren 

hade. Ledaren upplevde det problematiskt att chefen inte kunde sätta sig in i situationen och 

ge det stöd som ledaren önskade att ledaren skulle få uppifrån. Ledaren berättade att de 

människor som ledaren litade på och hade en bra relation med sedan innan fick fylla 

funktionen som bollplank, då den relationen till chefen saknades. Ledaren beskrev att denna 

chef senare fick avgår, men för att uthärda perioden berättade ledaren att kraften hämtades 

från andra i ledarens närhet. Varför ledaren orkade uthärda denna period trodde ledaren 

berodde på att ledaren dels upplever sig vara stark i sig själv och dessutom att ledaren vill ha 

feedback på saker som ledaren gjort mindre bra och som kan förbättras, vilket blev någon 

form av drivkraft genom den tiden. Intervjuperson 6 beskrev till exempel att det i vissa 

situationer kan vara svårt att få gehör och förståelse för problem när ledaren har situationer 

som påverkar chefer i andra funktioner. Samtidigt som Intervjuperson 6 berättade att det är 

lättare att få förståelse i den egna funktionen. Intervjuperson 6 menade att om man som ledare 

är trygg med sina chefer smittar det av sig i ledarens egna sätt att leda. Skulle man som ledare 
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däremot inte få stöd uppifrån beskrev Intervjuperson 6 att det speglar av sig till medarbetarna 

och ledaren menade att som ledare riskerar man att agera fel. 

Samtliga ledare lyfte även under intervjuerna fram vikten av att stötta medarbetarna. Det 

beskrevs att en stor del av ledarskapet handlar om att lyssna och stödja medarbetarna, både i 

arbetet och även privat för att absorbera ångesten i organisationen, som Intervjuperson 5 

uttryckte det. Intervjuperson 2 beskrev på liknande sätt och menade att det var bättre att som 

ledare ta emot problemet eftersom om problemet sprids riskerar det att påverka hela gruppen 

negativt. Intervjuperson 8 uttryckte vikten av att medarbetarna ska känna stöttning samt att 

medarbetarna ska känna att ledaren står bakom och hjälper dem om de hamnar i situationer de 

inte klarar av. Intervjuperson 10 belyste vikten av att i första hand lyssna på sina medarbetare 

och inte försöka komma med för mycket snabba tips eller råd, vilket ledaren gör för att skapa 

förtroende hos sina medarbetare och stötta dem. 

För att det är klart att min sanning är ju inte en annan persons sanning alltid. (Intervjuperson 10) 

Intervjuperson 5 menade även att det är viktigt att behålla lugnet i kritiska situationerna 

samtidigt som det krävs respekt för medarbetarna. Som ledare kan du inte nonchalera 

medarbetarna i fråga när de kommer till dig med frågor eftersom problemet kan vara av stor 

vikt för medarbetaren, menade Intervjuperson 5. Intervjuperson 9 uttryckte på likande sätt att 

om du som chef lovat medarbetaren att du ska återkoppla kring en fråga, så ska du som ledare 

hålla detta oavsett hur viktigt du som ledare upplever det vara. Intervjuperson 5 menade att 

man får ta sig tiden för att komma fram till en lösning tillsammans så att dialogen avslutas 

med att medarbetaren känner sig stöttad och att medarbetarens chef har blivit informerad. 

Intervjuperson 5 menade att du som ledare behöver vara tillgänglig och visa förståelse i alla 

kritiska situationer. 

 

4.2.4 Människorna i centrum 
 

Intervjuperson 6 beskrev att det är viktigt att vara bekväm med sina medarbetare. I möten där 

medarbetare kan bli obekväma med att sitta på ledarens kontor väljer ledaren att i stället ta ett 

sådant möte på ett neutralt ställe, för att medarbetaren inte ska känna sig underlägsen i 

situationen. Ledaren beskrev att medarbetare är olika öppna samtidigt som det är svårt att veta 

hur långt ifrån man är den människan egentligen. Intervjuperson 6 berättade även att det är 

viktigt att ta hand om människorna eftersom uppgiften alltid kommer finnas kvar. Ledaren är 

mån om medarbetarna och menade att om någon inte mår bra så vill ledaren finnas där för 

medarbetaren för att vara med på resan mot tillfrisknande. På en personalchefsutbildning lärde 

sig ledaren att de som blir långtidssjukskrivna snabbt ska tillbaka i arbetet. Ledaren trodde 

dock inte på den metoden och menade att det får ta sin tid för medarbetaren att långsamt 

trappa upp arbetsbelastningen. Ledaren förde i resonemanget en tanke om att människan 

måste må bra för att utföra något, oavsett om det är att spela fotboll eller utföra 

arbetsuppgifter. Ledaren berättade att empatin för människor alltid funnits inom ledaren och 

tog sig i uttryck då ledaren var 15 år och ledde ett gäng ungdomar som spelade basket.  

Intervjuperson 7 förklarade i sitt egenvalda scenario att det alltid är kritiskt att säga upp en 

medarbetare, oavsett anledning. På frågan om hur en sådan situation påverkat ledarens 

ledarskap beskrev ledaren att koncentrationen läggs på tillfället och den kritiska situationen 

där och då. Ledaren menade att det görs på bekostnad för verksamheten och menade att det 

kan vara en nackdel eftersom verksamheten flyter på som vanligt utanför. Ledaren beskrev att 

känslan av att som ledare inte räcka till för alla väcks, då de utanför också påverkas av en 

sådan situation. Intervjuperson 7 berättade att då ledaren i början av sitt ledarskap skulle 

avskeda medarbetare så minns ledaren att samtalen var mer faktabaserade, samt att ledaren 
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hamnade i många förklaringsmoment i stället för att se framåt. Intervjuperson 7 beskrev att 

samtalen idag fortfarande är mycket faktabaserade, men ledaren menade att skillnaden då var 

att ledaren tidigare fastnade i förklaringar så att medarbetaren skulle förstå. Något ledaren nu 

insett att medarbetaren ändå inte kommer att göra eftersom medarbetaren behöver tid att ta in 

situationen. Intervjuperson 7 beskrev sig har kommit till insikt i att medarbetaren slutar lyssna 

och att de långa förklaringarna därför inte fyller någon funktion. Detta resulterade dessutom i 

att processen blev för lång och det tog för lång tid innan medarbetaren kunde börja blicka 

framåt. Ledaren förstod att det behövdes ett annat upplägg för att inte hamna i försvarstal 

samt att ingen mår bra av långa processer. Ledaren poängterade dock att det inte är speciellt 

många avskedningar det handlar om. Intervjuperson 7 beskrev att vissa avsked handlar om att 

ledaren vill ha ett besked rörande medarbetarens framtid och då har ledaren lärt sig att det är 

bättre att tvinga fram besluten än att låta medarbetaren gå hem och fundera en vecka eller två. 

Ledaren upplevde sig ha fått positiv feedback från personer av detta tillvägagångssätt. 

 

4.2.5 Socialt samspel mellan medarbetarna 
 

I det konstruerade oförberedda scenariot, om ett ökat missnöje med ledarskapet, beskrev 

Intervjuperson 10 att det för några år sedan var några medarbetare som tyckte att de hade för 

lite möten, vilket uttryckte sig i ett litet missnöje hos medarbetarna. Ledaren beskrev att en 

handlingsplan infördes och det tydliggjordes att fler möten lades in för att hantera situationen. 

Intervjuperson 10 uttryckte att det handlade om att ge medarbetarna chansen att yttra sig 

samtidigt som man som ledare behöver våga ta den diskussionen eftersom medarbetarna kan 

hjälpa ledaren att bli bättre genom att tala om vad de tycker. Intervjuperson 10 menade dock 

att det som medarbetare inte är lätt att kritisera sin chef. Ledaren beskrev även att det som 

ledare är svårt att ge feedback till sina medarbetare, eftersom ett sådant samtal kan bli fel om 

kritiken inte läggs fram på rätt sätt. Intervjuperson 10 förklarade att ledaren gärna vill gå ifrån 

ett sådant samtal med en skön känsla där beröm har getts på vad som är bra, men även tips 

och råd på vad som kan förbättras. Ledaren ansåg att det svåraste som ledare är att ge 

konstruktiv feedback till medarbetaren så att medarbetaren förstår att ledaren vill hjälpa och 

att feedbacken förmedlas utan att såra, eftersom det i vissa fall till exempel kan handla om en 

medarbetares personlighet. Något som Intervjuperson 10 bar med sig var att ledaren genom 

åren varit för tydlig och medarbetare tagit illa upp, vilket ledaren upplever sig blivit bättre på. 

Ledaren lyfte fram att när negativ feedback ges är det av stor vikt vilka ord som används och 

hur orden används, vilket enligt ledaren är ledarskapets konst. Ledaren menade att trygghet 

och erfarenhet har kommit med åren och ledaren vågar ta tag i mer konflikter med en mindre 

rädsla över att det ska bli fel. Intervjuperson 10 berättade att feedback har mottagits som inte 

alltid kanske varit så bra. Ledaren beskrev att medarbetarna upplevt ledaren som otydlig i 

vissa lägen när det gäller förändringsarbete, men ledaren förklarade att det kan bero på att all 

information som ledaren vill ge inte får lämnas ut. Något ledaren kommit till insikt med är att 

i ett tidigt stadium vara tydligare med att så är fallet och till exempel förklara för 

medarbetarna att de får vänta till ett datum längre fram för mer information. 

Intervjuperson 8 beskrev att som ledare går det inte tro att ensam är stark, utan ledaren 

menade att om ledarskapet sätts på prov samtidigt som det är en pressad situation ska man 

som ledare ta hjälp. Intervjuperson 9 beskrev vikten av att ta hjälp från andra då man stöter på 

problem eller situationer där osäkerhet väcks, vilket ledaren även ansåg är viktigt att förmedla 

till sina anställda. Intervjuperson 9 beskrev även att ledaren varit involverad i många tuffa 

dialoger och beslut under sitt ledarskap, men lyfte fram att allting går att lösa på något sätt 

och att det blir någon form av lösning oasvett hur situationerna hanteras. 
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Min övertygelse är att är det går och normalisera en kritisk händelse på något sätt och det viktiga är att man är 

förberedd och har den inställningen. (Intervjuperson 9) 

Intervjuperson 9 beskrev ett aktuellt scenario som ledaren upplevt som något kritiskt. Ledaren 

beskrev att de under vissa tider på veckodagarna har för långa telefonköer, vilket kan få 

negativa konsekvenser om det sprider sig via exempelvis facebook. Situationen, beskrev 

Intervjuperson 9, är något som ledaren kan hantera utifrån sitt sätt att tänka och agera i 

ledarskapet. Vidare förklarade ledaren att det viktigaste här ligger i informationen och att 

informera medarbetarna att de kan påverka situationen. Samtliga ledare poängterade just 

vikten av att informera medarbetarna om något som berör dem är på väg att ske eller har skett. 

Det viktigaste är ge tydlig information så det inte blir spekulationer och så att man vet varför vi behöver göra på 

ett visst sätt. (Intervjuperson 9) 

Intervjuperson 9 lyfte fram vikten av att ha en dialog och lyfta fram ett fokus kring varför man 

är där och vad uppgiften är i grunden. Grunduppgiften menade ledaren är att bidra till bankens 

lönsamhet och ledaren menade vidare att det då gäller att ha rätt mental inställning. 

Intervjuperson 9 menade att det gäller att ha rätt fokus att det alltid går att göra något bättre 

eller annorlunda för att så väl må bättre och nå bättre resultat. 

 

4.3 Förändringsorienterat ledarskap 
 

Förändringsorienterat ledarskap beskrivs som ledare med fokus på förändringar och acceptans 

av nya idéer, snabba beslut, nya idéer, samt uppmuntran av samarbete (Ekvall & Arvonen 

1991). De beteenden som vi identifierade i intervjuerna och som vi tolkar handlar om dessa 

faktorer kommer presenteras i denna del.  

 

4.3.1 Inspiration till ledarskapet från andra kontexter 
 

Intervjuperson 9 beskrev en kritisk situation som skedde utanför jobbet som var väldigt viktig 

för ledarkapet eftersom den påverkade ledaren starkt som person. Det var när ledarens barn 

föddes med Downs syndrom. Det var viktigt eftersom Intervjuperson 9 numera relaterar det 

ledaren möter i sin vardag till sitt förhållande med barnet. Ledaren beskrev att mycket av 

ledarens inspiration till ledarskapet i arbete hämtar ledaren från sitt barn och dennes 

funktionsnedsättning. Samtidigt som ledaren hämtar inspiration från arbetet och andra 

situationer till sin roll som förälder. Intervjuperson 9 beskrev att lärdomen som ledaren bär 

med sig är att ingenting är omöjligt så länge man har de tre komponenter kunskap/kompetens, 

uthållighet och rätt mental inställning. Ledaren beskrev dessa som framgångfaktorer som 

gäller överallt. 

Intervjuperson 10 beskrev ett scenario där ledaren i sitt ledarskap hämtat inspiration från en 

annan kontext för att lösa ett problem gruppen hade. Ledaren hade upplevt att 

effektiviseringsarbetet slutade utvecklas, där en viktig faktor var för långa ledtider. För att 

finna inspiration valde ledaren att gå en utbildning inom Lean där ledaren mötte en chef från 

ett utomstående företag i en annan bransch. Ledaren beskrev att denna chef fungerade som ett 

bollplank och gav inspiration till ett nytt arbetssätt, som också används idag. Intervjuperson 

10 beskrev att det som var viktigast i detta arbete var att alla var delaktiga och gavs möjlighet 

att tycka till, men även att medarbetarna gavs chansen och fick något mer press på att ta fram 

idéer. I förändringsarbetet var det viktigt för Intervjuperson 10 att inkludera medarbetarna i ett 

tidigt stadium, därför valde ledaren att sätta igång en övning där gruppen gemensamt fick 

lägga fram förslag på hur de ville utforma det nya arbetssättet. Numer finns det en whiteboard 

på avdelningen där medarbetarna kan komma med förbättringsförslag, men varje enskild 
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anställd har också ett krav på sig från ledaren att komma med minst tre förbättringsförslag per 

år. Tanken med tavlan menade ledaren var att få medarbetarna att jobba smartare, bli mer 

medvetna och vara mer delaktiga i arbetet. Intervjuperson 10 menade att tavlan, jämfört med 

exempelvis ett Excelark via mail, gör att det skapas en tydlighet samtidigt som de 

förändringar som görs åskådliggörs och ledaren menar att det på så sätt förblir ett levande 

dokument för medarbetarna. Genom denna inspiration ledde det genomförda 

förändringsarbetet till en positiv utveckling för gruppen och deras arbetssätt och även en 

positiv aha-upplevelse för ledaren själv, då ledaren insåg att det gick att få fram mycket 

genom att bara visa upp det. Intervjuperson 10 uttryckte även att man som ledare kan påverka 

mer än man tror med enkla och ganska små medel. 

 

4.3.3 Samarbete mellan ledare och medarbetare 
 

Intervjuperson 10 beskrev att de på sina veckomöten tar upp och diskuterar ett förslag från 

tavlan. Medarbetaren som kommit med förslaget får beskriva det, därefter får gruppen tycka 

till och komma med tankar eller förbättringar på hur förslaget kan utvecklas. Intervjuperson 

10 förklarade att när en förändring bestäms att genomföras bollar ledaren tillbaka 

verkställandet till medarbetaren som kom med förslaget. Intervjuperson 10 menade att i denna 

situation växer medarbetaren och menade vidare att man som ledare inte ska ta på sig allt. 

Intervjuperson 3 beskrev förståelse för hur olika människor är och hur olika var och en 

förstår, där vissa behöver detaljinformation för att förstå, medans vissa förstår efter endast en 

övergripande förklaring. 

Det tror jag är oroligt viktigt som chef att man vet. Att man lägger tid på att lära känna sina medarbetare och 

förstå vilken typ av person de är när man ska lämna ett budskap. (Intervjuperson 3) 

I sammanhanget beskrev Intervjuperson 3 även hur ledaren agerar i en situation där 

medarbetaren gjort ett mindre bra kundmöte. Ledaren menade att det är viktigt med vad och 

hur man frågar medarbetaren. Ledaren ansåg att man inte behöver gå in och säga att det inte 

var så värst bra, utan ledaren menade att man kan välja att fråga hur exempelvis kundmötet 

kändes så vet medarbetaren med sig själv att det inte gick så bra. Därifrån kan ledaren låta 

medarbetaren själv fundera på vad som inte gick så bra, så genom att byta fokus som ledare 

hjälper man medarbetaren att fundera ut egna lösningar för att hantera situationen bättre nästa 

gång. Sedan i vissa situationer menade Intervjuperson 3 att medarbetaren inte vet vad som är 

lösningen och vad som gick fel, då kan ledaren vägleda och hjälpa medarbetaren att förstå 

situationen genom dialog och samarbete. Samtliga ledare betonade vikten av att man som 

ledare inte löser problemet åt medarbetaren.  

Det är samma som det är med barn i dagens curlingsamhälle, så är det väldigt lätt att lösa allting åt dem istället 

för att låta dem faktiskt få uppgiften tillbaka och tänka lite. (Intervjuperson 4) 

Till exempel uttryckte Intervjuperson 4 att man som ledare måste vara duktig på att bolla 

tankar med medarbetarna. Ledaren menade att om man bollar tillbaka problemet till 

medarbetaren, i stället för att lösa problemet, kan medarbetaren känna stöd och ges samtidigt 

utmaningen att hitta en lösning. 

Intervjuperson 3 beskrev att människors utveckling är en stark drivkraft och att det även är på 

lednings uppdrag att utveckla människor. Ledaren menade att medarbetaren egentligen har två 

val, vill medarbetaren utvecklas kommer ledaren hjälpa till, men vill medarbetaren inte 

utvecklas kan ledaren inget göra. I detta resonemang beskrev Intervjuperson 3 att när dagen är 

slut så funderar ledaren på vad ledaren gjort idag och inte på det som ledaren skulle ha gjort. 

Till exempel stöttat medarbetares tankar för att hjälpa medarbetaren att utveckla mötet med 
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kunden. Intervjuperson 3 vill hjälpa medarbetaren att bli starkare till nästa gång då den möter 

problemet. Ledaren förklarade att mycket handlar om coachning och att ha öronen på skaft. 

I det konstruerade scenariot, angående osämja, beskrev Intervjuperson 7 att ledaren inte varit 

med om den typen av konflikt på sin avdelning. Ledaren trodde att det kunde bero på att 

ledaren är mån om att ge sina medarbetare information, hellre för mycket information än för 

lite, om företeelser som berör dem. På frågan om det var något ledaren alltid gjort eller om det 

var något ledaren utvecklat beskrev Intervjuperson 7 att ledaren tror det är något som ledaren 

de senaste åren blivit bättre på att prata om. Ledaren beskrev att det nu finns en trygghet i att 

ställa frågor till medarbetarna om vad de tycker om ledarskapet. Intervjuperson 7 menade att 

den typen av frågor kan vara obekväma att ställa för yngre och nyare ledare samt att det 

dessutom kan tas personligt. Intervjuperson 7 berättade att ledarens tidigare chefer, bra som 

dåliga, influerat det egna ledarskapet. Då ledaren anammat det ledarens chefer haft som bra 

egenskaper och försökt ta bort det som ledaren upplevt som mindre bra, vilket också kan vara 

en bidragande faktor till att situationen inte uppstått. Intervjuperson 7 berättade om en tidigare 

chef ledaren haft som alltid stöttat medarbetarna inför gruppen. Ledaren beskrev att chefen 

tog problemet till gruppen, från gruppen vidare till individen det berör och enskilt tog 

problemet med vederbörande, vilket ledaren menade skapade en grupp som gjorde fel och inte 

en enskild individ. Intervjuperson 7 förklarade att detta sätt skapar en bra trygghet i gruppen 

som gör att individer vågar testa olika tillvägagångssätt. Intervjuperson 7 uttryckte att ledaren 

försöker förmedla till sina medarbetare att de först ska testa, men menade samtidigt att om 

medarbetarna blir osäkra kan de bolla sina idéer med ledaren. 

I det oförberedda scenariot, angående missnöje med ledarskapet, beskrev Intervjuperson 7 att 

vissa saker i sitt ledarskap kan man som ledare inte ändra medan vissa saker kan ändras. 

Ledaren menade att det då är viktigt att vara tydlig med detta. Vidare beskrev Intervjuperson 

7 att genom kommunikation skulle ledaren försöka ta reda på om missnöjet verkligen låg i 

ledarskapet eller om det egentligen var något annat som i grund och botten var problemet. 

Ledaren poängterade att det i denna situation skulle läggas mycket ansvar på medarbetarna 

angående vad de inte tycker om eftersom det annars inte går att finna någon lösning menade 

ledaren. 

Intervjuperson 5 beskrev att med åldern har ledaren kommit till insikt och fått en viss distans 

till saker och ting, exempelvis vad som är viktigt och inte viktigt och prestige har blivit 

mindre viktigt. Ledaren tror att  

(…) man alltid ska leva med en tanke om att om jag inte har det här vad gör jag då? Alltså påverka ditt eget öde. 

(Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 5 menade inte att man inte ska fundera på att söka sig vidare, men tänka tanken 

för att vara mentalt förberedd om tillvaron förändras. Ledaren ansåg att man måste finna 

trygghet i sig själv och inte i den kunskap eller titel man besitter. Intervjuperson 5 beskrev att 

mycket i ledarskapet handlar om att vara sig själv och menade att man utifrån sig själv och sin 

egen person kan ta tips och idéer från andra för att själv omsätta dem i praktiken.  

Intervjuperson 6 beskrev i det oförberedda scenariot, angående missnöje med ledarskapet, att 

ledaren varit med om en liknande situation. För ungefär tio år sedan var det gnälligt på 

ledarens avdelning och några tyckte att ledaren var tråkig som ledare. Då införde 

Intervjuperson 6 månadsaktiviteter där gruppen gjorde något tillsammans utanför arbetet. 

Aktiviteterna var frivilliga och det var alltid några som var ansvariga för aktiviteterna. 

Aktiviteterna finns kvar än idag, men sker nu mer kvartalsvis. Ledaren beskrev att det 

negativa vände och det ledaren lyckats förändra, var att gruppen kunde ha kul ihop och som 
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ledaren uttryckte, kunde slänga käft med varandra. Intervjuperson 6 menade att man med små 

medel lätt kan vända ett gäng. Aktiviteterna var uppskattade från medarbetarna eftersom de 

gör något tillsammans utanför arbetet.  

Intervjuperson 8 beskrev kring samma oförberedda scenario, där personalen beskrevs vara 

missnöjda med ledarskapet, att ledaren inte varit med om missnöje från en hel grupp, men att 

ledaren upplevt missnöje från enskilda medarbetare. Intervjuperson 8 beskrev att det till 

exempel fanns en medarbetare som ville att ledaren skulle finnas på plats hela tiden och vara 

med mer på detaljnivå i medarbetarens arbete. Ledaren berättade vidare att ledaren har krav 

på sig från sin chef att minska den typen av arbete, vilket ledaren beskrev gör att 

medarbetarens krav på ledaren krockar med ledarens uppgifter. Intervjuperson 8 ansåg att det 

är viktigt att förklara för vederbörande att ledaren inte kommer kunna leva upp till dessa 

förväntningar eftersom det inte innefattas i ledarens uppdrag från sin chef. Intervjuperson 8 

berättade att förklaringen inte kommer göra medarbetaren nöjd, men medarbetaren vet då 

ledarens uppdrag. Ledaren upplevde sig med åren ha blivit bättre på att lyssna och ta till sig 

vad som sägs istället för att gå i försvar. Ledaren upplevde sig även vara bättre på att agera 

och ta hjälp av både enskilda medarbetare eller gruppen beroende på situation för att få 

synpunkter på hur ledaren kan agera annorlunda. Intervjuperson 8 beskrev att ledaren strävar 

mot att vända situationer till att bli bättre och att det ska ske en förändring. Intervjuperson 8 

poängterade vikten av att följa upp sådana situationer med medarbetaren för att se om 

medarbetaren upplever att det har blivit en förändring. 

Intervjuperson 10 beskrev att en grundläggande del som ledaren dagligen bär med sig och 

förmedlar till sina anställda är att man måste hjälpa varandra. Ledaren förklarade att om det 

till exempel uppstår en situation där ledaren agerar på ett visst sätt vill ledaren att 

medarbetarna ger feedback på handlandet. På så sätt menade ledaren att ledaren, med insikt 

om vad medarbetarna tycker, kan handla på ett annat sätt nästa gång en liknande situation 

uppstår. Intervjuperson 10 betonade vikten av att ställa krav på att medarbetarna ger varandra 

och sina ledare feedback. Intervjuperson 9 lyfte fram att feedback är den viktigaste processen 

när det gäller samarbete och menade att man som ledare och medarbetare behöver hjälp för att 

utvecklas och lyckas.  

Jag klarar mig inte själv och det gör inte mina medarbetare eller deras medarbetare heller. Det är tillsammans vi 

lyckas. (Intervjuperson 9) 
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4.4 Ledarnas självupplevda orientering 
 
Intervju- 

person  

Organi-

sation 

Befattning Självupplevd 

Uppgifts- 

orientering  

Låg=0 Hög=5 

Självupplevd 

Relations- 

orientering 

Låg=0 Hög=5 

Självupplevd 

Förändrings- 

orientering 

Låg=0  

Hög=5 

1 Service Egenföretagare    

2 Bank A Kontorschef –

Privatrådgivning 

4 3 2.5 

3 Bank A Kontorschef –

Kundcenter 

2.5 2.5 2.5 

4 Bank A Företagsavdelningschef 2 3 4 

5 Bank A Vice VD (ej för koncern) 3 3 3 

6 Bank A HR-chef 4 4 4.5 

7 Bank B HR-chef 1 3.5 2.5 

8 Bank B Drift och produktions- 

Utvecklingschef 

5 3 5 

9 Bank B Chef för telefonbank 1.5 5 4 

10 Bank B Bolånechef 3 4 3 

Totalt   26 31 31 

Genomsnitt   2,9 3,4 3,4 

 

Tabell 1. Tabellen anger vilka personer vi har intervjuat, inom vilken bank, vad de har för befattning på 

respektive bank samt deras upplevda självuppfattning av sin ledarskapsorientering inom uppgifts-, relations- och 

förändringsorientering. 
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5 Analys 
 

Analysen baseras på det empiriska material som samlats in samt tolkas och analyseras utifrån 

studiens teoretiska referensram. I analysen kom vi fram till att kritiska situationer innebär en 

möjlighet till lärande, därför kommer vi i denna del benämna kritiska situationer för lärande 

situationer istället. Vi menar att det är av stor vikt att uppmärksamma det potentiella lärandet i 

en kritisk situation och vill därför förstärka vikten av att vara medveten om detta genom att 

benämna det som lärande situation i analysdelen.   

 

5.1 Ledarens tro och värderingar formar ledarskapsstilen 
 

Efter empiribehandlingen kunde vi identifiera samtliga för vår studie grundläggande 

ledarskapsstilsorienteringar hos ledarna, uppgifts-, relations-, och förändringsorienterat 

ledarskap. Dessa stilar kom i uttryck på olika sätt genom intervjuerna och därför baseras 

denna del på vår tolkning av det material som samlats in genom intervjuerna och enkäten. Att 

ledarskapsorienteringarna kommer till uttryck i ledarskapet menar Bakotié (2008) beror på att 

ledare agerar baserat på tro och värderingar. Ledarens tro och coachförmåga är det viktigaste 

för att bli självuppfyllande som ledare (Ellinger & Bostrom 2002). Intervjuperson 6 beskrev 

att det är individerna som är viktiga eftersom uppgifterna kommer finnas kvar, vilket är ett 

exempel på tron att medarbetares välmående för ledaren prioriteras framför att uppnå 

uppgiften. Ledaren uttrycker i detta sammanhang att ledarens tro är att medarbetarna måste 

må bra för att kunna utföra något på arbetet vilket visar på relationsorientering. Att fokusera 

på medarbetare kan komma i uttryck på olika sätt. Intervjuperson 2 beskrev sin tro att 

medarbetarna är medlet för att nå uppgiften, där av fokuserar ledaren på medarbetarnas 

välmående i första hand. Utifrån enkäten där ledarna fick fylla i sin självupplevda grad av 

orientering placerade Intervjuperson 2 och 6 sig högt i grad av upplevd relationsorientering 

vilket tydliggör att de ledarna agerar utifrån sin tro att detta är viktigt. Intervjuperson 2 menar 

att det är bättre att som ledare ta emot problem som medarbetare har. Ledaren beskrev att det 

handlar om att agera som en container där medarbetares problem kan samlas och lämnas så de 

inte sprids ut i organisationen. Ledaren beskrev en medvetenhet om att det kan finnas ett 

behov från medarbetare att prata av sig vilket annars skulle skett ute i organisationen vilket är 

ofördelaktigt. Då ser ledaren det hellre som sin roll att ta emot problemen själv och sedan 

avgöra huruvida de ska värderas eller hamnar i container. Exemplet visar på att intervjuperson 

2 därför uttrycker en kombination av uppgiftsorienterat ledarskap och relationsorienterat 

ledarskap.  

Studiens teoretiska referensram lyfter fram vikten av ett kombinerat ledarskap i olika former, 

dessa är transformatoriskt, transaktionellt och ett icke transaktionellt låt-gå ledarskap vilka 

utgår från att kombinera de tre grundläggande ledarskapsorienteringarna uppgifts-, relations- 

och förändringsorienterat ledarskap (Casimir & Ng 2010; Antonakis, Avolio & 

Sivasubramanian 2003; Ekvall & Arvonen 1991). Ledarens ledarskapsstil bygger på ledarens 

grad av orientering inom uppgift, relation och förändring vilket påverkas av värderingarna 

som ledaren har. Vilket framkom i studien då ledare visade på olika orientering och grad 

vilket innebär olika kombinationer av ledarskapsstilar. Bakotié (2008) beskrev att det finns 

lika många ledarskapsstilar som det finns ledare och det kan bekräftas genom 

materialinsamlingen då ingen ledare var den andre lik. Därför vill vi lyfta fram att fokus på att 

finna olika kombinationer bör flyttas till att istället fokusera på de tre grundläggande 

ledarskapsstilarna. Kontexten spelar en viktig roll för vilka stilar som synliggörs (Ekvall & 

Arvonen 1991) och med det menar vi att det därför är av större värde att studera ledarskapet 

utifrån sin kontext och de tre grundläggande istället för att försöka beskriva kombinationer 
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eller finna en bästa kombination. Gil et al. (2005) och Ekvall och Arvonen (1991) beskrev att 

fokus flyttats till att anpassa ledarskapet till rådande miljö och kontext vilket handlar om att 

som ledare kunna hantera olika situationers förutsättningar. Denna förflyttning av fokus 

synliggjordes i empirin genom Intervjuperson 3 som hanterade en situation med en 

medarbetare som ville få utökad tjänst. I den situationen beskrev sig ledaren i efterhand 

upplevt sig ha agerat för hårt mot medarbetaren och haft för stark uppgiftsorientering då 

ledaren beskrev sig misslyckats med att se till medarbetarens personlighet och personliga 

förutsättningar. Ledaren beskrev att i den situationen hade ett mindre uppgiftsorienterat 

ledarskap krävts och ett mer relationsorienterat ledarskap med fokus på medarbetaren, även 

om dessa ord inte uttryckts. Exemplet bekräftar Gil et al. (2005) och Ekvall och Arvonen 

(1991) teori om att varje situation har sin unika kontext som ledaren behöver ta hänsyn till.  

Ett annat exempel som visar på vikten av ett kombinerat ledarskap påvisade Intervjuperson 

10, då ledaren upplevde ett problem med att arbetsuppgifterna tog för lång tid att hantera. 

Ledaren valde att gå en Lean-utbildning för att få inspiration till att lösa det upplevda 

problemet, vilket gjorde att ledaren inledde ett förändringsarbete för att effektivisera 

avdelningen och hanteringstiden. Då ledaren fokuserade på resultat och utfall var det de 

uppgiftsorienterade parametrarna som utgicks ifrån då uppgiften försökte lösas. Ledarens 

agerande skedde däremot på ett förändringsorienterat sätt, då ledaren inkluderade gruppen och 

lyfte fram vikten av samarbete för att gemensamt försöka lösa problemet samt att ledaren 

även anpassade lösningen till sin kontext. Det Intervjuperson 10 gjorde i denna situation var 

med andra ord att utgå ifrån en uppgiftsorientering, även om genomförandet gjordes utifrån en 

förändringsorientering. Intervjuperson 10 beskrev lösningen som lyckad. Ledaren såg att 

deras arbetssätt förbättrades samtidigt som det påverkade personalen på ett positivt sätt, vilket 

gjorde att ledaren därigenom kunde se fördelar med att använda sig av relationsorienterade 

egenskaper för att utveckla och förbättra lösningen vidare. Det Intervjuperson 10 gjorde var 

att kombinera egenskaper från uppgifts-, relations- och förändringsorientering för att hantera 

problemet på avdelningen. 

Med bakgrund av detta vill vi lyfta vikten av att ha en förståelse för de tre grundläggande 

ledarskapsorienteringarna, då det är dessa som kommer till uttryck i olika grader och 

kombinationer. Vi menar, utifrån studiens empiriska insamling, att det inte fyller någon 

funktion att uttrycka kombinationer av ledarskapet då varje ledare har sin egen kombinerade 

ledarskapsstil och det är denne som är viktig för ledaren själv att känna till. Att sammanställa 

en ledares orienteringar till en ledarskapsstil gör det svårt att bidra till ledarens förståelse för 

de bakomliggande orsakerna till det agerande som ledaren leder efter. Eftersom 

kombinationen inte lyfter fram de enskilda delarna på ett för ledaren tydligt sätt (Casimir & 

Ng 2010), vilket vi menar är grundläggande för att ledaren ska få förståelse för sin 

förbättringspotential. Genom att, utifrån varje individuell ledare, se till graden av orientering 

inom respektive område kan ledare bättre förstå sin ledarskapsstil och utvecklas utifrån det 

grundläggande i ledarskapet. Sahertian & Soetjipto (2011) beskrev till exempel att för mycket 

fokus på uppgiftsorienteringen inte påverkar medarbetarens prestationsförmåga medans för 

stort fokus på relationsorienteringen gör att anställdas åtagande gentemot organisationen 

minskar. Genom att bryta ned ledarskapet blir det lättare för ledaren att se enskilda delar och 

hitta kärnan i det individuella ledarskapet, för att som ledare på så vis ges möjlighet att tydligt 

se vad det är man behöver utveckla i ledarskapet. Att identifiera ledarskapsstilen och graden 

av orientering kan uppfattas som svårt, vilket det inte behöver vara då vi menar att det ska 

baseras på ledarens självupplevda grad av orientering eftersom det bygger på ledarens tro och 

värderingar.  
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5.2 Lärande situation 
 

Lärande situationer är något som uppstår i vardagen där ledare behöver fatta beslut angående 

hur de ska gå vidare, där vissa beslut görs mer aktivt och mer medvetet än andra. Då dessa 

lärande situationer uppkommer uppfattas de som olika kritiska för ledare beroende på tidigare 

erfarenheter (Sharoff 2008). Vilket vi kunde identifiera då ledarna hanterade situationerna 

olika beroende på ledarens tidigare erfarenheter och lärdomar som de beskrev.  

I de konstruerade scenariorna gav ledarna olika berättelser om hur de skulle vilja hantera de 

lärande situationerna. Berättelserna blev olika beroende på vilka erfarenheter de bar med sig 

kring de scenarion vi diskuterade. Även i de egenvalda scenariorna fick vi vitt skilda 

berättelser, allt från Intervjuperson 2 som behövt hantera en kollega som begått ekonomisk 

brottslighet till Intervjuperson 6 som beskrev erfarenheten av att ledarskapet utmanades av 

medarbetarna. Ledarnas olika berättelser visar att ledare agerar utifrån tidigare erfarenheter i 

lärande situationer vilket blir viktigt att beakta. Men även den reflektion som görs av ledaren 

som genomgår den lärande situationen är viktig att uppmärksamma. Flertalet av ledarna 

förklarade att då olika situationer genomgås blir man som ledare också tryggare och bättre på 

att hantera nya situationer man ställs inför i sitt ledarskap. Detta beror enligt ledarna på att 

erfarenhet är erhållen från situationen som bidrar till trygghet inför liknande situationer 

framöver. Detta tolkar vi som att de upplever sig fått en ny erfarenhet som de kan använda sig 

av i framtida situationer vilket är viktigt för utvecklandet av ledarskapet. 

Hur ledaren tänker sig vilja lösa situationer beror även på situationens kontext och hur ledaren 

tolkar situationen. Ledarna visade sig hantera och dra lärdom av situationerna olika vilket 

även lyftes fram i studiens teoretiska referensram (Collins & Pieterse 2007). Kritiska 

situationer blir således ett tillfälle för lärande, det vill säga en lärande situation (Collins & 

Pieterse 2007; Snell 1992). Vad sedan ledaren tar med sig och lär sig är helt upp till ledaren 

själv vilket vi kunde bekräfta efter den empiriska insamlingen. Till exempel lyfte 

Intervjuperson 4 fram problemet när en medarbetare använde för mycket sociala medier, 

vilket ledaren uppmärksammade. Lösningen blev att de satte sig för att diskutera hur 

medarbetaren såg på problemet, för att tillsammans kunna utforma en plan där både 

medarbetaren, ledaren och företaget gynnades. Intervjuperson 4 beskrev att erfarenheten som 

kom av situationen var vikten av att ta tag i problem direkt, eftersom det annars riskerar att 

eskalera i storlek, vilket vi menar var en lärande situation för Intervjuperson 4. Intervjuperson 

7 ställdes också inför en lärande situation när en medarbetare utsattes för mobbing och 

ledaren hanterade problemet genom att omplacera medarbetaren. Situationen upplevdes som 

löst fram tills några år senare då ledaren fick kännedom om att medarbetaren fortfarande 

mådde dåligt över det som skett, vilket inte syntes utåt. Trots vikten av att ta tag i problemet 

direkt lärde sig ledaren även att inte se situationer som lösta bara för att en åtgärd vidtagits. 

Intervjuperson 7 beskrev att en viktig lärdom som kom ur denna erfarenhet och som togs med 

inför framtida lärande situationer, var att följa upp det som sker bättre. I de båda lärande 

situationerna framkom det att ledarna drog olika lärdom av situationerna eftersom de 

genomgick situationerna baserat på olika tidigare erfarenheter.  

I den teoretiska referensramen framkommer det att en medvetenhet om att individen befinner 

sig i en lärande situation inte alltid uppmärksammas (Snell 1992). Detta menar vi är en orsak 

till att de scenariorna och det lärande vi fick beskrivet för oss av ledarna var av mer kritisk 

karaktär och på något sätt påverkat ledarna och deras ledarskap, det vill säga deras 

ledarskapsorienterig och ledarskapsstil. Vilket visar att kritiska situationer har olika karaktär, 

men även att ledare ser olika saker som kritiskt, vissa upplevde mer personliga kritiska 

situationer medans andra ledare istället valde att uppmärksamma mer arbetsrelaterade 
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situationer. Men lärande situationerna hade, oavsett kritiskhet, relevans för ledarna då ledarna 

uppmärksammade just dessa situationer och påverkades av dessa situationer.  

 

5.3 Reflektionens betydelse 
 

I de två lärande situationer som beskrevs i tidigare del (5.2 Lärande situation) gällande 

Intervjuperson 4 och 7 framkom det skillnader i reflektionen när lärande situationen 

genomgicks. I den teoretiska referensramen lyftes det fram att individer kan hantera lärande 

situationer olika då de ställs inför dessa (Van Woerkom 2004), samt att reflektionen sker i 

varierande grad och därmed påverkas individer olika (Van Woerkom 2004; Kolb A. & Kolb 

D. 2009; Kolb 1984). I lärandesituationer kan människor reagera på tre olika sätt, där icke-

reflekterande reaktionen innebär att individen inte uppmärksammar situationen som lärande 

och därmed inte utvinner någon erfarenhet (Van Woerkom 2004). Det kopplar vi till 

Intervjuperson 7 som beskrev att det är kritiskt att avskeda människor och utifrån det påtalade 

en medvetenhet om hur ledaren numer föredrar att avsked genomförs. Vi ser dock i 

sammanhanget att själva avskedsprocessen är en lärande situation. Ledaren har i situationen 

möjlighet att utifrån medarbetaren få information om saker som påverkat att medarbetaren blir 

avskedad, vilket kan vara allt från organisatoriska till privata anledningar. Intervjuperson 7 

beskriver sig inte ha reflekterat över detta vilket därmed inte lett till att ledaren lärt sig något 

ur den aspekten. Förutom tidigare erfarenheten att vara mindre faktabaserad, har ledaren inte 

kommit till insikten att upplägget av avskedet kan förändras för att utvinna kunskap eller 

information rörande de bakomliggande orsakerna till att medarbetaren blir avskedad. I denna 

lärandesituation visar ledaren på en icke reflektion vilket i sin tur inte medför någon 

förändring i ledarens värderingar, vilket är det som påverkar ledarskapsstilen. Resultatet blir 

därmed att ledaren utan reflektionen inte förändrar sin ledarskapsstil, baserad på tron och 

värderingarna (Bakotié 2008). Däremot beskrev Intervjuperson 4 i scenariot med 

medarbetaren som använde för mycket sociala medier sig vara medveten om att ta tag i 

problem med en gång, vilket är en reflektion som innebär erhållen erfarenhet som ledaren 

därmed har med sig inför framtida situationer. I situationen med Intervjuperson 7 som 

genomgick en lärande situation där en medarbetare utsattes för mobbing genomgicks en 

kritisk självreflektion vilket innebar att ledarens egen referensram utmanades, prövades, 

ifrågasattes och därmed omvärderades. Det var dock endast något som påverkade ledaren 

själv och dennes referensram. Intervjuperson 7 beskrev lärdomen att det är viktigt att följa upp 

saker, vilket i sammanhanget är en kritisk självreflektion där ledaren även uppmärksammade 

det individuella i relationen till det organisatoriska.  

I vissa situationer görs enbart en enklare reflektion eftersom individen löste problemet den 

ställdes inför (Van Woerkom 2004). Denna typ av lärande som kan uppstå i organisationer 

gör att individen gör på samma sätt, fast bättre nästa gång då individen ställs inför situationen 

(Moynihan 2005). Intervjuperson 4 beskrev sig endast ha lärt sig att vikten av att ta tag i 

problem omgående. Intervjuperson 4 reflekterar därför inte vidare kring situationen eftersom 

tidigare erfarenhet inte påverkat hanterandet av situationen. Skulle Intervjuperson 4 ställas 

inför en liknande situation kommer troligtvis ledaren hantera situationen på liknande sätt och 

ett effektivare sätt. Liknande tanke berättade framkom även hos de andra intervjuade ledarna, 

då de menade på att man stärks ur olika situationer och därmed kan hantera de bättre nästa 

gång liknande situationer uppkommer. Att lärande situationer uppfattas olika och tolkas olika 

av vederbörande (Van Woerkom 2004; Snell 1992; Flanagan 1954) kunde vi se i den 

teoretiska referensramen. Vilket även framkom i empirin, då flertalet av ledarna valde att ta 

upp negativa situationer som de varit med om i sitt ledarskap samt att situationerna som tog 
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upp var vitt skilda. Till exempel beskrev Intervjuperson 4 och 7 om mobbing, men deras 

scenarion skilde sig åt. Olika lärande situationer uppfattas alltså som olika kritiska.  

Kritisk självreflektion påverkar lärandet då individen omvärderar problemhantering och 

värderingar (Van Woerkom 2004). Detta spelar en stor roll för organisationen då Van 

Woerkom (2004) poängterar att kritisk reflektion även bidrar till HRD. Vilket i sin tur även 

påverkar det organisatoriska lärandet eftersom kritisk reflektion kan bygga broar mellan 

individuellt och organisatoriskt lärande vilket är viktigt ur ett ledarskapsperspektiv då ledaren 

och dennes ledarskapsstil bidrar till utvecklandet och organisatoriskt lärande (Van Woerkom 

2004). Att kritiskt reflektera så som Intervjuperson 7 gjorde i detta fall bidrog dels till 

lärdomen att aldrig släppa saker även om de kan upplevas lösta men även ur ett långsiktigt 

perspektiv så bidrog det till det organisatoriska lärandet på så vis att ledaren blev en 

erfarenhet rikare som ledaren kan förmedla framöver i situationer som kan uppstå. 

Beroende på tidigare erfarenhet och det som lärts utifrån de lärande situationerna blir 

reflektionen det viktiga (Foster och Stines 2011). Organisatoriskt lärande är ett utfall av de 

individuella lärande processerna (Foster & Stines 2011; Antonacopoulou 2006). Det finns en 

koppling mellan det individuella lärandet och det organisatoriska lärandet där reflektionen är 

vägen för att uppnå organisatoriskt lärande och därmed det viktiga (Foster & Stines 2011). 

Det vi vill belysa från intervjuerna är att reflektionen är det centrala för att utvinna erfarenhet 

ur lärande situationer och därför är reflektionen och typen av reflektion det centrala för att gå 

från individuellt lärande till organisatoriskt lärande. Vilket uppmärksammades då vi genom 

ledarnas olika berättelser kunde identifiera att reflektionen påverkat vad de beskrev skett efter 

att ha gått igenom den lärande situationen. Reflektion kan vägleda fram till lärande vilket 

bidrar till hur man handlar (Foster & Stines 2011). Vilket vi kunde identifiera från 

intervjuerna där ledarna som beskrev någon typ av reflektion hade tagit lärdom och upplevde 

erhållit erfarenhet utifrån situationen. Beroende på den reflektionen kan vi även se att det i 

vissa fall bidragit till det organisatoriska lärandet. Intervjuperson 10 som beskrev en 

utveckling av hela arbetssättet då en kritisk självreflektion genomförts och värderingar och 

preferenser förändrats vilket i sin tur påverkade individerna och därmed förändrades det 

organisatoriska.   

 

5.4 Erfarenhet och lärande 
 

I lärande situationer har tidigare erfarenheter och reflektion betydelse för hur ledaren påverkas 

(Van Woerkom 2004). Beroende på reflektionen kommer nya erfarenheter att erhållas vilket 

därigenom bidragit till att något lärts (Van Woerkom 2004; Kolb 1984). Det kan vara 

smärtsamt för ledaren när fel eller problem identifieras (Snell 1992) men det är viktigt i dessa 

situationer att våga ta tag i dem. Ledaren kan i dessa situationer agera på två sätt: (1) 

acceptera begränsningar och hinder eller (2) utmana dem (Snell 1992). Baserat på intervjuerna 

kunde vi se att båda sätten kom till uttryck bland ledarna, men i olika situationer. 

Intervjuperson 3 beskrev att det inför högsäsong bara är att acceptera att det blir mer att göra 

för personalen och beskrev att som ledare får man göra det bästa av situationen, vilket vi i 

enighet med Snell (1992) kan se som ett accepterande av situationen. Medans Intervjuperson 

10 beskrev att problemet med för långa hanteringstider behövde åtgärdas för att lösa 

problemet och utmanade därför denna struktur och utformade en ny sådan.  

Intervjuperson 3 och Intervjuperson 10 valde olika vägar ur lärande situationerna de ställdes 

inför, men i båda fallen skedde ett lärande (Snell 1992) som ledarna förmedlade till sina 

anställda i olika form. Intervjuperson 3 gjorde medvetet ett val att hantera situationen på 

samma sätt som tidigare och agerade på detta sätt mot de anställda, medans Intervjuperson 10 
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förmedlade en förändring i arbetssättet eftersom ledaren accepterade utmaningen att förändra. 

Båda ledarnas reflektioner resulterade i någon form av organisatoriskt lärande där ledarnas 

aktiva handlande vägleddes av reflektionen. Huruvida det ena agerandet är bättre än det andra 

i respektive situation är inte det viktiga att diskutera, utan vi menar på att fokus bör ligga i att 

sätta ledarnas lärande och erfarenhet i relation till den reflektion som gjorde i situationen. Det 

beskrivs i den teoretiska referensramen att individers reaktion på lärandesituationer kan 

mynna ut i både bra och dåligt lärande (Van Woerkom 2004). Vi menar därför på att typen av 

reflektion som ledarna gjorde skiljer sig i de beskrivna situationerna och här framkommer 

betydelsen av att som ledare kritiskt självreflektera.  

Skillnaderna i det som ovan beskrevs kan sammanfattas som att Intervjuperson 3 i sin 

reflektion inte satte sitt individuella lärande i relation till det organisatoriska, vilket gjorde att 

ledaren inte ifrågasatte sin referensram och därför inte heller kunde ta ställning till huruvida 

lärandet var bra eller dåligt (Van Woerkom 2004). Vilket tydliggör att ledarens tro och 

värderingar inte heller ändrats, det vill säga ledaren har fortfarande liknande tro och 

värderingar som innan, därför påverkas även orienteringen i låg grad för Intervjuperson 3. 

Däremot satte Intervjuperson 10 i sin reflektion det individuella lärandet i relation till det 

organisatoriska och ifrågasatte de sociala värderingarna med ett kritiskt förhållningssätt. Det 

innebar att ledarens referensram ifrågasattes och utifrån det kan en större förändring i ledarens 

grad av orientering uppnås. Till exempel utryckte Intervjuperson 10 vikten av ett mer 

förändringsorienterat ledarskap i förändringsarbetet även om ledaren inte beskrev det i dessa 

termer. Vilket visar att Intervjuperson 10 blev mer förändringsorienterad baserat på den 

reflektion som gjordes, vilket ledde till att det individuella lärande påverkade gruppen 

positivt. Gruppens delaktighet i förändringsarbetet genererade organisatoriskt lärande i ett 

större perspektiv. I det tidigare exemplet med Intervjuperson 7 fick ledaren genom sin 

reflektion en helt ny förståelse för vikten av att följa upp problem som kan upplevas lösta då 

ledaren baserat på nya och tidigare erfarenheter. Den reflektion som Intervjuperson 7 gjorde 

påverkade ledaren mer och ledarens orientering påverkades då ledaren insåg vikten av ett mer 

relationsorienterat ledarskap i sådana situationer. 

 

5.5 Det reflekterande ledarskapet 
 

Utifrån studiens teoretiska referensram har vi i analysen kommit fram till att det går att 

besvara studiens syfte genom att se processen som ett flöde av sammanlänkade kopplingar 

mellan de olika begreppen i studiens teoretiska referensram.  

Utgångsläget är att mellanchefer har en viktig funktion och roll i organisationer då de 

fungerar som organisationens tolkar (Rudes 2012). Ledares tro och värderingar är viktiga att 

ta hänsyn till då de utformar ledarens ledarskapsstil, som därmed avgör hur ledaren agerar och 

är orienterad (Bakotié 2008). Ledare kommer utifrån sin tro och värderingar att agera i 

vardagen och där stöta på lärande situationer. Dessa situationer kommer uppfattas som mer 

eller mindre kritiska beroende på ledarens individuella och de situationella faktorerna. 

Eftersom ledarens tro och värderingar formas och påverkas av lärande situationer bör därför 

fokus ligga på ledarens grad av respektive orientering. Ekvall och Arvonen (1991) lyfter fram 

kontextens betydelse och med det menar vi att fokus på kombinationer inte fyller någon 

funktion då de endast kommer till uttryck i den specifika situationen. Varje ledare har sin grad 

av respektive orientering (Bakotié 2008), vilket kommer påverka hur ledaren tänker sig 

hantera situationen. Ledaren kommer kombinera utifrån vad ledaren själv upplever krävs för 

att hantera situationen. För att utvecklas i ledarskapet och erhålla möjligheten att hantera den 

specifika situationen utifrån kontextens upplevda krav bör ledare vara medvetna om sin grad 

av orientering för att kunna agera utifrån sin bästa förmåga. Det vill säga en ledare som är 
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medveten om att den har en hög grad av relationsorientering kan därmed inse att en specifik 

situation kan kräva en högre grad av exempelvis uppgiftsorienterat ledarskap och ledaren kan 

på så sätt hantera situationen med andra förutsättningar än en ledare som saknar denna 

medvetenhet. 

I lärande situationer är det avgörande för det organisatoriska lärandet om ledare genomgår en 

reflektion eller inte menar vi.  Vi har identifierat att de ledare som inte reflekterar i lärande 

situationer inte heller kommer att påverkas som ledare då de inte reflekterat över situationen. 

Vilket kan bero på att de inte uppfattat den som en lärande situation (Van Woerkom 2004; 

Snell 1992). De ledare som däremot genomgår någon av de två reflektionsformerna 

självreflektion eller kritisk självreflektion kommer genom att ha reflekterat påverkats, vilket 

utmynnar i erfarenhet och lärande. Ledarens erfarenhet kommer endast påverka 

ledarskapsstilen då erfarenheten i sig, i enighet med ledarnas berättelser, endast stärker dem 

själva i ledarrollen. Därför påverkar detta inte det organisatoriska lärandet i samma 

utsträckning som de ledare som beskriver sig ha lärt sig något, av självreflektionen eller den 

kritiska självreflektionen (Van Woerkom 2004). Erfarenheten förändrar därför enbart 

ledarskapsstilen i låg grad eftersom referensramen inte kritiserats. Medan en ledares 

ledarskapsstil påverkas i högre grad för en ledare som beskriver lärande eftersom ledaren lärt 

sig något genom att kritiskt reflektera och därmed utmanat sina egna preferenser vilket 

kommer påverka ledarens tro och värderingar. Därmed kommer ledaren bidra genom det 

individuella lärandet till det organisatoriska lärandet. Organisatoriskt lärande beskrivs som en 

process av flera individuella lärandeprocesser (Antonacopoulou 2006) därför är ledarens 

individuella lärande en förutsättning för det organisatoriska lärandet (Martínez-León & 

Martínez-García 2011).  
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6 Slutsats 
 

Här sammanfattas studiens slutsatser, teoretiskt och praktiskt bidrag presenteras samt en 

rekommendation om framtida forskning. Studien har utgått från ledarskapsstilarnas tre 

grundläggande orienteringar, uppgifts-, relations-, och förändringsorienterat ledarskap. I 

studien användes kritiska situationer tekniken för att undersöka hur ledare agerar i olika 

kritiska situationer vilket är kopplat till de olika ledarskapsorienteringarna. Vi har även 

utformat en enkät som kan användas av ledare som vill öka sin medvetenhet kring sin 

ledarskapsstil. Vi har besvarat studiens forskningsfrågor genom att svara hur mellanchefer i 

kritiska situationer reflekterar eller inte reflekterar och hur det påverkar det individuella och 

organisatoriska lärandet. Vi har även utifrån studiens teoretiska referensram utformat en 

analysmodell som kan användas som ett analysverktyg av ledare för att identifiera sin 

ledarskapsstil.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 

Baserat på studiens resultat och tidigare forskning vill vi framhäva vikten av att utöka 

förståelsen för ledarskapets olika ledarskapsstilar, vilka är de tre accepterade orienteringarna 

uppgift, relation och förändring (Ekvall & Arvonen 1991). Vi menar att kombinationer är 

begränsade till stunden, miljön och rådande kontext vilket går att se historiskt då 

ledarskapsteorier om ledarskapsstilar har utformats för att beskriva aktuella ledarskapsstilar 

långt tillbaka, men de revideras ständigt beroende på att det finns lika många ledarskapsstilar 

som det finns ledare (Bakotié 2008). Vi vill därför framhäva vikten av att fokusera på de tre 

orienteringarna snarare än kombinationer eftersom kombinationerna ständigt förändras och är 

beroende av individen samt situationens kontext. Vi menar att det istället bör läggas en större 

vikt på att ledaren själv ska fundera på sin tro, värderingar och orientering för att utvecklas 

som ledare.  

Vi har dessutom använt kritiska situationer tekniken i en annan kontext än den vanligast 

förekommande Service Management forskningen, vilket visade sig vara ett bra 

tillvägagångssätt för att studera ledarskap och lärande. Vi menar att det finns utrymme att 

använda denna metod bredare inom managementforskningen eftersom den bidrar till att 

synliggöra hur ledare agerar i sitt ledarskap samt vad de baserar sitt agerande på och varför de 

agerar som de gjorde. Kopplat till kritiska situationer kunde vi även studera ledares lärande 

och reflektionen som ledare gör när de är i eller varit med om en kritisk situation.  

Inledningsvis förutsåg vi inte vikten av att uttrycka ledarskapsorienteringarna var för sig, utan 

förväntade oss att kombinationer skulle fylla en mer betydande roll i utövandet. Genom 

studien och med stöd av studiens teoretiska referensram undersökte vi ledarskapet och dess 

orienteringar, vilket visade att det är där fokus bör ligga snarare än på att hitta den bästa 

kombinationen. Att ledare dessutom reflekterar kring vad som sker i kritiska situationer är en 

viktig faktor för att bidra till det ledarens och det organisatoriska lärandet.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 
 

I studiens analys lyftes det fram att ledarens orientering är viktig för ledaren att känna till. 

Genom att vara medveten om sin orientering som ledare kan man som ledare bättre hantera 

fler situationer eftersom man är medveten om hur man är orienterad att agera. Utifrån detta 

går det att se enkäten som ett analysverktyg där ledare uppmärksammas på sin ledarskapsstil, 

baserat på den självupplevda graden av orientering. Samt att ledaren också sätts i en situation 
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där den behöver reflektera över ledarskapsstilen. I och med detta kan ledare använda 

analysverktyget för att uppmärksamma sig själva och ges möjlighet att agera annorlunda i 

framtida situationer eftersom det kan krävas i en specifik situation. Utifrån studiens teoretiska 

referensram och studiens analys har enkäten utmynnat i ett analysverktyg som kan användas 

av såväl ledare själva som av organisationen.  

Analysverktyget kan alltså användas olika beroende på hur organisationen eller ledaren väljer 

att använda den.  Analysverktyget kan dels användas av ledaren själv för att reflektera över 

hur ledaren anser sig vara orienterad idag för att sedan följa upp om ett antal månader eller ett 

år för att reflektera och där igenom revidera analysmodellen för att se om man som ledare 

upplever sig ha förändrats sedan modellen användes senast. Att använda modellen bidrar till 

att ledaren kan se om det skett någon utveckling hos ledaren själv och om ledarskapsstilen har 

förändrats över tid (Ellinger & Bostrom 2002; Smith 1997; Bass & Avolio 1990). Att 

ledarskapet förändras menade flertalet av ledarna och de ansåg att ålder och erfarenhet var två 

viktiga faktorer som de upplevde har påverkat dem och förändrat deras ledarskap. 

Erfarenheten menade de baserades på att ha behövt ta många beslut genom åren och att de 

varit med om mycket i sitt yrkesverksamma och privata liv. I intervjuerna ställde vi ledarna 

inför scenarion med kritiska situationer och de menade där att de lärt sig mycket i sitt 

ledarskap av att behöva agera och lösa problem. Analysverktygets funktion för ledare som 

använder det på egen hand blir därför en möjlighet att se hur ledaren förändras och hur dennes 

ledarskap förändras över tid. Det ger också viktiga signaler inom vilka områden ledaren kan 

utvecklas. Ledaren kan med hjälp av analysverktyget identifiera svagheter i ledarskapet och 

kan därmed utveckla sitt ledarskap för att bli en bättre ledare. 

 

6.3 Framtida forskning 
 

Som framtida forskning vill vi föreslå att vidare forskning görs inom de grundläggande 

ledarskapsstilarna för att studera fler aspekter av ledarskapet, men även kopplingen hur ledare 

drar lärdom ur kritiska situationer och därmed bidrar till utvecklingen av det organisatoriska 

lärandet.   

Ett annat förslag till framtida forskning är att utveckla kritiska situationer tekniken för att 

även studera andra områden inom ledarskapsforskningen. Vi menar att metoden som sådan 

fyller en viktig funktion då den lyfter fram ledares beteende och agerande samt att det genom 

kritiska situationer går att undersöka vad ledare lärde sig av att hantera kritiska situationer. 

Det finns även utrymme att använda kritiska situationer tekniken på mer specifika områden, 

till exempel inom HR eller andra nivåer där det individuella beteendet har betydelse för 

organisationer. Vi menar därför att det även finns utrymme att studera förslagsvis ledarens 

ledarskapsstil utifrån parametrar såsom ansvar, kommunikation eller kompetens för att få en 

djupare förståelse för varför ledare agerar som de gör i dessa situationer.  

I studien framkom det att ledare hämtar inspiration till ledarskapet även utanför arbetet, därför 

menar vi att det hade varit intressant att undersöka var ledare reflekterar samt vilka faktorer 

som påverkar var och på vilket sätt reflektionen sker. Genom att studera detta hade det 

möjligen gått att undersöka hur reflektionen påverkas av den tid och rum som råder vilket kan 

yttra sig i formen av reflektion som sker. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Enkätundersökning, självupplevd grad av orientering 

 

1. Uppgiftsorienterat ledarskap beskrevs för ledaren som fokus på: 

- Produktion 
- Utfall 
- Resultat 
- Upprätthållande av uppgifter 
- Skapa strukturer 
- Måluppfyllelse 
- Uttrycker medarbetares roller 

 

2. Relationsorienterat ledarskap beskrevs för ledaren som fokus på: 

- Relationer 

- Omtanke 

- Emotionell support 

- Stödja och uppskatta 

- Välmående 

- Respekt 

 

3. Förändringsorienterat ledarskap beskrevs för ledaren som fokus på: 

- Förändringar 

- Acceptans av nya idéer 

- Snabba beslut 

- Uppmuntra samarbete 

 

Följt av frågan; Vart upplever du dig vara på skalan inom respektive orientering? 
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Bilaga 2 Intervjuutformning 
 

Scenario 1 Skickades ut till samtliga Intervjupersoner. 

I) Din uppgift är att reflektera över en kritisk händelse i ditt ledarskap som du 

upplevde antingen som positiv eller negativ. Fundera på vad som hände i denna 

situation och vad du gjorde vid detta kritiska ögonblick. 

Scenario 2.1 Skickades ut till Intervjuperson 3, 5, 6, 9 och 10. 

Under en period har det varit mycket att göra, både för dig och för personalen. Fundera på hur 

du skulle hantera följande kritiska ögonblick i scenariot. 

I) En nyckelperson på din avdelning går plötsligt in i väggen och blir sjukskriven. 

II) Två nyckelpersoner på din avdelning går plötsligt in i väggen och blir sjukskrivna. 

Scenario 2.2 Skickades ut till Intervjuperson 2, 4, 7 och 8. 

Under en period har det varit mycket att göra, både för dig och för personalen. Fundera på hur 

du skulle hantera följande kritiska ögonblick i scenariot. 

I) Du får plötsligt kännedom om att det under denna period uppstått osämja på din 

avdelning mellan ett antal anställda, vilket du tidigare inte har känt av. 

II) Du får plötsligt kännedom om att det under denna period uppstått osämja på din 

avdelning mellan ett antal anställda. Detta har resulterat i mobbing och en mindre 

grupp har blivit utanför, vilket du tidigare inte uppmärksammat. 

Scenario 3.1 Ställdes till Intervjuperson 2 

Det är hektiskt på jobbet och mycket att göra, vilket resulterat i att produktiviteten varit hög 

under en period. 

I) Plötsligt börjar personalen klaga på att det är för mycket att göra. 

II) Plötsligt börjar personalen klaga på att det är för mycket att göra, samtidigt som du 

märker att personalen börjar prestera sämre. 

Scenario 3.2 Ställdes till Intervjuperson 3, 4, 5, 6 och 7 

Du får en månadsrapport över hur din avdelning presterat och ser att det under en månad varit 

märkbart sämre resultat.  

I) Hur skulle du hantera situationen? 

II) Situationen beror på missnöje från dina anställda med ditt ledarskap, hur skulle du 

hantera det? 
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Scenario 3.3 Ställdes till Intervjuperson 8, 9 och 10 

Du får en månadsrapport över hur din avdelning presterat och ser att det under en månad varit 

märkbart sämre resultat. Hur skulle du hantera situationen? 

I) Situationen beror på missnöje från dina anställda med ditt ledarskap, hur skulle du 

hantera det? 

II) Hur skulle du agera för att försöka återuppbygga förtroendet och stödet från dina 

medarbetare? 

Varianter av dessa frågor ställdes som följdfrågor efter samtliga scenarion utöver de för 

oss oförberedda frågor som uppkom i intervjusituationen: 

 Hur hanterar du situationen? 

 Varför hanterar du situationen så? 

 Vad önskar du för resultat av agerandet? 

 Vad prioriterar du i denna situation? 

 Varför prioriterar du så? 

 Finns det rutiner/strukturer för att hantera en sådan situation? 

 Har du varit med om detta? Reflekterat/ej? 

 Lärde du dig något av situationen? 

 Hur upplever du att situationen påverkade ditt ledarskap? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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