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Sammanfattning 
 
Det råder delade meningar om synen på ledarskap. Det finns forskare som menar att 
ledarskapet är viktigt och ibland till och med avgörande för en organisation, medan det finns 
de som ställer sig mer kritiska till ledarskapets betydelse och anser att det är ett överskattat 
fenomen. Studiens teoretiska ram utgår från den rådande ledarskapsdiskursen som säger att 
vi nu befinner oss i ett postbyråkratiskt samhälle där styrningen är mer decentraliserad och 
ledarskapet bygger på förtroende och dialog framför regelstyrning, men att det ändå utövas 
en form av lätt byråkrati. Resultatet diskuteras utifrån Raelin (2010) och Tengblads (2006) 
syn på chefens nya roll, Alvesson och Sveningssons (2012) olika perspektiv på ledarskap, 
samt diskursen kring rationellt och normativt styrsätt som presenteras av Bartley och Kunda 
(1992). Syftet med studien är att undersöka chefers uppfattningar om sitt ledarskap, vilken 
betydelse cheferna anser att deras ledarskap har för organisationens framgång samt om den 
rådande diskursen kring ledarskap påverkar chefernas uppfattningar. För att ta reda på deras 
uppfattningar användes en kvalitativ metod där sex chefer intervjuades om sina 
uppfattningar. Studiens huvudresultat visar att cheferna uppfattar sig som hjälpare och ett 
bollplank för sina medarbetare. De förespråkar frihet under ansvar men är samtidigt måna 
om att behålla kontrollen över medarbetarna då de anser att de är de som i slutändan är 
ytterst ansvariga för organisationen. Sammanfattningsvis förs ett resonemang om att 
cheferna använder sig av både rationell och normativ styrning och att det återstår en lätt 
form av byråkratisering på arbetet, men att den rådande diskursen om ett postbyråkratiskt 
ledarskap med dess normativa synsätt är högst aktuellt hos de medverkande cheferna. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
Ledarskapet ses av många som viktigt och ibland till och med avgörande för att nå framgång 
inom en organisation (Alvesson & Sveningsson, 2012:297; Sveningson, Alvesson & 
Kärreman 2009:30). I alla organisationer där det gäller att förhålla sig till prioriteringar, val 
av metoder, måluppsättning och effektiva sammarbeten är ledarskapet en essentiell funktion 
(Von Otter 2006:11). 
 
Alvesson och Sveningsson (2003a:359-360) tvivlar dock starkt på att ledarskap, som en 
social konstruktion, säger något värdefullt och giltigt om vad chefer faktiskt gör och menar 
att det bör finnas en öppnare och mer skeptisk inställning till synen på ledarskap. Dessa 
olika uppfattningar om ledarskap har fått oss att intressera oss för vad chefer själva har för 
uppfattningar om sitt ledarskap och vilken betydelse de anser att deras ledarskap har för 
organisationens framgång. 
 
Intresset för ledarskap har funnits med oss i flera år och är en av anledningarna till att vi tar 
en examen inom personal och organisationsutveckling då vi hoppas att utbildningen så 
småningom ska hjälpa oss att nå en position med ledande befattning. Denna uppsats inriktar 
sig på chefers uppfattningar om sitt ledarskap, vilken betydelse de anser att deras ledarskap 
har för organisationens framgång samt om chefers uppfattningar om sitt ledarskap påverkas 
av ledarskapsdiskursen. Det finns mycket ledarskapslitteratur om ledarskap och hur en 
ledare bör vara och agera. Enligt Bartley och Kunda (1992;363) finns det inom 
ledarskapsteorin två ledande sätt att se på ledarskap, antingen som normativt eller rationellt. 
Författarna ser dock inte på ledarskapsdiskursen som en linjär utveckling utan menar att 
ideologerna rationellt och normativt går i vågor likt en cyklisk process. Kan det vara så att 
chefernas uppfattningar om sitt ledarskap och vad ett gott ledarskap innebär följer den 
rådande ledarskapsdiskursen? Vi tyckte det skulle vara intressant att få träffa personer som 
arbetar som chefer och har som dagligt arbete att leda, och få veta mer om deras 
uppfattningar om sitt ledarskap.  
 
Alvesson och Sveningsson (2003b:1437) ställer sig kritiska mot att chefer i 
ledarskapslitteraturen ofta framställs som speciella och hjälteaktiga personer. Alvesson och 
Sveningssons (2003a:377,379; 2003b:1438,1442) forskning visar att chefer pratar om sitt 
ledarskap som betydelsefullt och att de i sin chefsroll framför och formulerar visioner, 
strategier och riktlinjer. När de sedan ombeds att ge exempel på hur detta utövas konkret i 
deras dagliga arbete så misslyckas de med att förklara hur deras praktiska arbete har med 
visioner och strategier att göra. Det verkar alltså skilja sig mellan retorik och praktik i vad 
chefer säger om sitt ledarskap och vad de faktiskt gör. Vi är intresserade av att fördjupa oss i 
chefers egna uppfattningar om sitt ledarskap. Organisationerna som de intervjuade cheferna 
arbetar inom har alla redovisat ett positivt resultat de senaste tre åren och vi vill undersöka 
dels hur cheferna uppfattar sitt ledarskap, vilken betydelse cheferna anser att deras ledarskap 
har för denna framgång samt om deras uppfattningar påverkas av ledarskapsdiskursen. Hur 
ser cheferna på sitt ledarskap och uppfattas det som betydelsefullt, eller är det som Alvesson 
och Sveningsson (2003a:379) skriver ett överskattat fenomen?  

Syfte 
Syftet är att undersöka hur chefer uppfattar sitt ledarskap, vilken betydelse de anser att deras 
ledarskap har för organisationens framgång samt om den rådande diskursen kring ledarskap 
påverkar chefernas uppfattningar. 
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Frågeställningar  
Vad kännetecknar enligt cheferna ett gott ledarskap? 
Vilken betydelse har ledarskapet för organisationens framgång enligt cheferna? 
 

Begreppspreciseringar 

Definition av gott ledarskap 
Med ett gott ledarskap avses i denna uppsats ett ledarskap som är framgångsrikt både för 
organisationen och för dess medarbetare. 

Definition av ledarskap 
Det finns många olika definitioner av begreppet ledarskap. En del ledarskapsforskare ser 
ledarskapet ur ett personlighetsperspektiv där speciella karaktärsegenskaper är utmärkande 
för ledare, medan andra ser på ledarskapet som en handling eller beteende (Granberg, 
2011:579; Ahltorp, 2003:19–20). I dagens forskning ges begreppet oftast en relationell 
innebörd där många talar om ledarskapet som en process (Ahltorp, 2003:21; Granberg 
2011:579; Sandberg & Fogelberg 2000:4; Sveningsson, m.fl. 2009:32). Alvesson & 
Sveningsson (2012:306) tar upp att de olika definitionerna av ledarskap ändå gemensamt 
utgår från att ledarskapet har att göra med en påverkansprocess som utspelar sig i ett 
ojämlikt förhållande, där ledaren utövar makt över sina underställda. Northouse (2013:5) 
definierar ledarskap som en process varigenom en individ påverkar en grupp av individer att 
uppnå ett gemensamt mål. Vi kommer främst att se på ledarskapet utifrån detta synsätt där 
processen är central i begreppet. Ledarskapsbegreppet utvecklas ytterligare under teoretiska 
utgångspunkter. 

Chefskap och ledarskap 
I ledarskapsforskning skiljs ofta chefskap och ledarskap åt (Ahltorp, 2003:21; Sveningsson, 
m.fl., 2009:35). Chefskapet brukar beskrivas som en formell position som innefattar 
operativt arbete såsom planering, organisering och budgetering (Ahltorp, 2003:21; Alvesson 
& Spicer, 2012:23; Granberg, 2011:580). Ledarskapet i sin tur ses som en förändrings-
inriktad process som inkluderar att bygga nätverk och relationer samt att skapa visioner 
(Bolman & Deal, 2012:402). Ahltorp (2003) menar att alla chefer i ledande roller både har 
en chefsfunktion och en ledande roll där hon i den sistnämnda rollen hänvisar till ledandet 
som ett samspel med medarbetarna. Hon tar likt andra författare upp att ledarskapet inte är 
något som personer automatiskt tilldelas bara för att denne blivit chef utan att det utvecklas i 
ett samspel med medarbetarna (Ahltorp, 2003:22). I detta arbete intresserar vi oss av 
formellt tillsatta chefer och deras uppfattningar om sitt ledarskap. 

Organisationer med positivt resultat 
I uppsatsen intervjuas chefer som arbetar inom organisationer som de senaste tre åren 
redovisat ett positivt resultat i sin årsredovisning. Organisationernas resultat har 
kontrollerats via internetsidan Allabolag.se. 

Avgränsningar 
Det finns flera faktorer som påverkar en organisations framgång. I denna uppsats görs en 
avgränsning vid att enbart studera chefers uppfattningar om sitt ledarskap samt den 
betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång. 
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Tidigare Forskning 

Föränderligheten i chefens arbete 
I två artiklar av Tengblad (2002;2006) redovisades i vilken grad chefens arbete utsatts för 
förändring. I båda artiklarna gjorde författaren en jämförande studie mellan en tidigare 
studie och en motsvarande studie han själv utfört årtionden senare gällande verkställande 
direktörers arbete. En av de jämförande studierna presenterades 2002 där han jämförde 
resultatet i sin studie med Carlsons studie från 1951. Den andra studien som presenterades 
2006 jämförde han i en ny studie han gjort med Mintzbergs studie från 1973. Båda dessa 
studier utfördes för att lyfta diskussionen om föränderligheten i chefers arbete. Enligt 
Tengblad (2006) är forskare oeniga om chefens arbete har förändrats eller inte. Det finns 
forskning som visar att chefers arbete är sig likt över tid. Annan forskning däremot hävdar 
att chefens arbete har genomgått en drastisk förändring (Tengblad, 2006:1438). Tengblad 
(2006) undersökte även hur sättet som chefer utför sitt arbete på förändrats med den rådande 
ledarskapsdiskursen. Mintzberg hävdade att ledarskap kunde ses som ett tidslöst fenomen 
och menade att chefer arbetade som de alltid hade gjort. Enligt Tengblad har diskursen om 
ledarskap genomgått en stor förändring sedan Mintzberg gjorde sin studie 1973 (Tengblad, 
2006:1439–1441). 
 
En skillnad Tengblad (2002:557) fann då han gjorde den jämförande studien med Carlsons 
studie var att chefers arbete hade blivit mindre fragmenterat. Carlson dokumenterade 
ständiga avbrott i chefernas arbete och menade att detta förhindrade arbete med planering 
och kontemplation. Tengblad menade att en av de kanske viktigaste förändringarna som 
skett var att de verkställande direktörerna i hans studie utövade styrning på ett mer indirekt 
och generellt sätt då de hade möjlighet att arbeta på ett mindre fragmenterat och reaktivt sätt. 
De kunde koncentrera sig på de mer övergripande företagsfrågorna såsom 
omvärldsbevakning, struktur- och organisationsfrågor samt ekonomisk uppföljning istället 
för att lösa kommersiella och tekniska problem. Dessa problem hanterades istället längre ner 
i hierarkin genom ett ökat ansvar till chefer lägre ner i organisationen (Tengblad, 2002:560). 

Vad beträffade syftet med chefens arbetsuppgifter var den vanligaste anledningen, i både 
den jämförande studien och Carlsons studie, att skaffa information. Beslutsfattande utgjorde 
bara en liten del vilket var en kontrast mot den vanliga uppfattningen om att företagsledande 
handlar om att fatta beslut. Många arbetsuppgifters syfte var också att ”verkställa”. Dit 
hörde att utföra förberedelsearbete, många aktiviteter av ceremoniell karaktär samt att 
informera (Tengblad, 2002:556). 

I studien som gjordes 2006 framkom det att cheferna träffade sina medarbetare betydligt 
oftare och att de arbetade mer decentraliserat jämfört med cheferna i Mintzbergs studie från 
1973. Istället för att själva fatta besluten eller fatta beslut i grupp föredrog cheferna i den nya 
studien att de underordnade cheferna själva fattade egna beslut inom sina ansvarsområden. 
Cheferna lade mer energi på att kommunicera sina förväntningar, visioner och strategiska 
syften till sina underordnade chefer, och framför allt såg de till att cheferna under dem visste 
att de var ansvariga för att nå dessa förväntningar. Cheferna deltog även mer i ceremonier 
och andra sociala sammanhang (Tengblad, 2006:1448). Dessa skillnader i beteende, vilket 
innefattade att cheferna i den nya studien gav mer information istället för att ställa krav, 
indikerar på en förändring från rationalismen och det administrativa chefskapet menar 
Tengblad (2006:1449). Han skriver om att skillnaderna mellan dessa två studier kan tolkas 
som en förändring från administrativt chefskap till institutionellt ledarskap. Cheferna i den 
nya studien såg på sig själva som ledare som skulle inspirera och kommunicera ut mål och 
visioner och bygga kulturen (Tengblad, 2006:1452). Det finns dock forskare som menar att 
denna ledarskapsstil endast återfinns på retorisk nivå och att det finns ett stort gap mellan 
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hur ledare ser på sig själva och hur de faktiskt praktiskt utövar sitt ledarskap (Tengblad, 
2006:1442-1443). De båda jämförelsestudierna visade att chefers arbete inte är så stabilt 
som exempelvis Mintzberg beskriver det men inte heller så föränderligt som förespråkarna 
för postbyråkratin påstår. Postbyråkratin karaktäriseras av flexibla, icke hierarkiska 
organisationer som bygger på förtroende, dialog och delade värderingar snarare än att bara 
följa regler (Tengblad, 2006:1440). 

Chefens egna uppfattningar om sitt ledarskap 
I en studie gjord av Alvesson och Sveningsson (2003b:1440) intervjuades chefer på olika 
nivåer i syfte att se hur chefer själva uppfattade sitt ledarskap. Studiens resultat visade att 
flertalet chefer ansåg att lyssna, småprata och vara uppmuntrande mot sina medarbetare var 
en viktig del i deras arbete. Alvesson och Sveningsson (2003b) ställde sig dock skeptiska till 
detta då lyssna och småprata enligt dem inte får någon större betydelse i 
ledarskapslitteraturen gällande chefers arbetsuppgifter. Snarare är det planering, 
beslutsfattande, bemanning och övervakning som fått stor betydelse i litteraturen enligt 
författarna. Att lyssna menade Alvesson och Sveningsson (2003b) är en trivial sak som alla 
människor gör på arbetsplatsen varje dag och bara för att det är en chef som gör det blir det 
betydelsefullt. Författarna ställde sig frågan; om triviala arbetsuppgifter är det centrala i 
ledarens arbete vad är det då som skiljer deras arbete från medarbetarens (Alvesson & 
Sveningsson, 2003b:1435-1440). Resultatet i studien visade vidare på att chefen uppfattade 
sig som den som framför och formulerar visioner, riktlinjer och strategier. Dock skriver 
Alvesson och Sveningsson (2003b) att när cheferna sedan blev ombedda att ge konkreta 
exempel på hur de arbetade med att framföra och formulera visioner, strategier och riktlinjer 
rent praktiskt i sitt arbete så misslyckades de. Författarna hade svårt att se hur lyssna och 
småprata kan användas som verktyg för ett visionärt och strategiskt ledarskap. De menade 
att prat om visioner och strategier kanske mer är kopplat till chefers identitet i arbetet 
snarare än att vara en beskrivning av vad cheferna verkligen gör (Alvesson & Sveningsson, 
2003b:1442). 

Chefens tillvägagångssätt för att påverka organisationen 
Tengblad (2000:29) redogjorde i sin studie för direktobservationer av åtta verkställande 
direktörer där de utövade eller försökte utöva kontroll. Syftet var att kartlägga de olika 
tekniker som cheferna regelbundet använde sig av för att utöva kontroll och sedan jämföra 
detta med ledarskapsteoriers syn på chefen som beslutsfattare respektive ledare. Han kom 
fram till att föreställningen om att verkställande direktörer främst är beslutsfattare var 
missvisande och att de istället framstod mer som ledare, även om ledarstilen var mer 
resultatorienterad än humanistisk (Tengblad, 2000:35). Resultatet visade att en viktig 
kontrollteknik som regelbundet användes av de verkställande direktörerna i studien var att 
hålla sig informerade, inte minst om verksamhetens utveckling och ekonomiska resultat. 
Överlag ansågs budgeten utgöra ett viktigt styrinstrument och de verkställande direktörerna 
ville att deras underställda chefer skulle engagera sig i ambitiösa resultatmål. De förväntade 
sig också att de underställda cheferna skulle presentera godtagbara förklaringar till 
eventuella negativa avvikelser i förhållande till budgeten samt planera för hur detta skulle 
rättas till. De verkställande direktörerna önskade skapa ett självreglerande system där de 
underställda cheferna själv skulle bevaka enheternas resultat (Tengblad, 2000:30). Förutom 
formella resultatrapporter värdesatte de verkställande direktörerna informella bedömningar, 
inte minst genom möten, vilka gav information om både verksamheterna och de ansvariga 
personerna (Tengblad, 2000:30–31). I undersökningen framstod de viktigaste metoderna för 
att påverka organisationen vara att fatta beslut, att utdela belöningar och bestraffningar samt 
att kommunicera värden. Att fatta beslut sågs dock inte som deras huvudsakliga aktivitet och 
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det skedde vanligtvis inte på ett formellt sätt. Tengblad (2000) menade att det var rimligare 
att tala om att de bestämmer sig snarare än beslutar (Tengblad, 2000:32–33). 
 
För att kommunicera värden använde cheferna sig främst av ledningskonferenser, 
chefsutbildning, dotterbolagsbesök samt personalmöten. De underställda cheferna påmindes 
regelbundet om vilka förväntningar som fanns på dem och vilka mål som var satta 
(Tengblad, 2000:32). I undersökningen gjorde de verkställande direktörerna många försök 
att påverka under en arbetsdag men det var sällan ett formellt beslutsfattande eller utdelande 
av order, istället valde de att ställa kritiska frågor eller uttala värden för att klargöra vad de 
ansåg viktigt. De förväntade sig att de underordnade cheferna hängivet skulle arbeta mot 
fastställda mål utan behovet av detaljerade instruktioner (Tengblad, 2000:34). 

Tengblad (2000) poängterade att bilden av en VD som vägleder och motiverar sina anställda 
var något förskönad och att piskan var lika närvarande som moroten. Cheferna var ofta raka 
i sin kommunikation och förväntade sig hängivna underställda. Det framkom också att de 
ofta överförde den press som de själva kände att uppfylla höga resultatförväntningar på sina 
närmaste medarbetare (Tengblad 2000:34–35). Vidare menade författaren att utövandet av 
inflytande var starkt sammankopplat med förmågan att uppnå samtycke för en viss agenda. 
Detta blev enligt Tengblad (2000) extra framgångsrikt om de underställda kände att det låg i 
deras intresse att ansluta sig till Vd:ns agenda. Den verkställande direktören var beroende av 
omgivningens förtroende och utan omgivningens samtycke för sina förslag var denne 
relativt maktlös (Tengblad, 2000:35). 

Användandet av situationsanpassat ledarskap 
I en studie gjord av Avery och Ryan (2002) intervjuades 17 chefer om sina upplevelser om 
den modell för situationsanpassat ledarskap som de använde sig av (Avery & Ryan, 
2002:242,245). Resultatet visade att situationsanpassat ledarskap tillhandahöll ett sätt för 
chefen att få ut det mesta ur sin roll som chef och även få ut de mesta från sina anställda 
(Avery & Ryan, 2002:250). Vidare framkom i studien att beordrande ledarskap var den stil 
som var minst omtyckt bland cheferna medan stöttande ledarskap var den mest omtyckta 
stilen. Resultatet visade att de flesta cheferna inte bara ogillade utan även undvek att 
använda sig av den beordrande stilen. Vid situationer där det var nödvändigt att den 
beordrande stilen användes framkom det att vissa respondenter till och med delegerade den 
uppgiften till en underordnad chef. Författarna hade en tro om att de intervjuade cheferna 
inte tyckte om att använda sig av den beordrande stilen eftersom cheferna gillade att ses som 
“en i gänget” istället för att åtskiljas från de andra som chef (Avery & Ryan, 2002:250). För 
att kunna använda sig av situationsanpassat ledarskap krävdes det av chefen enligt Avery 
och Ryan (2002) att denne var flexibel och att han eller hon besatt förmågan att “byta stil” i 
sitt ledarskapsutövande när det var nödvändigt (Avery & Ryan, 2002:258). 

Positiva och negativa ledarskapsbeteenden 
Karakitapoğlu-Aygün och Gumusluoglu (2013) har i sin studie intervjuat tio medarbetare 
och 21 chefer för att undersöka positiva och negativa ledarskapsbeteenden. De likställde 
positiva ledarskapsbeteenden med ett transformativt ledarskap och negativa 
ledarskapsbeteenden med ett icke transformativt ledarskap. Det framkom att deltagarna i 
studien ansåg att transformella ledare är ledare som har en övertygande vision och höga mål 
som nås genom väl planerade handlingsplaner. Ledarna bör själva tro på visionen och 
försöker därefter uppmana andra att också tro på den. För att övertyga sina medarbetare 
måste de kommunicera varför dessa förändringar är nödvändiga och därefter klart uttrycka 
målen som ska uppnås, enligt deltagarna. De anställda ska inte bara bli övertygande om 
visionen och målen utan också motiverade att följa dem, och det är viktigt att visa vilka 
fördelar som kommer med det. Genom att överföra känslan av ansvar och medbestämmande 



 

  
 

6 

motiverar transformella ledare sina anställda att uppnå organisationens mål, menade 
deltagarna i studien (Karakitapoğlu-Aygün & Gumusluoglu, 2013:116,118). Icke 
transformella ledare sågs som ledare som manipulerar sina anställda för att uppnå mål och 
de använder hot och rädsla för att målen ska uppnås. Ledare med dessa negativa 
ledarskapsbeteenden ansågs även som ineffektiva av studiens deltagare för att de inte kan 
övertyga sina anställda att ta ansvar över sina uppgifter, göra en tydlig arbetsfördelning eller 
ge klara förväntningar. De bevakar sina anställda och ingriper i allt de gör och är därför 
oftast nedgrävda i detaljer större delen av tiden. De uppfattades också som ledare som vill 
att de anställda ska arbeta enligt ledarens regler och beslut och tillåter ingen frihet 
(Karakitapoğlu-Aygün & Gumusluoglu, 2013:122–123). Deltagarna i studien menade att en 
bra ledare behandlar sina anställda som unika individer och avsätter tid för lärande och 
coachande för att hjälpa dem att utvecklas. Ledarna förväntas att rensa bort hinder för sina 
anställda och hjälpa dem genom problemen. De bör finnas vid de anställdas sida och ta 
hänsyn till deras åsikter, och rör sig kring medarbetarna vilket ger dem möjligheter att både 
ge och få feedback. Transformella ledare var enligt deltagarna också medvetna om de 
anställdas kapacitet och kan avgöra vilken uppgift som de kommer lyckas med. 
(Karakitapoğlu-Aygün & Gumusluoglu, 2013:116–119). Det framkom att transformella 
ledare uppfattades ha positiva ledarskapsbeteenden som inger känslor av stolthet, respekt 
och tillit hos deras anställda. Ledarna sågs också som någon som beter sig respektfullt men 
bestämt. De är inte rädda för att visa sina känslor men bryr sig om det goda för de anställda. 
Transformella ledare tar enligt deltagarna organisationens mål framför sina egna och tänker 
på vad som är bra för organisationen och dess medarbetare framför sig själva, till skillnad 
från icke transformella ledare (Karakitapoğlu-Aygün & Gumusluoglu, 2013:117,122). 
 
Ovanstående studier anser vi vara relevanta för att hjälpa oss besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Tengblads (2002;2006) två artiklar om chefsarbetets föränderlighet hjälper 
oss att bättre förstå hur cheferna arbetar praktiskt i dagens arbetsliv jämfört med förr. 
Artiklarna hjälper oss även förstå hur diskursen kring ledarskapet förändrats samt varför 
cheferna säger som de gör. Alvesson och Sveningssons (2003b) studie ger oss en större 
förståelse kring chefers egna uppfattningar om sitt ledarskap vilket även är huvudsyftet med 
denna uppsats. Studien av Tengblad (2002), som visar olika sätt som chefen utövar kontroll 
för att påverka organisationen, anser vi relevant då vi vill undersöka vilken betydelse 
respondenterna anser att deras ledarskap har för organisationens framgång. Studien gjord av 
Avery och Ryan (2002) tar upp vilken ledarskapsstil chefen föredrar att använda sig av 
vilket är relevant för att förklara chefernas uppfattning om sitt ledarskap. Slutligen 
framkommer det i Karakitapoğlu-Aygün och Gumusluoglus (2013) studie vad chefer och 
medarbetare anser är positiva och negativa ledarskapsbeteenden, vilket vi finner intressant 
då en av frågeställningarna i denna uppsats är vad cheferna anser kännetecknar ett gott 
ledarskap. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsen teoretiska ram utgår från den rådande ledarskapsdiskursen med teorin om ett 
postbyråkratiskt ledarskap som bland andra Tengblad (2006) beskriver. För att förklara 
resultatet kommer vi även ta hjälp av Barley och Kundas (1992) och Tengblads (2000) 
synsätt på ledarskap som rationellt och normativt. Vidare utgår vi från Alvesson och 
Sveningssons (2012) perspektiv på vad ledarskap är samt Raelins (2010) teori om chefens 
nya roll. 
 
Postbyråkratiskt ledarskap  
Enligt Tengblad (2006:1440) har det under slutet av 90-talet publicerats en hel del 
ledarskapslitteratur som betonar vikten av en postbyråkratiskt syn på organisering och ett 
kollektivt ledarskap. Tengblad (2006:1440) definierar som tidigare nämnt postbyråkratin 
som karaktäriserad av flexibla, icke hierarkiska organisationer som bygger på förtroende, 
dialog och delade värderingar snarare än att bara följa regler. Han hävdar att postbyråkratins 
framträdande har och kommer att ha en stor påverkan på sättet som chefer utför sitt arbete 
på. Han skriver vidare att chefens arbete genomgår en enorm och snabb förändring som 
manas på av ökade kundkrav, ny teknologi och ökat tryck från konkurrerande företag som 
utmanar de traditionella formerna av organisering. Chefens nya roll är att vara en 
hjälpare/diskussionsledare till starka medarbetare som löser problem själva genom 
projektgrupper och korsfunktionella nätverk. Dock skriver Tengblad (2006) att de studier 
som gjorts gällande existensen av chefers nya arbete visar att det bara är små förändringar 
mot det postbyråkratiska ledarskapet som gjorts i verkligheten. Han skriver att det nya sättet 
att organisera mer är som en lätt form av byråkrati. Anledningen till den karakteriseringen 
beror på att cheferna fortfarande är de som hålls personligt ansvariga för sin verksamhet och 
därför är det inte stor sannolikhet att de behandlar sina anställda som självständiga 
medarbetare eller att de skulle sluta kontrollera deras prestationer. Han nämner Mintzbergs 
insats på området som studerat chefers arbete på 70-talet och på 90-talet och skriver att 
Mintzberg behåller sin uppfattning om att ledarskapet är ett tidlöst fenomen. Tengblad 
(2006) skriver att Mintzberg varken tar upp faktorer såsom teknologi, flexibilitet, 
förändring, globalisering eller en ökad konkurrenskraft. Mintzberg talar snarare om att 
chefens arbete då som nu handlar om att leda, kommunicera, kontrollera, förena, hantera, 
planera och tänka (Tengblad, 2006:1440–1441). 
 
Tengblad (2006) menar att chefens roll tidigare var associerad med en strävan efter rationellt 
administrativt beteende, men att diskursen har gått ifrån det rationalistiska synsättet till att 
chefen istället ska anta rollen som en ledare som kommunicerar visioner och förändrar 
organisationen. Från 1980-talet och framåt är det vitt accepterat inom svenskt näringsliv att 
en högt uppsatt chef ska styra sin organisation genom att kommunicera idéer istället för att 
sätta upp regler och ge instruktioner, och det är nu “omodernt” att se på ledaren som en 
effektiv administratör. Detta så kallade postbyråkratiska tänket innebär att ledarskapsstilen 
är relativt informell och decentraliserad. Den bygger på förtroende, engagerade medarbetare 
och en önskan om att känna sammanhang (Tengblad, 2006:1442).  

Rationellt och normativt synsätt  
Inom ledarskapsteorin finns det två ledande skolbildningar, den rationella och den normativa 
(Barley & Kunda, 1992:363; Tengblad, 2000:29). Både den rationella och den normativa 
retoriken utlovar ökad produktivitet och lönsamhet men de förespråkar radikalt olika medel 
för att uppnå dessa resultat (Barley & Kunda, 1992:389). Den rationella skolan inriktar sig 
mot systematik, planering och beslutsfattande. Ledarens roll är att vara beslutsfattare, och 
verkställande av genomtänkta beslut ses som effektivt ledarskap (Tengblad, 2000:29). 
Scientific management och Systems rationalism är exempel på ideologier där rationell 
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kontroll utövas (Barley & Kunda, 1992:364). Den normativa styrningsfilosofin fokuserar på 
mål- och normstyrning och ledarens roll är att vara den som inspirerar och motiverar 
medarbetare till goda arbetsprestationer. Detta synsätt utgår ifrån att ledaren istället för att 
fatta beslut bör fokusera på att skapa mening och förståelse för medarbetarna som själva ska 
välja lämpliga tillvägagångssätt för att uppnå det gemensamma målet (Tengblad, 2000:29). 
Barley och Kunda tar upp Industrial betterment, Human relations och Organizational culture 
som exempel på normativa styrideologier (Barley & Kunda, 1992:365). 
 
Så fort motsägelser i en av ideologierna blir synliga skapas en ny ideologi för att täcka den 
tidigare ideologins brister menar Barley och Kunda (1992:392–393). Författarna förkastar 
synen på ledarskapsdiskursen som en linjär utveckling där synen på styrning gått från 
tvångsmedel till rationalism och sedan vidare till normativ styrning utan menar att den 
istället upprepat sig mellan ideologierna rationell och normativ i vågor likt en cyklisk 
process (Barley & Kunda, 1992:364–365). Ideologier som förespråkar rationell styrning kan 
anklagas för att ignorera normativa handlingar såsom att skapa mening och förståelse för 
sina medarbetare så att de kan nå målen. Det normativa synsättet kan samtidigt kritiseras av 
förespråkarna av det rationella synsättet då de menar att någon måste ta besluten och planera 
(Barley & Kunda, 1992:386). Barley och Kunda menar att trots att ideologierna vid olika 
tidpunkter varit olika starka har den rationella ideologin alltid dominerat chefskapet i och 
med att den rationella styrningen är mer allmänt förekommande och närmare länkat 
ledningsarbete (Bartley & Kunda, 1992:393). 

Chefens nya roll 
Raelin (2010) diskuterar om kontroll har blivit oanvändbart för chefer, vare sig det gäller 
som formell byråkratisk mekanism eller som en informell postbyråkratiskt process. Raelin 
(2010) beskriver postbyråkratin som alternativet till formell kontroll där informell kontroll 
utövas genom normer och förtroende. Raelin (2010) skriver att kontroll måste tas över av 
dem som befinner sig närmast problemet. I de fall där medarbetare har blivit 
självorganiserade, där de själv bestämmer i vilken riktning de ska åt, ställer sig Raelin 
frågan om vi nått en punkt i det postbyråkratiska samhället som innebär slutet för chefernas 
kontroll (Raelin, 2010:136). Enligt Raelin (2010) pågår just nu en förändring från att 
ledningen styr till att medarbetarna på golvet själva skapar strategier i självbestämmande 
grupper vilket ersätter chefens inflytande. Författaren drar slutsatsen att chefens roll under 
dessa nya omständigheter inte är att kontrollera processen utan att fungera som en 
“diskussionsledare” och bygga en “lärande” kultur (Raelin, 2010:137).  
 
Enligt Raelin (2010) går vi mot ett samhälle som förespråkar informell kontroll, eller 
kontroll genom kulturen, normer och förtroende snarare än genom hårda direktiv. Just 
företagskultur har förespråkats som användbart då en stark företagskultur ger motiverad 
arbetskraft och bidrar till en hög produktivitet då det sammanlänkar medarbetarna med 
företagets kärnvärden och värderingar. Kulturen som en kontrollfunktion skiljer sig från 
formell kontroll. Kulturen kontrollerar genom känslor, värderingar och attityder tillskillnad 
från formell kontroll som kontrollerar genom tydliga direktiv. Kulturen kan leda till 
införande av önskade värderingar och normer vilket gör konstant övervakning onödig. I en 
stark företagskultur formas medarbetarna efter samma “mall” och kontroll utövas om än i en 
annan form. Kultur är alltså även det en form av kontroll (Raelin, 2010:140). Vissa menar 
dock enligt Raelin att kontroll kan utövas mer nu än under den byråkratiska tiden då vi idag 
med hjälp av informationssystemen kan övervakas (Raelin, 2010:141). 
 
Raelin (2010) tror att hierarkisk kontroll i någon form är en nödvändig mekanism i 
organisationslivet då det finns ett behov att dela upp arbetsuppgifterna (Raelin, 2010:144). 
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Det beskrivs dock att i team som är specialister på sitt område minskar behovet av att 
ledningen ska bestämma strategier för arbetet. Dessa grupper behöver inte kontrolleras utan 
är självstyrande. Med postbyråkratin finns behovet enligt Raelin (2010) att se ledarskapet 
som “postheroiskt”. Tiden då ledaren sågs som en hjälte är förbi och chefskontroll i en 
postheroisk värld ses som utdaterat då medarbetarna i en större utsräckning förväntas vara 
självbestämmande. Chefers uppgift enligt Raelin (2010) är i den rådande 
ledarskapsdiskursen att serva medarbetarna så att de kan fullfölja sitt jobb på ett fritt sätt 
(Raelin, 2010:146–147). Raelin (2010) hävdar vidare att försvagning av kontroll från 
cheferna kan ge upphov till att chefskapet ges en annan roll. Raelin (2010) föredrar att 
förklara chefens nya roll med hjälp av termen “vävare”. Han skriver att vävare spelar en 
kritisk roll, inte bara i att organisera nätverk utan även att upprätthålla dem när de väl 
bildats. Förutom rollen som vävare menar författaren att chefers nya roll är att fungera som 
diskussionsledare i dialoger inom verksamheten (Raelin, 2010:148). Raelin (2010) skriver 
vidare att chefens nya roll kan utgöra ett hot mot chefskapet då det kan leda till att chefens 
jobb försvinner. Om självstyrande grupper kan ta ut riktningen själv så behövs ingen chef 
för att kontrollera deras mål och handlingar (Raelin, 2010:148). 
 
Raelin (2010:142) drar slutsatsen att postbyråkratin trots sina platta former ändå med sin nya 
teknologi utövar formell byråkratisk kontroll. Om den som kontrollerar kan observera, 
antingen direkt eller via informationssystem, så kan kontroll användas för att övervaka, 
utvärdera och belöna medarbetare. Om beteenden inte kan observeras så kan det vara så att 
man istället tittar på resultatet för att utvärdera och belöna medarbetarna (Raelin, 2010:138). 
Chefens kontroll kommer enligt Raelin (2010) på det ena eller andra sättet alltid bestå. 
Raelin (2010) hävdar att vår utveckling talar för att människor och organisationer behöver 
ett disciplinärt samhälle och han skriver att för varje uns av frihet vi får slutar det med att vi 
underkastar oss en annan form av kontroll (Raelin, 2010:150). 

Olika perspektiv på ledarskap 
Alvesson & Sveningsson (2012:307) anser att chefers betydelse i många sammanhang 
förstoras. Forskare har haft svårigheter med att bevisa vilken påverkan chefens ledarskap har 
på medarbetarnas prestationer och organisationens framgång. Trots detta förklarar forskare 
ofta organisationers förlopp och utfall med hjälp av fenomenet ledarskap även fast det råder 
en stor osäkerhet kring om ledarskap är relevant för en organisations framgång.  
 
Det finns många synsätt på vad ledarskap innebär och det finns en uppsjö av litteratur inom 
ämnet. Många forskare är överens om att ledarskap är av betydelse, ibland till och med 
avgörande för en organisations framgång (Alvesson & Sveningsson, 2003a:359-360, 
2012:297). Smircich och Morgan menar att ledarskapet genomsyrar och strukturerar det 
praktiska och teoretiska i organisationer och att frånvaro av ledarskap ofta till och med ses 
som frånvaro av organisering (Smircich & Morgan, 1982:257). Alvesson och Sveningsson 
(2003a:379) uppmuntrar till frågan om vikten av ledarskap i organisatoriska sammanhang. 
De påpekar att det finns starka ideologier kring idén om ledarskap och att det framställs som 
något distinkt och robust, utan noggrant övervägande av skälen för detta. 
Ledarskapslitteraturen framställer ofta ledarskap som något väldigt speciellt och det finns en 
underton av ledarskap som något magiskt. Många författare anser att det föreligger ett 
“heroiskt skimmer” över ledarskapet i ledarskapslitteratur, i såväl akademiska tidskrifter 
som i massmedia (Alvesson & Sveningsson, 2012:297). Ledarskapet framställs i heroiska 
och visionära termer, där ledaren ses som en räddare i nöden. Det kopplas också till radikala 
förändringar, stora idéer och engagerande tal som uppmuntrar medarbetare att delta i 
företagets stora mission. I litteraturen använder ledaren sin karisma, känslor och symboler 
för att uppmuntra medarbetarna att följa organisationens projekt. Ledarens framställs också 
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som den som skapar resultat, är mäktig och aktiv, medan medarbetarna är de som följer. 
Dock talas det sällan om de triviala arbetsuppgifter som chefen har, så som administrativa 
uppgifter, ge och få information, lösa tekniska och praktiska problem, lyssna, prata, skvallra 
och skapa en god arbetsatmosfär. Istället framställs ledare ofta som stora kommunikatörer 
som får andra att lyssna (Alvesson & Sveningsson, 2012:297–298). 
 
För att ta reda på hur det skapas mening i organisationen måste ledarskapet förstås som en 
social process menar Smircich och Morgan (1982:261). Om vi förstår på vilket sätt 
ledarskapsåtgärder försöker skapa och tolka situationer för att guida medarbetarna kan vi 
förstå hur det utgör en viktig bas för organisationell aktivitet. Den huvudsakliga utmaningen 
för ledare är att skapa mening på ett sätt så att individer orienterar sig själva till att 
åstadkomma det som är önskvärt, och detta görs bland annat genom språk och symboliska 
konstruktioner (Smircich & Morgan, 1982:262). 
 
Alvesson och Sveningsson (2012) talar om att det finns olika perspektiv på vad ledarskap är. 
I tidig forskning ansågs det att ledarskap handlade om karaktär och personlighet. Vissa hade 
de rätta personlighetsdragen medan andra saknade dem och var då inte lika lämpade att leda. 
En ledare skulle besitta karaktärsdrag så som att vara uthållig, ha ansvarskänsla, vara 
målorienterad, ihärdig, vara djärv, ha en god problemlösningsförmåga samt en stark 
självkänsla och självsäkerhet. Studier har dock utförts för att studera dessa påstådda 
egenskaper, men ledare har uppvisat många egenskaper som är motsägelsefulla. Det gör det 
enligt Alvesson och Sveningsson (2012) nästintill omöjligt att bevisa att det är vissa 
egenskaper som skulle göra någon till en bra ledare. Men trots att det inte har kunnat gå att 
bevisa att ledarskap handlar om egenskaper blev det under 80-talet återigen populärt att 
beskriva ledarskap med hjälp av egenskaper. Den egenskapsorienterade inriktningen har 
under senare år fått ett stort genomslag hos ledarskapsutvecklare och karriärkonsulter. De 
egenskaper som enligt Alvesson och Sveningsson (2012) skiljer ledare från icke ledare är att 
ledare har ett driv, en ärlighet och integritet, de har en kognitiv förmåga och kunskap om 
branschen och de är motiverade att leda (Alvesson & Sveningsson, 2012:299–300). 
 
Ett annat sätt att se på ledarskap är utifrån ett situationsorienterat sätt vilket innebär att man 
anpassar sitt ledarskap utifrån olika situationer. Det är först och främst den interpersonella 
relationen mellan chef och medarbetare som avgör vilket ledarskap som ska utövas och 
denna relation beskrivs utifrån förmågan hos medarbetaren att själv ansvara för och 
genomföra sina arbetsuppgifter. Forskare är överens om att situationen som ledarskapet 
utövas i har betydelse, men de har haft problem med att dra säkra slutsatser kring betydelsen 
av situation och stil (Alvesson & Sveningsson, 2012:303). 
 
Även transformativt ledarskap där man utgår från personliga egenskaper, särskilt karisma, är 
ytterligare ett sätt att se på ledarskap. I denna situation ser man på ledarskap som förmågan 
att åstadkomma förändringar. Transformativt ledarskap handlar om att frambringa visionärt 
och inspirerande engagemang, speciellt i situationer där det krävs förändring. I ett sådant 
karismatiskt och förändringsorienterat ledarskap ses betydelsen av att kommunicera visioner 
centralt. Alvesson och Sveningsson (2012) nämner att ledarskap i kunskapsintensiva 
organisationer bör vara stödjande och inspirerande (Alvesson & Sveningsson, 2012:304). 
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METOD 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns olika ansatser som är användbara för att kunna förstå och tolka det man undersöker 
(Sjöström, 1994:73). I denna studie har vi utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, då 
syftet med studien har varit att undersöka hur chefer uppfattar sitt ledarskap och vilken 
betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång. Genom ett 
hermeneutiskt förhållningssätt söks kunskap om hur innebörder och intentioner hos 
människor och företeelser sedda i sitt sammanhang av tid, rum och mening kan förstås 
(Sjöström 1994:73). Handlingar och företeelser sedda var för sig förstås som helheter och i 
relation till allt känt omkring dem (Sjöström, 1994:77). Meningsfulla fenomen måste tolkas 
för att kunna förstås, och detta är något vi gör hela tiden. Den meningen som ett fenomen 
tillskrivs varierar ofta från individ till individ (Gilje & Grimen 2007:171-172). Den 
hermeneutiska cirkeln innebär att förståelsen sker genom en process där den mindre delen 
ses i förhållande till helheten, exempelvis ses meningen i förhållande till diskursen (Aspers, 
2011:41). Den hermeneutiska cirkeln används även under analysen då vi under 
arbetsprocessen får kännedom om materialet som används vid tolkning av de enskilda 
analyserna (Aspers, 2011:208). 

Forskningsansats 
Det finns olika sätt för forskare att relatera teori och empiri med varandra. Patel och 
Davidsson (2011:23–25) beskriver tre olika tillvägagångssätt; deduktion, induktion och 
abduktion. Deduktion innebär att forskaren drar slutsatser om det empiriska materialet 
utifrån teorier, medan det induktiva förhållningssättet innebär att forskaren utifrån empirin 
formulerar en teori (Patel & Davidsson, 2011:23). Vid en abduktiv forskingsansats 
kombineras det deduktiva och induktiva förhållningssättet. Fördelen med denna metod är att 
den inte låser forskaren i samma grad som en deduktiv eller induktiv ansats. Den abduktiva 
ansatsen kombinerar studier av teori med analys av empiri. Abduktionen innebär att 
forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, 
det vill säga en teoretisk struktur. Därefter prövas denna hypotes på nya fall och på så sätt 
kan teorin utvidgas och utvecklas (Patel & Davidsson, 2011:24). 
 
Vi har valt att utgå ifrån en abduktiv forskningsansats för att kunna dra nytta av både 
deduktiv och induktiv ansats. Vi började studien med en tanke om att det fanns handfasta 
punkter om vad som utgjorde ett gott ledarskap och gjorde därför en intervju med en 
ledarskapsutvecklare för att få mer kunskap kring ämnet. Genom intervjun med 
ledarskapsutvecklaren samt fördjupning i litteratur inom ämnet föddes nya tankebanor och 
vi började utgå från tankar om att ledarskapet kan uppfattas på olika sätt och att den rådande 
diskursen kring ledarskap påverkar vad chefer i dagens arbetsliv anser relevant i sitt 
ledarskap. Se vidare i avsnittet förförståelse. På detta sätt har vi rört oss mellan ett induktivt 
och deduktivt förhållningssätt. Från början ville vi enbart intervjua ledarskapsutvecklare 
men valde att avstå från det på grund av att vår uppfattning var att den rådande 
ledarskapsdiskursen skulle bidra till att svaren i hög grad blev samstämmiga. Efter mötet 
med ledarskapsutvecklaren insåg vi att alla ledarskapsutvecklare förmodligen lär ut vad den 
rådande ledarkskapsdiskursen säger om ledarskapet. Istället valde vi därför att intervjua 
chefer inom olika branscher för att se hur de uppfattar sitt ledarskap och se om deras 
uppfattningar följer den rådande diskursen.  

Urval 
Starrin (1994:25) menar att typen av forskningsfrågor ger forskningsprojektet dess 
inriktning. Frågor kring sakers innebörd vars svar ska ge djupare förståelse i vad fenomenet 



 

  
 

12 

handlar om ger en kvalitativ riktning medan frågor kring samband och förekomst leder in 
mot en kvantitativ analys. Eftersom studien fokuserar på chefens uppfattningar om sitt 
ledarskap, vilken betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång 
samt om den rådande diskursen kring ledarskap påverkar chefernas uppfattningar var det 
passande att genom en kvalitativ metod i form av intervjuer samla in empirisk data. 
Intervjuer används för att få större förståelse av hur individer gör sin sociala värld begriplig 
och hur de agerar i den, och ger därmed möjlighet till insikt i människors upplevelser, 
åsikter och värderingar (May, 2013:159,187).  
 
Data har samlats in via sex intervjuer. De intervjuade var chefer med ekonomi- och 
personalansvar inom olika företag. Vi valde att göra intervjuer inom olika branscher och 
med olika nivåer av chefer för att få en bredd i materialet. Cheferna som intervjuades hade 
en position som var högre än linjechef och upp till anställd vd. Samtliga chefer i studien är 
män, men då vi i denna studie inte fokuserar på kön ser vi inte det som något problem. 
Nedan följer en presentation av cheferna som visar vilken bransch denne arbetar i, antalet 
anställda personen har under sig samt hur många direktrapporterande de har under sig. 

Deltagarna 
Chef inom mediabranschen - arbetar på ett nationellt bolag och har 100 anställda under sig 
varav sex är direktrapporterande chefer. 
 
Chef inom transportbranschen - arbetar på ett internationellt bolag och har 150 anställda 
under sig varav sju är direktrapporterande chefer. 
 
Chef inom detaljhandeln - arbetar i ett internationellt bolag och har 19 anställda under sig 
varav tre är direktrapporterande chefer. 
 
Chef inom fastighetsbranschen - arbetar i ett nationellt bolag och har sju anställda under sig 
som alla rapporterar direkt till honom. 
 
Chef inom IT-branschen - arbetar på ett nationellt bolag med 135 anställda varav åtta är 
direktrapporterande chefer. 
 
Chef inom produktionsbranschen - arbetar på ett internationellt bolag med 60 anställda 
under sig varav tre är direktrapporterande chefer. 
 
Chefen inom fastighetsbranschen skiljer sig från de andra respondenterna då han endast har 
sju anställda varav alla är direktrapporterande. Vi anser dock att han är relevant för vår 
undersökning då han fyller de krav vi hade gällande ekonomi- och personalansvar samt att 
han gett ett rikt empiriskt material som hjälpt oss att besvara syfte och frågeställningar.  
 
För att finna lämpliga respondenter diskuterade vi vilka företag som fanns i området och 
kollade sedan upp dem på allabolag.se för att se om de har haft ett positivt årsresultat de 
senaste tre åren. Hade de ett positivt resultat letade vi upp numret till företagets växel och 
bad att få prata med en chef som hade personal- och budgetansvar. I de fall då vi redan innan 
visste vilken befattning cheferna på företaget hade frågade vi direkt efter personen vi sökte. 
Ibland hände det att vi hittade en chefs direktnummer på deras hemsida och ringde då dem 
direkt. Över telefon presenterade vi oss och talade om att vi var studenter på Högskolan i 
Borås som arbetade med vår kandidatuppsats. Vi presenterade vårt syfte med uppsatsen och 
berättade att vi var intresserade av att få ta del av hans uppfattningar om sitt ledarskap och 
vilken betydelse han ansåg att sitt ledarskap har för sin organisations framgång. Därefter 
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frågade vi om det fanns möjlighet att få tid för en intervju. Våra samtal togs emot väl och vi 
upplevde att när vi väl fått tag i chefen och hade den i telefon så upplevde vi inga 
svårigheter med att få till en intervju. Över telefon bestämdes plats för när och var intervjun 
skulle äga rum. Vi lämnade även kontaktuppgifter så att de hade möjlighet att kontakta oss 
vid eventuella hinder. Kriteriet för urvalet var att chefen hade ekonomi- och personalansvar 
samt att organisationen som chefen arbetade i skulle ha ett positivt resultat de tre senaste 
räkenskapsåren. Resultatet för chefens affärsområde var alltså inte avgörande. Vi valde 
medvetet att inte intervjua grundaren till företaget eftersom vi tror att denne kan ha en 
överdrivet positiv syn på sin organisation som dess grundare samt att de har makt att 
påverka organisationen oavsett ledarskap. 

Material 
Den empiriska insamlingen skedde genom semistrukturerade tematiskt öppna intervjuer. Till 
grund för intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (Se bilaga) där vi delat in guiden i 
olika teman. De teman som berördes var Bakgrund, Kvalitéer i ledarskapet, Ledarskap och 
organisationens utveckling och Kultur/värderingar. Enligt Aspers (2011:145–146) är det bra 
att inleda med några enklare frågor, vilket vi gjorde. Vi började intervjun med att ställa lite 
enklare bakgrundsfrågor där respondenterna fick tillfälle att berätta om sig själv och om sitt 
företag, dels för att vi ansåg det vara intressant för studien men även för att de skulle bli 
varma i kläderna och komma igång och prata. Under intervjuns gång leddes de in på våra 
olika teman med hjälp av frågorna. Intervjuguiden användes under samtalet som ett stöd. 
Ibland ställdes följdfrågor för att fördjupa frågan och ibland väcktes nya tankar hos 
intervjuarna som formulerades i nya frågor.  
 
Aspers (2011:148) skriver att forskaren inte ska ställa frågor som innehåller teoretiska 
begrepp utan frågorna ska ha utgångspunkt i den livsvärlden som respondenten lever i. Vi 
har därför lagt vikt vid att använda ett språk som respondenten förstår och känner sig 
bekväm med. Vi har även tänkt på att inte ställa två frågor på rad för att vara tydliga mot 
respondenten vad det är vi frågar efter. Vi har varit noga med att inte ställa ledande frågor 
utan försökt ställa så öppna frågor som möjligt. Exempelvis har vi frågat respondenten 
”Finns det några hinder för att utöva ledarskapet?” istället för att fråga “Vilka hinder finns 
det för att utöva ditt ledarskap?” Dessa öppna frågor har vi använt oss av för att få ett så 
ärligt och otvunget svar som möjligt. Enligt May (2013:136) används öppna frågor för att ge 
respondenten större frihet att svara på frågan. Vi har bett respondenterna konkretisera vad de 
menar eller hur det kan te sig i det dagliga arbetslivet när vi anser att vi har fått för generella 
svar. Slutligen har vi som Becker (2008:69) förespråkar använt oss av “hur” frågor istället 
för “varför” frågor. Detta för att undvika att respondenten ska gå in i en försvarsposition 
som enligt Becker (2008) kan hända vid “varför” frågor. 
 

Tillförlitlighet och giltlighet 
I kvalitativa studier har begreppen reliabilitet och validitet inte samma innebörd som i en 
kvantitativ studie. I en kvantitativ studie innebär validiteten att rätt företeelser studeras, 
medan begreppet i kvalitativa studier snarare gäller hela forskningsprocessen och inte enbart 
datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003:102). Validiteten brukar i kvalitativa studier 
diskuteras i termen giltighet (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Ambitionen i det kvalitativa 
fallet är enligt Patel och Davidsson (2003) att upptäcka företeelser, tolka och förstå 
innebörden av livsvärlden samt beskriva uppfattningar. Som forskare strävar vi efter att 
genom datainsamlingen få fram underlag för att göra en trovärdig tolkning av respondentens 
livsvärld (Patel & Davidson, 2003:102-103). Detta anser vi att vi lyckats med då vi genom 
ett avslappnat samtal fått riklig information om chefens uppfattningar. På slutet av intervjun 
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sammanfattade vi chefens uppfattningar och frågade om vi förstod dem korrekt. Det anser vi 
hjälpt oss stärka studiens giltighet. Giltigheten säkerställdes också genom att intervjuerna 
spelades in. Enligt May (2013:182) kan inspelningen fungera som ett skydd mot att 
forskaren ersätter respondentens ord med sina egna. Med hjälp av inspelningen och 
transkriberingen kunde vi läsa respondentens ord och uppfattningar och riskerade inte att 
minnas fel. Vi var noga med att transkribera ordagrant och skrev bland annat ut punkter då 
respondenten gjorde en paus och funderade. Detta för att stärka giltigheten enligt Patel och 
Davidson (2003:104-105). Syftet med studien är att undersöka chefers uppfattningar om sitt 
ledarskap, vilken betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång 
samt om den rådande diskursen kring ledarskap påverkar chefernas uppfattningar. Eftersom 
vi har varit noga med att förtydliga för respondenterna att det är deras egna uppfattningar vi 
är ute efter anser vi att frågorna har besvarats på ett trovärdigt sätt och därmed gett studien 
giltighet. 

I kvantitativa undersökningar kan en fråga som får olika svar betraktas som ett tecken på låg 
reliabilitet. Så är inte fallet i en kvalitativ studie och Patel och Davidsson (2003:103) menar 
att reliabiliteten, eller tillförlitligheten som det kallas i kvalitativa studier, bör ses mot 
bakgrund av den rådande situationen. Intervjupersonen kan av olika anledningar ändra sina 
uppfattningar vid en återkommande studie (Patel & Davidsson, 2003:103). Vi är medvetna 
om att respondenterna kan svara annorlunda bland annat beroende av stämningen i samtalet 
och på grund av nya insikter som kan uppstå. Vi var noga med att inte ställa några ledande 
frågor eller dubbelfrågor. Med det menas att vi ställt varje fråga för sig för att vara tydlig 
med vad det var vi önskade få svar på och utan att leda dem till ett visst svar. Detta anser vi 
stärkt studiens tillförlitlighet. Vi har även varit noga med att beskriva vårt tillvägagångsätt 
vid insamlandet av data, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009:264) ökar 
tillförlitligheten.  

Tillvägagångssätt  
Alla intervjuer genomfördes på respektive chefs arbetsplats. Vi var noga med att se till att 
dörren stängdes så att respondenten inte behövde oroa sig över att medarbetarna skulle höra 
samtalet. Enligt Aspers (2011:145) är det är en bra strategi att småprata lite och det är inte 
ovanligt att forskaren berättar om sig själv och arbetet. Innan bandspelaren slogs på 
småpratade vi lite med respondenten för att denne skulle känna sig bekväm och avslappnad. 
Vi presenterade oss, vilket program vi läser och återigen berättades syftet med intervjun som 
vi tidigare informerat om över telefon när intervjun bokades in, innan intervjun satte igång. 
Eftersom vi båda genomfört intervjuer tidigare var vi inte särskilt nervösa inför besöken 
eller under intervjuns gång, utan vi var istället glada och förväntansfulla för att få träffa 
cheferna i dessa höga positioner och få höra deras uppfattningar om sitt ledarskap. 

Det kan enligt Aspers (2011:146) vara bra att inleda en intervju med enklare 
bakgrundsfrågor. Som tidigare nämnts öppnade vi intervjun med bakgrundsfrågor innan vi 
gick in på uppfattningar om ledarskapet. Vi följde Vetenskapsrådets (2002) krav på etiskt 
tillvägagångssätt vilket innebär att vi fick respondenternas samtycke till att intervjun 
spelades in och de informerades om att de kommer figurera anonymt i uppsatsen. De 
informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att 
hoppa över en fråga eller avbryta intervjun. Intervjuformen i denna uppsats var som tidigare 
nämnts semistrukturerade tematiskt öppna intervjuer. I den semistrukturerade intervjun utgår 
forskaren från ett antal frågor men har möjlighet att fördjupa svaren med följdfrågor. Denna 
form av intervju är passande om intervjun används som en informationsinhämtningsmetod 
(Aspers, 2011:143). Enligt May (2013:162–163) underlättar den semistrukturerade intervjun 
för respondenten att svara på frågorna med sina egna termer jämfört med den strukturerade 
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intervjun, då en semistrukturerad form ger en frihet att gå utanför frågorna. I denna uppsats 
används som sagt en kombination av den semistrukturerade intervjun och den tematiskt 
öppna intervjun. Tanken bakom den tematiskt öppna intervjun är enligt Aspers (2011:144–
145) att intervjupersonerna använder sig av logiken i samtalet. Den tematiskt öppna 
intervjun påminner om den form av samtal som vi har i det dagliga livet. Tanken är att 
forskaren med denna intervjuform ska vara sig själv och nyttja sin vardagskunskap. I denna 
form är det vanligt att forskaren är trevlig, avspänd, ger av sig själv, är uppmärksam och 
närvarande.  

Vi upplever att vi hade avspända trevliga samtal med dem vi intervjuade och någon gång 
kunde det hända att vi berättade om någon egen erfarenhet. Vi gav av oss själva, för att på 
det sättet skapa en relation med respondenten. Aspers (2011:149) skriver att forskaren kan 
sitta tyst för att ge utrymme till reflektion. Samtalen vi hade var rofyllda och vi upplevde 
inte att någon av respondenterna var under någon tidspress. Vi ställde inte nästkommande 
fråga så fort respondenten tystnade utan ibland kunde det hända att vi satt tysta för att ge 
rum för eftertanke och reflektion, i enlighet med vad Aspers (2011) tar upp, för att ge 
möjlighet för intervjupersonen att prata vidare. Om vi inte ställde en följdfråga med en gång 
fick vi ofta ett fördjupande svar av respondenten.  

Vi valde att medverka båda två vid intervjun för att gemensamt kunna ta del av empirin på 
plats och på det viset inte missa värdefull information. Att båda två var med under intervjun 
gjorde att vi direkt efter intervjun tillsammans kunde börja analysera data vi fått fram vilket 
vi såg som en fördel. Det var även värdefullt att vara två som intervjuade då det bidrog till 
att samtalet flöt på lätt och smidigt. Båda var med och ställde frågor och intervjuguiden 
användes som ett stöd. Under intervjun ville vi få till vad Aspers (2011:142) benämner som 
det ideala samtalet. I det ideala samtalet äger ingen makten och samtalet sker på lika villkor. 
Samtal är enligt Aspers (2011) ofta avslappnade och dynamiska. Atmosfären under 
intervjuerna var trevlig och avslappnad och vi upplever att vi lyckades få till bra samtal där 
makten så gott det går var jämnt fördelad och relationen i samtalet var god. Intervjuerna 
spelades som tidigare nämnts in och ingen av de intervjuade hade några problem med det. 
Vi upplevde att inspelningen glömdes bort under intervjun. I början av intervjun var vi noga 
med att påpeka att det var intervjupersonens egna uppfattningar vi ville komma åt och vi 
upplevde att de intervjuade pratade fritt kring sina uppfattningar om sitt ledarskap och vi 
förtydligade att det inte fanns några rätt och fel. Ibland hände det att vi frågade om samma 
fråga två gånger om vi upplevde att vi ställt en viktig fråga för tidigt innan respondenten 
hunnit “prata sig varm”. När vi då ställde samma fråga senare under intervjun fick vi oftast 
ett mer utförligt svar på samma fråga. Under intervjun förekom det att vi skrev ned 
stödanteckningar av respondenternas svar för att ha som stöd vid följdfrågor och för att 
kunna sammanfatta upplevelserna inför respondenten innan intervjuns slut. Genom att göra 
en kort sammanfattning i slutet av intervjun kunde vi kontrollera att vi fått rätt bild av 
respondentens uppfattningar samt höra om respondenten ville tillägga något ytterligare 
innan vi avslutade intervjun. Intervjuerna höll på omkring en timme vilket var den tidsram vi 
bett dem avsätta i förväg. 

Bearbetning och analys av material 
Det insamlade materialet transkriberades kontinuerligt efter varje intervju och kodades 
därefter abduktivt med hjälp av ett kodschema. Aspers (2011) förespråkar att man alltid bör 
skriva ner sina intryck från intervjun direkt efter intervjutillfället samt transkribera så snart 
som möjligt för att kunna analysera materialet under processens gång (Aspers, 
2011:155,158). Vi valde dels att skriva ner egna reflektioner under intervjuns gång samt att 
efteråt diskutera igenom dessa tillsammans, samt transkribera intervjuerna allt eftersom de 
fortlöpte. Aspers (2011:156) uppmanar forskaren att under transkriberingen skriva ner 
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reflektionerna inom klamrar för att få ett rikare material. Under transkriberingen skrevs egna 
reflektioner inom klamrar för att på detta sätt berika materialet och för att bättre minnas 
kopplingar vi gjorde till teorin och andra respondenters svar.  
 
Analysen sker kontinuerligt i forskningsprojekt och forskningsfrågor och teori är vägledande 
i processen. Kodning är en del av analysen och den bryter ner det empiriska materialet i 
mindre delar som möjliggör analys av materialet (Aspers, 2011:161,163). Koder kan skapas 
i grunden på två olika sätt, antingen deduktivt genom att teoretiska begrepp översätts till en 
kod i det insamlade materialet, eller induktivt genom att koderna identifieras utifrån 
materialet (Aspers, 2011:168–169). Då vi utgår från ett abduktivt förhållningssätt väljer vi 
att koda både induktivt och deduktivt för att både kunna koppla teori till det insamlade 
materialet samt ha möjlighet att finna nya koder ur det empiriska materialet. 
 
Vi har kodat utifrån marginalmetoden, vilket innebär att man med hjälp av papper och penna 
markerar koder i marginalen på den utskrivna transkriberingen (Aspers, 2011:184). Det 
inledande kodningsschemat togs fram tillsammans utifrån tidigare reflektioner kring 
intervjusvaren samt utifrån teorin och sedan valde vi att koda tre transkriberingar var där nya 
koder hittades och lades till i kodschemat. Kodningen innebär en reflexiv process och det 
framkommer ofta nya insikter (Aspers, 2011:193) vilka vi valde att skriva ner på ett separat 
papper för att få stöd i vidare bearbetning av materialet. Vi har delvis utgått från teorin då vi 
bestämt vad som ska analyseras, detta görs enligt Aspers (2011:210) för att uppnå den 
nödvändiga begränsningen och undvika att bli sittandes med en stor mängd koder som man 
inte vet hur man ska hantera. Genom analysen kan teorin erhålla stöd, ändras och kritiseras 
utifrån empirin som kodats (Aspers, 2011:195). Utifrån kodningen presenterades sedan 
resultatet i olika teman som rörde syfte och frågeställningar för att sedan åter igen kopplas 
till teori i diskussionen. Teman som framkom var Uppfattning om sitt ledarskap, 
Uppfattningar om vad som kännetecknar ett gott ledarskap samt Uppfattningar om det egna 
ledarskapets betydelse för organisationens framgång. Dessa teman har valts ut som 
underrubriker i resultatet för att på ett tydligt och överskådligt sätt visa studiens resultat. 

Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) har framställt forskningsetiska principer som forskare bör förhålla 
sig till. Principerna är bland annat till för att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare samt för att vägleda forskaren. Utgångspunkten vid forskningsetiska 
överväganden är individskyddskravet. Detta krav kan delas upp i fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om forskningsuppgiftens syfte. De 
ska också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan om de så önskar (Vetenskapsrådet, 2002:7). Respondenterna som medverkade i 
denna studie informerades om intervjuns syfte och vilken roll de hade i insamlingen av 
materialet innan intervjun bokades. De informerades innan intervjuns början om att 
deltagandet var frivilligt och att de skulle figurera anonymt i uppsatsen, samt att de när som 
helst kunde välja att hoppa över en fråga eller avbryta intervjun. 
 
Samtyckeskravet syftar på att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan. De har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta 
(Vetenskapsrådet, 2002:9). Respondenterna som deltagit i denna studie har själva gett sitt 
godkännande till att medverka. De fick själva välja tid och plats för intervjuernas 
genomförande. Respondenten tillfrågades om det gick bra att intervjun spelades in och 
intervjufrågorna utformades så att de inte skulle upplevas kränkande. 
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om respondenterna ska ges största möjliga 
konfidentialitet och att det ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av det 
(Vetenskapsrådet, 2002:12). I denna uppsats har vi strävat efter att det inte ska gå att spåra 
respondenterna och att de således figurerar anonymt. Vi har varit noga med att endast vi har 
tagit del av det insamlade materialet för att säkerställa anonymiteten. 
 
Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna endast får användas för 
forskningsändamål. Uppgifterna får inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002:14). Vårt insamlade material har endast 
använts i denna undersökning och kommer inte att utlånas till någon annan part. 
 

Förförståelse 
Förförståelsen kan vi inte komma undan, den finns alltid med oss och det är genom den som 
vi ser den empiriska världen (Becker, 2008:21). Bakomliggande föreställningar styr och 
formar den vetenskapliga forskningsakten och påverkar valet av syfte, vilka frågor som 
ställs under intervjun samt analysen av arbetet (Becker, 2008:25). Vi är medvetna om att vår 
förförståelse färgar studien och Becker (2008:26) skriver att föreställningar tar över i brist på 
verklig kunskap. I en ledarskapskurs som gavs under utbildningen lärde vi oss att ledarskap 
bl.a. handlar om  mod, en chef måste våga vara chef.  Vår förförståelse innan studiens början 
var således att ett gott ledarskap handlar om mod samt att vi hade en förförståelse att 
ledarskapet har stor betydelse för en organisation. För att få större förståelse för området 
gjorde vi en förstudie i form av en intervju med en ledarskapsutvecklare. I en förberedande 
metodkurs som gavs i anslutning till uppsatskursen fick vi möjlighet att intervjua en 
ledarskapsutvecklare om vad ett gott ledarskap innebär. Lärdomen vi fick ut av det mötet om 
vad ett gott ledarskap är finns med oss i detta arbete. Ledarskapsutvecklaren nämnde aldrig 
mod som en påverkande faktor för ett gott ledarskap men däremot underströk han 
ledarskapets betydelse för organisationens framgång. Vi ser även mötet med 
ledarskapsutvecklaren som en förstudie som har lett oss djupare in i diskursen kring 
ledarskap. Innan intervjuerna genomfördes läste vi även in oss mer på ämnet via artiklar och 
böcker för att öka vår förståelse kring ledarskapsfrågor. Genom att läsa in oss på området 
fick vi en mer kritisk bild till ledarskapets betydelse vilket var nyttigt att ha med sig in i 
intervjuerna.  
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RESULTAT 
Ur intervjuerna uppstod ett rikt material kring chefers uppfattningar om sitt ledarskap och 
vilken betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång. För att 
tydliggöra resultatet har vi delat upp det i tre huvudrubriker som är; Uppfattningar om sitt 
ledarskap, Uppfattningar om vad som kännetecknar ett gott ledarskap samt Uppfattningar 
om sitt ledarskaps betydelse för organisationens framgång. 

Uppfattningar om det egna ledarskapet 
För att göra uppfattningarna om deras ledarskap överskådligt har uppfattningarna delats in i 
åtta olika chefsroller. Rollerna som framkommit är; Den strategiske och den närvarande, 
Den hjälpande och den ansvarige och beslutsfattande, Den situationsanpassande, Den 
delegerande och den uppföljande samt Den kommunikativa. I slutet av detta avsnitt berörs 
även hur chefen tror att medarbetarna uppfattar deras ledarskap.  
 

Den strategiske och den närvarande 
Majoriteten av de intervjuade cheferna pratar om sitt ledarskap som den som tar ut 
riktningen och sätter strategin för företaget. De betonar vikten av att deras roll är att ta ut 
riktningen för företaget och tänka långsiktigt. Chefen inom IT-branschen berättar att han får 
monetära mål på sig från ägaren och styrelsen som informerar om hur mycket pengar han 
måste tjäna och under hur lång tid. Sedan är det upp till honom att ta fram ett 
tillvägagångssätt för att lyckas med det. Han menar att det är hans ansvar att peka ut den 
övergripande riktningen för företaget. 
 

Det har varit mitt recept när det handlar om ledarskap, det är ju verkligen att ha 
den här stora bilden, att vart ska vi någonstans. – Chef inom IT-branschen 

 
Chefen inom mediabranschen talar om hur han har möjlighet att befinna sig steget före då 
han delegerat ut uppgifter och inte är tvungen att producera en produkt varje dag till skillnad 
från sina anställda. Han uppfattar det som nödvändigt att ha ett framtidsfokus och hela tiden 
leda organisationen in mot den nya tiden och säger att det är viktigt då det inte är någon 
annan som gör det om inte han gör det. 
  

Att ha ett framtidsfokus... det är ju i väldigt hög grad nödvändigt tror jag för en 
organisation...och egentligen min boll så att säga. - Chef inom mediabranschen 

 
Även chefen inom fastighetsbranschen ser sig som den som tar ut riktningen för företaget. 
 

Det är lite som jag sa innan att vad är min bild av vad chefen ska göra? Jo men 
det är det här att visa riktningar, dit ska vi, hur ska vi dit [...] sen hitta 
någonting så att alla är med på tåget vart vi ska någonstans. - Chef inom 
fastighetsbranschen 
 

Chefen inom produktionsbranschen tycker däremot att det var svårt att behålla fokuset på att 
vara framtidsorienterad då han ägnar stor del av sin tid till ”pop ups” som dök upp. Han 
skulle vilja ägna sig mer åt att utveckla processerna och inte arbeta lika mycket med 
detaljfrågor berättar han. Samtliga chefer delar uppfattningen om att deras ledarskap handlar 
om att få alla i organisationen att dra åt samma håll. De ser sig som den som höll ihop 
företaget. Den som har starkast uppfattning om att hans ledarskap handlar om att få alla att 
dra åt samma håll är chefen inom IT-branschen. 
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Alla som jobbar i företaget måste dra åt samma håll, det är som att alla pilar 
måste peka åt samma håll - Chef inom IT-branschen 
 

Vissa motstridigheter framkommer dock i resultatet. Samtidigt som cheferna beskriver sin 
roll som den som tar ut riktningen för företaget och sätta strategien så betonar flera av dem 
vikten av att vara en närvarande och synlig ledare. Chefen inom transportbranschen berättar 
att han är ute i produktionen varje dag och pratar med gruppledarna och de som arbetar på 
golvet. 

Jag vill vara en synlig ledare, alla här vet vem jag är och de vet vad jag heter. – 
Chef inom transportbranschen 

 
Även de intervjuade cheferna inom produktionsbranschen och mediabranschen berättar att 
de rör sig mycket ute på golvet och försöker visa sig och prata med medarbetarna. Chefen 
inom produktionsbranschen beskriver sig som involverande och engagerar sig i detaljer när 
han anser att det behövs. Chefen inom detaljhandeln nämner inte att han vill vara tillgänglig 
för sina medarbetare men talar om att det är en faktor som han vet att hans medarbetare 
eftersöker från honom, det vill säga mer tid och att han är mer närvarande. 
 
Inte heller chefen inom fastighetsbranschen talar om att vara en synlig ledare men han 
nämner vikten av att vara närvarande för sina medarbetare. Chefen inom IT-branschen har 
en uppbokad kalender och sitter oftast i möten eller är iväg på kundbesök i en annan stad. 
Han har aktivt valt att ha en uppbokad kalender och bokar in möten med sin personal för att 
vara närvarande och kunna stämma av. Han har även telefonmöten med all personal som 
inte befinner sig på orten. 
 

Den hjälpande och den ansvarige och beslutsfattande  
Flertalet chefer pratar om vikten av att skapa resurser och förutsättningar för sina 
medarbetare samt vikten av att coacha sina medarbetare. Majoriteten av cheferna delar 
uppfattningen om att de i sitt ledarskap måste se till att det finns rätt förutsättningar för att få 
företaget framåt. Chefen inom produktionsbranschen talar om att han ansvarar för att 
företaget har rätt maskiner, personal och fastighet för att hysa verksamheten. Han är också 
mån om att personalen förstår problemen rätt och har möjlighet att lösa problemen på rätt 
sätt. Chefen inom detaljhandeln berättar att han lägger ner mycket tid på att skapa 
förutsättningar för att hans organisation ska lyckas. Chefen inom mediabranschen talar om 
vikten av att se till att folk får förutsättningar att göra ett bra jobb och pratar om det som ett 
scenbygge han skapar. 
 

Jag tänker att som ledare handlar det mycket om att se till så att folk får 
förutsättningar att göra ett bra jobb, alltså egentligen handlar det om att bygga 
en scen åt sina medarbetare. – Chef inom mediabranschen 

 
Chefen inom fastighetsbranschen ser till så att de anställda har det som krävs för att utföra 
arbetet i form av bl.a. utbildning, material och en assistent som kan hjälpa till. Hans 
uppfattning om sin roll som chef är att det är han som ska göra det möjligt för sina 
medarbetare att kunna arbeta framåt, han stakar ut vägen och ger stöd och hjälp till sina 
medarbetare så att de ska kunna utvecklas på bästa sätt. Han uppfattar sig som snäll i sitt 
ledarskap. 
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[…] jag skulle vilja säga att det som kännetecknar mitt sätt att se på ledarskap 
är att jag gör det möjligt för mina medarbetare att göra sitt jobb. – Chef inom 
fastighetsbranschen 

 
Även chefen inom transportbranschen nämner att han ser på sitt ledarskap som den som 
skapar resurser åt sina medarbetare. 

 
Jag är också mån om att se till att de har de resurser och förmågor, eller kan 
omge sig med förmågor som hjälper dem att lösa uppgiften. – Chef inom 
transportbranschen 
 

En viktig uppfattning om ledarskapet som respondenterna talar om är vikten av att coacha 
sina underställda. Chefen inom transportbranschen ger exempel på hur han coachar sina 
underställda chefer i deras ledarskap. Ofta kan det vara att de kommer in till honom med ett 
problem och då agerar han bollblank och diskuterar andra vinklingar på problemställningen 
med dem. Chefen inom produktionsbranschen talar om hur de tillsammans försöker 
diskutera fram en lösning som den underställda kan ta med sig. Istället för att han ska lösa 
problemen åt sina medarbetare eftersträvar han att bolla tillbaks problemet i betydligt högre 
grad och diskuterar hur det ska lösas och låter sedan vederbörande ta med sig problemet igen 
och lösa det. 
 
Chefen inom detaljhandeln talar flera gånger om vikten av att motivera sina anställda och 
coacha dem så att de levererar resultat och han ser sig som en aktiv coach. 
 

[...] mitt uppdrag i att leda en försäljningschef handlar mycket om att motivera 
och coacha den chefen till att coacha sina medarbetare och få dem att leverera 
ett resultat. – Chef inom detaljhandeln 

 
Han berättar dock i ett senare skede av intervjun att den största utmaningen för honom i 
utövandet av sitt ledarskap ligger i att komma ihåg att alla inte drivs av samma saker. Han 
anser sig själv vara väldigt engagerad och mån om att nå resultat men han inser att alla inte 
är beredda att jobba övertid för att lyckas. Den största utmaningen för honom är därför 
medarbetare som inte är så engagerade och motiverade som han önskar. Han anser att det är 
viktigt att snabbt fånga upp dessa medarbetare och genom samtal komma fram till en 
lösning på problemet. 

 
[...] där blir det otroligt viktigt att vi fångar upp dessa signaler snabbt som 
ledare för att eventuellt lösa något problem eller någon konflikt för att kunna 
undanröja de hinder som finns för att vi ska kunna leverera ett resultat[…]. – 
Chef inom detaljhandeln 
 

Chefen inom IT-branschen talar om att han gärna engagerar sig och finns som stöd, men att 
det måste vara de underställda som ber om det. Hälften av respondenterna nämner att de ser 
på sitt ledarskap som den som ska få medarbetarna att växa i sina roller. Chefen inom 
detaljhandeln berättar att hans arbete är att få säljarna att vilja få ut det bästa av sig själva 
och att vara bäst på sitt område. Chefen inom transportbranschen anser även han att det är en 
del av hans jobb att få medarbetarna att växa i sina roller. 

[…] så jag jobbar ju mycket med att försöka få mina chefer att växa i sina roller 
för att kunna flytta fram sina positioner så sakteligen då. – Chef inom 
transportbranschen 
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Även här visar materialet på motsättningar i chefernas uppfattningar kring sitt ledarskap. 
Flertalet chefer betonar som nämnts vikten av att vara en cochande ledare som skapar 
förutsättningar för sina medarbetare att lyckas. De framställer sig som ett bollplank för sina 
medarbetare där de istället för att besluta vad deras medarbetare skall göra skapar utrymme 
för medarbetaren att själva fatta beslut. Under intervjuns gång började dock flertalet chefer 
självmant prata om det ansvar de hade för organisationen samt vikten av att kunna fatta 
beslut. Det framkom ur materialet att en av chefens viktigaste uppgift var att fatta beslut. 
Chefen inom mediabranschen anser att han har det yttersta ansvaret för organisationen och 
menar att det behövs och är en grundtrygghet för de anställda. Han anser att han har lätt för 
att ta beslut och att det är något som krävs i hans bransch. Han måste ta snabba och många 
beslut och tar hellre ett felaktigt beslut än inget beslut alls. Chefen inom transportbranschen 
menar att de behöver hålla ihop en så pass stor organisation som de är och ha en gemensam 
minsta nämnare som kan döma av i frågor när det så krävs. Han anser att det är hans uppgift 
att vara denna och tillägger att det inte alltid kan vara demokrati. 
 

Det kan inte alltid vara demokrati när det gäller saker, utan vissa saker måste vi 
bara, det är bara att gilla läget. – Chef inom transportbranschen 

 
Han anser även att han som chef måste stå upp internt för sitt distrikt och våga säga stopp då 
cheferna över honom försöker införa ett nytt arbetssätt eller liknande. Även chefen inom IT-
branschen uppfattar att han i sin roll som chef har det totala ansvaret för företagets resultat. 
Han anser att om det inte går bra så är det ingen annans fel än hans men om han ska kunna ta 
sitt ansvar måste han veta att de en nivå under tar sitt ansvar. Han berättar vid ett senare 
skede av intervjun att den största utmaningen för honom i utövandet av sitt ledarskap ligger i 
när han har gjort felrekryteringar. Han berättar att han avskedat mellan sju till åtta chefer för 
att det var nödvändigt och att den största utmaningen i hans ledarskap är när hans 
medarbetare inte levererar. Han menar att enda sättet för honom som chef att lyckas är 
genom sina medarbetare och lyckas inte de så kommer inte heller han att lyckas. 
 

Jag vill ju att alla under mig ska lyckas, det är ju enda sättet att jag som chef ska 
lyckas men ser man då gång på gång att det inte går, ja då måste man ta de här 
jobbiga samtalen... och det är ju hinder då och jätte jobbigt. – Chef inom IT-
branschen 

 
Chefen inom detaljhandeln anser att hans ansvar är att de ska leverera de resultat som är 
satta för varje period. 
 

Mitt ansvar är försäljning, marginal och även då på sista raden resultat. – Chef 
inom detaljhandeln 

Den situationsanpassande 
Hälften av respondenterna talar om hur ledarskapet måste situationsanpassas, det vill säga 
att varje situation kräver sin typ av ledarskap. Chefen inom mediabranschen tror inte på 
enkla lösningar när det gäller ledarskap och tror att situationer skapar den typ av ledarskap 
som behövs. Han anser att man måste vara lyhörd för vilken situation man jobbar i och med 
vilka människor man arbetar med.  
 

Jag har lite svårt för enkla lösningar när det gäller ledarskap, jag är väldigt, jag 
tror att situationer skapar den typ av ledarskaps som behövs så att säga, att man 
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måste vara väldigt lyhörd för vilken situation man jobbar i… med vilka 
människor man jobbar med. – Chef inom mediabranschen  

 
Chefen inom transportbranschen uttrycker att man måste kunna ha ett flexibelt ledarskap 
som är individuellt beroende på var den personen befinner sig, och han menar att det är 
viktigt och att han själv jobbar så. 
 

Man kan inte ha en sorts ledarskap som passar alla, det funkar inte. – Chef 
inom transportbranschen 

 
Chefen inom detaljhandeln anser även han att man måste situationsanpassa sitt ledarskap 
och jobba med individuella coachningar. 

Den delegerande och den uppföljande 
Att delegera och ge sina medarbetare frihet under ansvar uppfattar majoriteten av cheferna 
som en viktig aspekt i deras ledarskap. Majoriteten av cheferna delar uppfattningen om att 
det i utövandet av ledarskap är viktigt att ge sina medarbetare frihet under ansvar. Den enda 
chefen som inte pratar om det är chefen inom detaljhandeln. Chefen inom IT-branschen ger 
sina anställda tydliga mål och anser att det är viktigt att de som arbetar för honom vet vad de 
har för mandat och att de inte ska behöva gå och fråga honom om vilka beslut de har rätt att 
fatta. Han anser det viktigt att individen själv får påverka och att de själva får bestämma 
inom sitt område. Han engagerar sig gärna men först då de anställda ber om det, då han inte 
vill vara inne och påpeka och ifrågasätta detaljer. Chefen inom transportbranschen anser att 
han är en ledare som ger mycket frihet under ansvar men säger att om han märker att det inte 
fungerar så är han heller inte sen att ta tillbaka det. Han låter sina direktrapporterande 
funktionschefer känna att de har ett ansvar för sin del av helheten. 
 
Även chefen inom produktionsbranschen talar om att alla på företaget har mycket frihet 
under ansvar och att det bidrar till att det går bra för organisationen. Han säger att han ger 
ganska mycket eget ansvar och försöker att kliva tillbaka och inte gå in i detaljer för mycket 
men att han går in när det behövs och försöker styra upp tillsammans. Han tar upp att en del 
kanske istället känner sig utelämnade med frihet under ansvar och att de känner att de inte 
fått tillräckligt bra medel för att lösa problemen.  
 

[…] ökar graden av frihet så kan det ju lätt bli att du får ett gap till vad folk 
känner att de klarar av […] vissa kanske kan känna att de är utlämnade istället 
då […]. – Chef inom produktionsbranschen 

 
Chefen inom mediabranschen arbetar med att delegera ansvar och se till att alla frågor ägs 
av någon, att inte saker och ting skjuts omkring mellan ansvariga personer. Han detaljstyr 
inte mycket och tycker det är viktigt att kräva ansvar. Han säger att han aldrig har haft behov 
av att styra i detalj, han gillar att hitta lösningar i grupp och att han tycker att det är bekvämt 
att delegera. Även han nämner att personer kan känna sig ensamma om man delegerar för 
mycket. 
 

Jag har aldrig varit där att jag har haft behov av att i detalj styra utan snarare 
varit så att jag tycker det har varit typ jävligt bekvämt att delegera så mycket 
som möjligt. Så det är nog den delen jag får jobba med mer, att inte, för går man 
för långt där så kan ju människor känna sig ensamma också. – Chef inom 
mediabranschen 
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Chefen inom fastighetsbranschen anser även han att man som chef inte ska detaljstyra vad 
en medarbetare ska göra och menar att om man måste göra det så är det troligtvis fel person 
man har som medarbetare. 
 
Även här ser vi dock motstridigheter i chefernas uppfattningar om sitt ledarskap. Samtidigt 
som de intervjuade talade om delegering och frihet under ansvar som en viktig aspekt i deras 
ledarskap framkommer det att de vill vara närvarande och ha kontroll över sin verksamhet. 
Cheferna som intervjuades är alla engagerade i sin verksamhet och arbetar operativt för att 
kunna ha kontroll över verksamheten. Intervjuerna visar att det uppfattas som viktigt att 
arbeta med uppföljning i sitt ledarskap. Chefen inom detaljhandeln har en hög grad av 
kontroll över sina medarbetare då han tittar mycket på sina säljares aktivitetsnivåer. I 
företaget har de ett webbaserat säljstöd där säljarna dagligen får rapportera in sina 
aktiviteter. Det som sen står i säljstödet använder chefen som grund vid utvecklingsmötena. 
Han pratar om de övergripande målen som finns för verksamheten som bryts ned på 
individnivå. Genom säljstödet kan han kontrollera säljarens aktiviteter vilket sedan följs upp 
i möten för att diskutera vad som varit bra och hur de kan bli bättre och träffa ännu mer 
kunder. Företaget som denna chef arbetar på har en stark kultur och han pratar om 
värderingar som vägledande för att beskriva vad medarbetarna ska fokusera på. 
 

[…] så länge man följer våra värderingar så gör du inget fel[…]. – Chef inom 
detaljhandeln 

 
Chefen inom IT-branschen uppger att han vill ha mycket kontroll, han beskriver sig själv 
som extremt målstyrd och resultatfokuserad, och ibland lite för otålig. Han anser sig själv ha 
stort kontrollbehov och han har svårt att förstå de ledare som inte följer upp och har kontroll. 
Han jobbar mycket med mål och uppföljning av målen och hans medarbetare mäts på mål. 
Även han betonar vikten av att bryta ned verksamhetens mål på individnivå och berättar hur 
viktigt det är att målen följs upp vid utvecklingssamtal. 
 

Många kan sätta mål men det är många som inte följer upp och det är verkligen 
skrämmande, den allra viktigaste biten när du sätter mål är ju faktiskt att du 
följer upp det. – Chef inom IT-branschen 
 

Även chefen inom produktionsbranschen arbetar med mål och uppföljning för att kunna ha 
kontroll på sina medarbetare och han berättar hur de har möten ute i produktionen för att se 
att allt fungerar som det ska. Chefen inom transportbranschen kan utöva kontroll genom att 
han via ett webbsystem lätt kan uppdatera sig på gårdagens produktionsvolymer och han är 
operativ och visar sig ofta i verksamheten. Genom webbaserade utbildningar som 
medarbetare ska genomgå varje år får de ta del av företagets visioner och mål och chefen 
följer upp på individnivå att det görs. Chefen inom mediabranschen arbetar även han med 
mål och hans mellanchefer har fått i uppgift att bryta ned dessa mål till varje individ, målen 
följs sedan upp genom utvecklingssamtal. 
 

[...] sen ska det brytas ned till varje individ så när jag sitter i utvecklingssamtal 
med min ledning som i sin tur sitter i utvecklingssamtal med varje enskild 
medarbetare så är ju det här målarbetet en del av det, det vill säga hur har du 
med din arbetsinsats bidragit till att uppfylla avdelningens mål? – Chef inom 
mediabranschen 

 
Den enda chefen som inte nämner att han arbetar med mål och uppföljning i sin verksamhet 
är chefen inom fastighetsbranschen. Dock berättar han om att han inte går in och detaljstyr 
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verksamheten. Han beskriver att mäklararbetet är självständigt och väldigt fritt och att lönen 
till största del är provisionsbaserad. 

 
Det finns inget jobb som är så tydligt att det jag gör, det gynnar mig så här och 
så här mycket pengar får jag. – Chef inom fastighetsbranschen 

Den kommunikativa 
Alla respondenter pratar om att de i uppfattningen kring sitt ledarskap anser att det är viktigt 
att vara tydlig och kommunikativ. Chefen inom transportbranschen anser sig vara en tydlig 
ledare som är rak och kommunikativ och anser att mycket av hans tid går åt till att interagera 
med andra människor. Chefen inom IT-branschen anser det viktigt att vara tydlig i vad han 
vill och att han har ett tydligt budskap om vart de är på väg. Han anser det även viktigt att ha 
förmågan att förklara varför de måste ta sig dit. Han ser till att lägga tillräckligt med tid för 
att undercheferna ska förstå målet och för att diskutera hur alla kan bidra till att nå målen: 
 

Sen jobbar jag med min ledningsgrupp att dels förankra de övergripande målen 
så att alla är helt inpantade på att vi verkligen ska dit men också då att tydligt 
bryta ned de här målen en nivå […] vi sitter och lägger tillräckligt med tid, dels 
för att de ska förstå målet och att vi gemensamt då sitter och pratar om vad de 
ska kunna bidra med på sina avdelningar, det är så himla viktigt[…] - Chef 
inom IT-branschen 

 
Chefen inom detaljhandeln uppger att han har en förmåga att motivera, inspirera och 
engagera medarbetare och det tror han har att göra med hur han kommunicerar och beter sig 
gentemot dem. Han anser att han är tydlig i sin kommunikation och säger att det är viktigt 
att de anställda förstår vad han säger för att det inte ska bli fel. Chefen inom 
produktionsbranschen talar om hur de har korta beslutsvägar och nära kommunikationer som 
hjälper till så att de anställda inte ska känna sig utelämnade med för stort frihet under ansvar. 
Han uppfattar sitt ledarskap som att det är hans ansvar att se till att det finns en fungerande 
kommunikation mellan de olika avdelningarna. Han menar också att han är mån om att sina 
anställda förstår problem som de möter rätt och ser till att de har möjlighet att lösa de på rätt 
sätt. Han berättar att det genom medarbetarenkäter framkommit bland annat att folk kände 
sig osäkra på sin arbetssituation, anställning och på vad deras övergripande mål och 
visioner. Han berättar vidare att de utvecklar nya strategier och en ny affärsplan med vision 
och mål och att det dels kommuniceras en del på resans gång men att det också kommer att 
kommuniceras senare då allt är klart. 
 
Även chefen inom fastighetsbranschen talar om att han i sitt ledarskap måste vara tydlig i 
vad det är som gäller och vart företaget är på väg. Han talar om vikten att kommunicera med 
sina medarbetare även vid de tillfällen då det inte finns något att kommunicera. Även om 
han exempelvis vet att det inte finns något nytt att rapportera så vet inte hans medarbetare 
alltid det. Han hoppas att han är tydlig med i vilken riktning organisationen ska och han 
upplever att han talar om vad som är bra och vad som är dåligt till sina medarbetare, även 
om han menar att det inte alltid är bra att belysa det dåliga. 
 

[...] förhoppningsvis så är jag väl tydlig med vart jag vill, vart vi ska, 
tydligheten, jag talar om vad som är bra och vad som är dåligt, frågan är ju 
alltid flygande där, ska man tala om vad som är dåligt. – Chef inom 
fastighetsbranschen 
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Dock nämner han vid ett senare skede i intervjun att den största utmaningen för honom i 
utövandet av sitt ledarskap är när det brister i kommunikationen. Det förekommer att 
medarbetarna har uppfattat exempelvis en uppgift på ett annat sätt än vad han menar och han 
arbetar hela tiden med att se till att vara tydlig i sin kommunikation. Innan exempelvis ett 
möte avslutas kontrollerar han att alla är överens och att de alla uppfattat samma sak. 
 

[…]... kommunikationen... det är ju inte lätt, jag säger en sak och tycker jag är 
jätte tydlig, men antagligen fattar du på ett sätt och en annan på ett annat 
sätt[…] - Chef inom fastighetsbranschen 
 

Samme chef pratar även om vikten av att komma ihåg att alla behöver en “startsträcka”. Han 
ger ett exempel på en förändring han hade känt till i tio månader medan hans medarbetare 
bara fick en månad på sig att ställa om sig. Han menar att det då är viktigt att ge även dem 
tid att ställa om sig och inte ifrågasätta med en gång varför de inte förstår. 
 

[…] det är lätt att hamna i den fallgropen som ledare att jamen det här är ju 
solklart, varför fattar ni inte? – Chef inom fastighetsbranschen 

 
Chefen inom mediabranschen berättar att han alltid tyckt att tydlighet och kommunikation är 
viktigt och han försöker vara tydlig även om han kanske inte alltid lyckas med det säger han. 
Han förklarar att de arbetar i en snabb verksamhet där de dagligen producerar någonting 
hela tiden och anser att det gör kravet på tydlighet ännu viktigare. 
 

Uppfattningar om medarbetarens syn på chefens ledarskap 
Under intervjuerna gavs cheferna möjlighet att berätta om hur de tror deras medarbetare 
uppfattar dem som ledare. Chefen inom fastighetsbranschen tror att hans medarbetare ser 
honom som tydlig, rättvis, lyssnade och att han gör det som är bäst för organisationen för att 
de ska nå framgång. Chefen inom detaljhandeln vet om att hans medarbetare i perioder anser 
att han inte är tillräckligt närvarande, de vill ha mer uppmärksamhet och tid av honom. Han 
vet med sig att han har ett högt driv och är starkt resultatfokuserad och han uppger att han 
behöver bli bättre på att inte gå för fort fram så att hans medarbetare hinner med. 
 

När man är väldigt resultatfokuserad och har ett högt driv och springer fort 
framåt så är det inte alla gånger du får med dig alla på tåget utan vissa tycker 
du springer för fort framåt[…]. – Chef inom detaljhandeln 

 
I en anonym medarbetarundersökning som chefen inom detaljhandeln gjort gällande sitt 
ledarskap framkom det bl.a. att hans medarbetare ansåg att han var tydlig i sin 
kommunikation, bra på att lyssna, ödmjuk, har ett högt driv och att han är utmanande. 
Chefen inom IT-branschen tror att hans medarbetare ser honom som den som pekar ut 
riktningen, en duktig affärsman och förhandlare. Han tror även att de hade ett stort 
förtroende för honom och att de ser honom som någon som vågar fatta beslut. 
 
Även chefen inom mediabranschen tror att hans medarbetare ser honom som en beslutstark 
chef som snabbt kan ta obekväma beslut. Vidare tror han att de ser honom som snäll, 
förstående och närvarande. Vid perioder då hans medarbetare har mycket att göra visar han 
förståelse genom att mena på att jobbet inte är det viktigaste i livet. Därav tror han att han 
uppfattas som förstående. Han begär inte att de ska tycka att arbetsplatsen är den roligaste 
platsen att vara på. När det gäller chefen inom transportbranschen är han medveten om att 
han inte alltid är så “main stream”. Ibland går han sin egen väg för att han har sin 
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övertygelse om att det är den rätta vägen att gå. Han vet med sig att hans medarbetare önskar 
att han kan bli ännu bättre på att lyssna och inte alltid bestämma sin åsikt i förväg. Vidare 
tror han att de ser honom som en rak och tydlig chef som ställer krav samt att han följer upp 
och är empatisk. 
 
Slutligen så tror chefen inom produktionsbranschen att hans medarbetare ser honom som 
engagerande och kravställande samt att han tror att de känner att de alltid kan komma till 
honom och få stöd och rådgivning i olika frågor. Han berättar dock vid ett senare skede i 
intervjun att den största utamningen för honom i utövandet av sitt ledarskap är att han inte 
har de resurser som krävs. Han upplever att han har problem att få tiden att räcka till och 
skulle behöva en specialist vid sin sida. Som det är just nu upplever han att han alltid får 
kompromissa och aldrig hinner gå till botten med problem utan han får ofta göra snabba 
lösningar. 
 

Man får alltid liksom kompromissa och göra quick and dirty lösningar, det kan 
jag tycka är det svåraste att man liksom inte kan gå till botten med saker och 
ting. - Chef inom produktionsbranschen 
 

Uppfattningar om vad som kännetecknar ett gott ledarskap 
I detta avsnitt berörs vad cheferna anser kännetecknar ett gott ledarskap samt uppfattningar 
huruvida alla kan leda. De intervjuade cheferna har en tydlig uppfattning om vad ett gott 
ledarskap innebär. De berör flera kännetecken på vad ett gott ledarskap innebär som redan 
framkommit i tidigare avsnitt om deras uppfattningar om sitt ledarskap. Några nya 
uppfattningar framkom dock.  
 
Chefen inom IT-branschen anser att det är två saker som kännetecknar en god ledare. Det 
ena är att en god ledare agerar förebild och det andra är att en god ledare är tydlig i vad 
denne vill. Han tillägger också att det viktigt att som ledare vara ärlig och rak, och att våga 
fatta beslut som är negativa men nödvändiga för organisationen. Han anser att en bra ledare 
ska vara en förebild som känner till sin verksamhet och förstår sig på den, och att de 
anställda ska kunna se att ledaren tillför någonting. Han menar också att om ledaren vill 
ändra sättet organisationen agerar på måste denne börja förändringen hos sig själv. Ledaren 
måste agera som denne själv önskar att andra ska agera. Chefen ger exempel på hur resor är 
en stor kostnad för företaget och att man som chef inte bara kan säga åt andra vad som gäller 
för att få ner resekostnader utan måste även själv agera efter dessa riktlinjer. 
 

[…] det främsta är ju hur man själv beter sig, att verkligen bete sig så som man 
vill att andra ska bete sig och att se till att man har tillräcklig förståelse och 
kunskap om verksamheten så att de som jobbar åt dig verkligen ser att du tillför 
någonting så att du inte bara är någon som pekar och talar om, utan att du är 
någon som man vill ha som coach. – Chef inom IT-branschen 

 
Chefen inom produktionsbranschen förklarar att en bra ledare enligt honom är någon som 
ger mål och medel till medarbetarna att själva driva sina arbeten.  
 

Ett gott ledarskap är väl någon som får, som ger mål och medel till med-
arbetarna att själva driva sina arbeten […]. – Chef inom produktionsbranschen 
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Chefen inom fastighetsbranschen anser att det är viktigt att kunna lyssna för att vara en bra 
chef. Han nämner även att en god ledare måste vara stark och inte ta allt som sägs 
personligt. 
 
Chefen inom mediabranschen anser att det krävs en slags ödmjukhet i ledarrollen och menar 
att medarbetarna är dem som ska synas. 
 

Det kan man väl lägga till, nån slags ödmjukhet kanske i ledarrollen, att det är 
viktigt. – Chef inom mediabranschen 

 
Chefen inom transportbranschen anser att ett gott ledarskap är när man vet att de som leds i 
det dagliga arbetet känner förtroende, tillit och vilja att kunna agera på egen hand. Ett gott 
ledarskap måste utövas så att medarbetarna tar eget ansvar för sitt arbete. Ledaren måste se 
till att medarbetaren känner till sina mandat och att de vet om att det är tillåtet att göra fel. 
Vidare anser han att det i ett gott ledarskap bör finnas tillit mellan ledare och medarbetare. 
Chefen inom transportbranschen menar dock att det tar ett tag innan man kommer dit och att 
det beror på vilken fas medarbetaren är i och vilken fas företaget är i. Ledarskapet måste 
därför vara flexibelt och anpassas efter situationen. Han anser även att det krävs ett stort 
mått av EQ, emotionell intelligens för att leda i och med att ledarskapet handlar om att 
känna var människan är just nu. Möter man inte medarbetaren där denne befinner sig anser 
han att man leder på fel sätt och då blir det enligt honom inget bra ledarskap. För att vara en 
god ledare över tid krävs det också att ledaren har en personlighet som funkar med att vara 
ledare berättar han. 
 

[…] att leda människor handlar om att känna var denna människa är just nu, för 
leder du människan på fel sätt och de inte är där du tror så blir det inget bra 
ledarskap. – Chef inom transportbranschen 

 
Även chefen inom detaljhandeln anser att man som chef måste jobba med individuella 
coachningar och situationsanpassa sitt ledarskap. Förmågan att situationsanpassa sitt 
ledarskap anser han som det viktigaste för att vara en bra ledare och säger att man först då 
får ut det bästa resultatet ur en individ. Ett gott ledarskap handlar också enligt chefen mycket 
om pedagogiken och förmågan att kunna föra vidare kunskap. Han säger även att en viktig 
del av ledarskapet är att uppmuntra medarbetarna till att säga vad man faktiskt tycker. För 
att utföra ett gott ledarskap menar han också att man måste lägga tid på att jobba med sina 
medarbetare och att det är viktigt att veta vart man ska göra sina prioriteringar och se vilka 
medarbetare som behöver mer tid än andra. 

Uppfattningar om alla kan leda 
Respondenterna har en bestämd uppfattning om att alla inte kan leda. Cheferna inom 
fastighetsbranschen och detaljhandeln pratar om att det är vanligt att organisationer 
exempelvis plockar ut sin bästa säljare och gör dem till chefer. Men bara för att han eller 
hon är en duktig säljare innebär det inte att denna automatiskt blir en bra chef. 
 

Du kan göra hantverket men du kan kanske inte tala om för dina kollegor eller 
före detta kollegor vad som är bäst, eller hur man stakar ut saker och ting. – 
Chef inom fastighetsbranschen 

 
Chefen inom detaljhandelns uppfattning är att det behövs en pedagogisk förmåga för att 
kunna leda. Det måste finnas en förmåga att föra vidare kunskap. Denna förmåga menar han 
inte nödvändigtvis behöver finnas hos en individ bara för att den är en duktig säljare. Han 
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anser vidare att alla inte har de egenskaper som krävs för att bli en bra chef men att det går 
att utveckla förmågan att leda. 
 

[...] alla har inte de egenskaperna som krävs för att kunna leda. – Chef inom 
detaljhandeln 

 
Chefen inom IT-branschen anser även han att de personliga egenskaperna är viktiga men till 
skillnad från chefen inom detaljhandeln tror han inte att det går att arbeta fram dessa 
egenskaper. 
 

Jag tror inte alla är lämpliga att leda, det är min klara uppfattning… jag tror att 
i grunden är det viktigaste vilka personliga egenskaper man har... jag tror inte 
man kan jobba fram det. – Chef inom IT-branschen 

 
Även chefen inom transportbranschen delar uppfattningen om att alla inte kan leda. Han 
anser att det är ytterst få som kan göra det då alla inte har de rätta personliga egenskaperna 
som krävs. Hans uppfattning är att det behövs en fallenhet för att kunna leda och att det är 
något som finns medfött hos vissa personer. 
 

Jag tror på att någonstans så har man det medfött, har man inte en fallenhet för 
att vara ledare så tror jag säkert att man kan bruka våld på sig under kortare tid 
med för att kunna vara en god ledare över tid så krävs det också att du har en 
personlighet som faktiskt funkar med att vara ledare, annars kommer det inte 
hålla. Det är min övertygelse. – Chef inom transportbranschen 

 
Chefen inom mediabranschens uppfattning är att människor med till exempel stort 
bekräftelsebehov inte kan bli bra chefer. Han pratar om att chefen inte ska vara den som tar 
plats på scenen utan snarare den som skapar förutsättningar för sina medarbetare att stå på 
scenen, vilket nämnts tidigare. Den chef som skiljer sig från de andra anser att alla kan leda. 
Han har en uppfattning om att alla kan ha ledande befattningar men är däremot inte lika 
säker på att alla klarar av att leda på den nivån de är satta på. 
 

Ja det är klart alla kan leda på något sätt, det är bara frågan om man klarar av 
den nivån som man är satt på för att leda. – Chef inom produktionsbranschen 
 

Uppfattningar om det egna ledarskapets betydelse för organisationens 
framgång 
Nedan presenteras chefers uppfattningar om sitt ledarskaps betydelse för organisationens 
framgång. Något som framkom tydligt i intervjuerna är som tidigare nämnts att det är 
chefens uppgift att få alla att dra åt samma håll. På frågan om vilken betydelse de anser att 
deras ledarskap har för organisationens framgång började samtliga chefer prata om vikten av 
att få alla att dra åt samma håll och att denna uppgift låg på chefen. Därför anser cheferna att 
deras ledarskap är av stor betydelse. De anser att det behövs någon som håller ihop 
organisationen och pekar ut riktningen. Chefen inom transportbranschen menar att hans 
ledarskap krävs för att få hans medarbetare att dra åt samma håll. Han pratar även vid ett 
tillfälle under intervjun om att han är rekryterad för att vara den lokala hjälten. 
 

 […] vi är rekryterade för att vara local heros. – Chef inom transportbranschen 
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Chefen inom fastighetsbranschen anser att hans ledarskap har stor betydelse för 
organisationens framgång då det är han som är den som visar vägen. 
 

Min bit är ju att stacka ut vart vi ska, var är ni nu, vart är vi på väg och hur 
kommer vi dit? – Chef inom fastighetsbranschen 

 
Det är bara hälften av cheferna som på frågan om vilken betydelse deras ledarskap har för 
organisationens framgång pratar om sina medarbetare och deras insats. Chefen inom 
produktionsbranschen berättar att han behöver sin organisation för att kunna leverera bra 
resultat. 
 

Jag måste ju leverera genom andra, det är dem som måste göra jobbet för mig. – 
Chef inom detaljhandeln 

 
Han berättar vidare att det är hans förmåga att få varje individ att leverera som kommer att 
skapa resultat. Även chefen inom IT-branschen talar om sina medarbetare och om att de är 
ett team. Han pratar om sitt ledarskaps betydelse genom att han är den som entusiasmerar 
och motiverar sina medarbetare att nå de mål som sätts upp. 
 

Det handlar dels om att entusiasmera, motivera och att de ska förstå varför. – 
Chef inom IT-branschen 
 

Chefen inom transportbranschen nämner även han sina direktrapporterande chefers insats 
och vikten av att de känner att de har ett ansvar för sin del av helheten. Två av cheferna 
nämner att deras ledarskap har stor betydelse för att det behövs någon som vågar fatta 
beslut. Chefen inom IT-branschen anser att det är katastrof för en organisation där det inte 
finns någon som vågar ta beslut. 
 

Det allra viktigaste när man har ledning är att man vågar fatta beslut och stå för 
dem och det finns det ju människor som inte är bekväma med…[...]. Det finns 
inget mer förlamande i en organisation om det inte fattas beslut, då blir det 
katastrof. – Chef inom IT-branschen 

 
Chefen inom mediabranschen nämner att hans ledarskap har stor betydelse då det måste 
finnas någon som är ytterst ansvarig. 
 

Det behövs någon som är ytterst ansvarig alltså som vågar ta det yttersta 
ansvaret för allt som sker. – Chef inom mediabranschen 

 
Något som chefen inom produktionsbranschen är ensam om att nämna är hans erfarenhet i 
bolaget och att han har lättare att se samband, göra analyser och lösa problem som faktorer 
till varför han anser att hans ledarskap är betydelsefullt för organisationens framgång. 
Chefen inom transportbranschen anser att ledarskapet är A och O för organisationens 
framgång och chefen inom detaljhandeln säger att han självklart påverkar sin organisation 
väldigt mycket. För att en organisation ska bli framgångsrik berättar cheferna inom IT-
branschen och detaljhandeln att det är av största vikt att alla drar åt samma håll. 
 

[…] genom att ta fram en väg som vi ska gå och få alla att följa den vägen så 
kommer vi få ett mycket bättre resultat, det behövs alldeles självklart en ledare. 
– Chef inom detaljhandeln 
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Analyserande sammanfattning 
Resultatet visar tydliga mönster i chefernas uppfattningar om sitt ledarskap. Vi kan se att det 
framkommer vissa motstridigheter i respondenternas svar. Majoriteten av cheferna är eniga 
om att de ser på sig själva som den som sätter ut riktlinjer och mål för organisationen. Flera 
av cheferna menar att en viktig del i deras roll som chef är att tänka långsiktigt och skapa 
visioner. De uppfattar sig som de som skapar förutsättningar och möjligheter för sina 
medarbetare genom att se till att det finns rätt resurser, samt att de i sitt ledarskap lägger vikt 
vid att coacha sina medarbetare. Samtidigt visar resultat att majoriteten av cheferna nämner 
att de är de som är ytterst ansvariga och beslutsfattande. Majoriteten av cheferna pratar om 
hur viktigt det är att följa upp målen som sätts och det tror vi beror på att det är de som i 
slutändan är ytterst ansvariga för organisationen. Förmodligen är det av samma anledning 
som de är noga med att ha kontroll över sin verksamhet och sina medarbetare. De vill hålla 
sig informerade om verksamheten och gör det på olika sätt. Dock är de flesta cheferna 
överens om att de delegerar uppgifter och förespråkar frihet under ansvar samt försöker 
undvika detaljstyrning. Resultatet visar att alla respondenter anser att det är viktigt att vara 
tydlig och kommunikativ i sitt ledarskap och hälften av de intervjuade förespråkar ett 
situationsanpassat ledarskap. 
 
När det gäller hur cheferna tror att deras medarbetare uppfattar dem upplever vi att deras 
åsikter överensstämmer till stor del med hur de uppfattar sig själva. Det var dock intressant 
att få ta del av hur cheferna trodde att de uppfattades då det från några av respondenterna 
framkom uppfattningar som tidigare inte nämnts. Överlag framstod det som att 
medarbetarnas beskrivning av chefen skulle vara i väldigt positiva termer. 
 
När det gäller vad de anser kännetecknar ett gott ledarskap märker vi att uppfattningar om 
vad som kännnetecknar ett gott ledarskap överensstämmer med uppfattningarna om sitt eget 
ledarskap. Resultatet visar att cheferna nämner flera kännetecken för ett gott ledarskap som 
är samma som det som vi ovan beskrivit kring hur de uppfattar sitt eget ledarskap. Nya fakta 
som framkom var att det är viktigt som chef att agera förebild och att man vid ett gott 
ledarskap känner tillit mellan chef och medarbetare. En av cheferna anser det viktigt att en 
god ledare besitter emotionell intelligens för att kunna leda då det är viktigt att möta 
människan där denne befinner sig. Resultatet visar vidare att samtliga chefer utom en anser 
att alla inte kan leda. Den avvikande chefen menar att alla kan leda på något sätt men kanske 
inte alltid i den position de är tillsatta. När det gäller vilken betydelse cheferna ansåg att 
deras ledarskap har för organisationens framgång är samtliga överens om att det har stor 
betydelse.  
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DISKUSSION  
Diskussionen inleds med att syftet och frågeställningarna besvaras. Därefter diskuteras 
resultaten i relation till tidigare forskning och teori för att avslutas med en slutsats och 
metoddiskussion. 
 
Syftet med studien har varit att undersöka chefers uppfattningar om sitt ledarskap, vilken 
betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång samt om den 
rådande diskursen om ledarskap påverkar chefernas uppfattningar. Huvudresultaten visar att 
cheferna uppfattar sig som den som formar företagets visioner och sätter ut mål och 
riktlinjer för företaget. Majoriteten av cheferna ser sig som coachande ledare och anser att en 
av de viktigaste rollerna som chef är att se till att deras medarbetare har rätt förutsättningar 
för att göra sitt jobb. De förespråkar frihet under ansvar och delegering men är samtidigt 
måna om att kontrollera och hålla sig informerade om verksamheten då det är dem som är 
ytterst ansvariga. När det gäller vad som kännetecknar ett gott ledarskap ansåg cheferna bl.a. 
att chefen ska agera förebild, kunna lyssna, vara rak och stark samt kunna skapa tillit mellan 
chef och medarbetare. När det gäller vilken betydelse cheferna anser att de har för 
organisationens framgång var samtliga överens om att deras ledarskap har stor betydelse för 
den organisatoriska framgången. Sammanfattningsvis visar resultatet att cheferna i stor grad 
påverkas av den rådande ledarskapsdiskursen. 
 
Både Alvesson och Sveningsson (2003b) och Tengblad (2006) skriver om hur chefer idag 
ser sig som den som ska inspirera, kommunicera ut mål och visioner samt ta ut riktlinjer och 
strategier för verksamheten. Här ser vi tydliga kopplingar till vårt resultat där majoriteten av 
de intervjuade cheferna beskrev sin roll som ledare som den som sätter upp mål och pekar ut 
riktningen för organisationen, samt är den som tänker långsiktigt. Flera av cheferna talar 
också om att det måste framgå tydligt vart man ska och varför det är viktigt att ta sig dit, 
samt att de måste motivera, engagera och inspirera medarbetarna. Detta anser vi visar på ett 
normativt styrsätt där ledaren istället för att fatta beslut försöker skapa mening och förståelse 
för medarbetarna. Likt våra respondenter tog även deltagarna i Karakitapoğlu-Aygün och 
Gumusluoglus (2013) studie upp vikten av att ledare vid förändringar bör kommunicera 
varför förändringar är nödvändiga. Deltagarna där menade att anställda inte bara ska bli 
övertygade om målet utan även bli motiverade att följa det, precis som cheferna i vår studie 
ansåg. Tengblad (2006) menar att cheferna i hans studie ägnade tid åt att kommunicera sina 
förväntningar, visioner och strategiska syften till sina underordnade chefer och att de såg till 
att deras underordnade visste att de var ansvariga för att nå dessa förväntningar. Vi fann i 
vår studie att en del av cheferna uppgav att de var tydliga med att vid målsättandet få 
cheferna att inse att det var deras ansvar att se till att målet nåddes. Alla cheferna 
förespråkade frihet under ansvar och de föredrog att de underställda cheferna själva fattade 
egna beslut inom sina ansvarsområden. Två av respondenterna nämnde att detta arbetssätt 
där mycket delegeras till medarbetarna skapar förutsättningar för chefen att arbeta mer med 
planering och övergripande organisationsfrågor. Tengblad (2002) menar att detta är en 
viktig förändring som har skett i chefens arbete. När detaljfrågor istället delegeras till 
anställda har cheferna möjlighet att fokusera på de övergripande företagsfrågorna. 
 
I Karakitapoğlu-Aygün och Gumusluoglus (2013) studie ansåg deltagarna att en god ledare 
bör överföra känslan av ansvar och medbestämmande för att motivera sina anställda att nå 
organisationens mål. Cheferna i vår studie delegerade uppgifter och försökte undvika att 
styra i detalj. Ingen av cheferna förespråkade en beordrande stil och det överensstämmer 
med Avery och Ryans (2002) studie där de flesta av cheferna undvek ett beordrande 
ledarskap och istället förespråkade ett mer stöttande ledarskap. Resultatet visar att flertalet 
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chefer talade om vikten av att skapa förutsättningar för sina medarbetare att utföra ett bra 
jobb, samt vikten av att stötta medarbetarna under vägen. Detta resultat kan vi koppla till 
Karakitapoğlu-Aygün och Gumusluoglu (2013) som beskrev hur transformella ledare, som 
de likställde med goda ledare, förväntades rensa bort hinder för sina anställda och hjälpa 
dem med problem. Likaså Raelin (2010) tog upp att chefens uppgift i den rådande 
ledarskapsdiskursen är att serva sina medarbetare så att de kan fullfölja sitt jobb på ett fritt 
sätt. Alvesson och Sveningsson (2012) belyste även de att ledarskapet bör vara stödjande 
och inspirerande. Ur resultatet framkom metaforen av chefen som en ”scenbyggare” där 
chefen är den som ger de anställda förutsättningarna att lyckas, en scen att stå på.  
 
Resultatet visade vidare att de flesta chefer talade om att de tillsammans diskuterar med sina 
medarbetare för att komma fram till en lösning på eventuella problem. De vill vara 
tillgängliga för sina anställda och ur resultatet framstod chefens roll som ”bollplank”. Här 
ser vi en tydlig koppling till Tengblads (2000) studie som beskriver hur cheferna under 
dagen gjorde flera försök att påverka. Det var sällan genom formellt beslutsfattande eller 
utdelande av en order, utan istället valde de att ställa kritiska motfrågor till medarbetarna så 
att de själva fick tänka efter. Den pedagogiska förmågan är enligt resultatet avgörande för att 
utöva ledarskap. Här drar vi en koppling till den rådande diskursen om ett postbyråkratiskt 
ledarskap som enligt Tengblad (2006) bygger på förtroende, dialog och delade värderingar, 
där chefens roll är att vara en diskussionsledare som hjälper sina medarbetare i deras arbete. 
Även Raelin (2010) beskrev chefens nya roll som en diskussionsledare och förklarade 
chefens roll som en vävare som håller ihop organisationen. Tengblad (2006) hävdade att 
postbyråkratins framträdande har stor påverkan på sättet chefer utför sitt arbete på. Detta tror 
även vi, då vi anser att cheferna i studien talar utifrån ett postbyråkratiskt förhållningssätt.  
 
Tengblads (2006) studie visade att beslutsfattandet bara utgjorde en liten del av chefernas 
arbetsuppgifter men att detta skiljde sig från den vanliga uppfattningen om att 
företagsledande handlar om att fatta beslut. I resultatet nämnde flertalet chefer vikten av att 
kunna fatta snabba och svåra beslut samtidigt som de talade om vikten av att kunna delegera 
och ge frihet under ansvar, där de lämnade över beslutsfattandet. Även om beslutsfattandet 
kanske inte utgör så stor del av chefens dagliga arbetsuppgifter ser cheferna ändå det som en 
viktig aspekt i sin roll som chef. Tengblad (2006) diskuterar det postbyråkratiska samhället 
och för ett resonemang kring om det ändå inte återstår en form av lätt byråkrati. Detta 
menade han beror på att cheferna fortfarande är de som hålls ytterst ansvariga för sin 
verksamhet och att de därför inte behandlar sina medarbetare som självständiga eller slutar 
kontrollera dem helt. Detta kan vi koppla till vårt resultat där cheferna såg sig som de som är 
ytterst ansvariga för sin verksamhet. Flera av cheferna framhöll att de har ett behov av att 
kontrollera verksamheten vilket kan förklaras av Tengblads (2006) syn på lätt 
byråkratisering. Raelin (2010) menar att det pågår en förändring från att ledningen styr till 
att medarbetarna själva skapar strategier i självbestämmande grupper, vilket ersätter chefens 
inflytande. Han beskriver att vi nu går mot ett samhälle som förespråkar informell kontroll 
eller kontroll genom kulturen, istället för genom hårda direktiv. Dock poängterar han att 
trots postbyråkratins platta former så utövas ändå formell byråkratisk kontroll. Detta genom 
ny teknologi och ”tvång” på team som kommit i och med postbyråkratin. Han drar slutsatsen 
att chefens kontroll alltid på det ena eller andra sättet kommer att bestå. Vi håller med Raelin 
(2010) om att kontrollen i olika form troligtvis kommer att bestå. Resultatet visar att flera 
chefer nämner att de har webbsystem där de kan ha kontroll på verksamheten. Bland annat 
nämns ett webbsystem i form av ett säljstöd där säljarna måste registrera sina dagliga 
aktiviteter. Resultatet visar att detta säljstöd dagligen används för att kunna avläsa säljarnas 
prestationer. Webbsystemet ansågs dock vara tänkt som ett stöd för medarbetarna och skulle 
inte fungera som kontrollerande. Vi anser däremot att det också skulle kunna ses som en 
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form av kontroll då det ger information om vad som behöver förbättras. Utifrån resultatet 
som visar att chefer följer upp medarbetares prestationer genom webbbaserade system så ser 
vi att den nya tekonologin ger chefer utökade övervakningsmöjligheter, och därmed kontroll 
över sina medarbetare. I Tengblads (2000) studie framkommer att en viktig kontrollteknik 
för de intervjuade var att hålla sig informerade om verksamhetens utveckling. Detta kan vi 
koppla till respondenterna i vår studie som nämnts håller sig informerade via olika system. 
Ett tydligt resultat visar också att cheferna värdesatte att vara närvarande och många av 
cheferna var operativa i sin verksamhet. Om vi ska tro Tengblad (2006) gör cheferna detta 
förmodligen för att hålla sig informerade och på det sättet styra verksamheten.  
 
Alvesson och Sveningsson (2012) menar att forskare är överens om att situationen som 
ledarskapet utövas i är av betydelse. Resultatet visar att flera av de intervjuade cheferna 
förespråkade ett situationsanpassat ledarskap. Likt respondenterna i Avery och Ryans (2002) 
studie ansåg cheferna som förespråkade ett situationsanpassat ledarskap att det krävs att man 
byter stil i sitt ledarskapsutövande när det behövs. I Karakitapoğlu-Aygün och 
Gumusluoglus (2013) studie framkom att en bra ledare bör behandla sina anställda som 
unika individer och utefter det avsätta den tid och resurser som behövs för att hjälpa dem 
utvecklas.  
 
Gällande vad som kännetecknar ett gott ledarskap i denna studie skiljde sig åsikterna åt till 
viss del hos cheferna. Vi ser ett mönster utifrån den rådande ledarskapsdiskursen som 
förespråkar ett normativt styrsätt. Cheferna framhåller exempelvis pedagogisk förmåga och 
emotionell kompetens som avgörande för att kunna utföra ett gott ledarskap. Resultatet visar 
att bara en av respondenterna nämner att ett gott ledarskap handlar om vikten av att vara 
ärlig och rak och våga fatta beslut.  
 
Resultatet visar vidare att majoritenten av respondenterna ansåg att alla inte kan leda och två 
av cheferna menade att det krävs vissa personliga egenskaper för att leda. Alvesson och 
Sveningsson (2012) lyfter fram att ledarskap förr ansågs handla om karaktär och 
personlighet där vissa ansågs ha de rätta personlighetsdragen för att leda medan andra 
saknade dessa egenskaper. Däremot har det enligt Alvesson och Sveningsson (2012) 
framkommit att det är svårt att bevisa att vissa egenskaper skulle göra någon till en bra 
ledare. Trots detta har det återigen blivit populärt att beskriva ledarskapet utifrån egenskaper 
menar författarna. Detta tror vi kan förklara varför många av respondenterna nämnde olika 
egenskaper som viktigt för ledarskapet. 

Ledarskapets	  betydelse	  för	  organisationen	  
I teoridelen beskrivs hur man kan se på ledarskap som rationellt eller normativt. Resultatet 
visar att de intervjuade cheferna till största del har ett normativt styrsätt. Detta för att de som 
tidigare nämnts ser sig som ledare som har i uppgift att ta ut riktningen för organisationen 
samt att inspirera och sätta mål för sina medarbetare. Det är vad Tengblad (2000) menar att 
den normativa styrningsfilosofin fokuserar på. Barley och Kunda (1992) menar att det 
rationella synsättet alltid dominerat chefskapet då det är mer länkat till ledningsarbete, men 
att olika ideologier ändå varit starkare vid olika tillfällen. Utifrån Barley och Kunda (1992), 
Tengblads (2006) och Raelins (2010) syn på det postbyråkratiska ledarskapet tolkar vi de 
intervjuade chefernas syn på styrning som både normativt och rationellt. Resultatet visar att 
cheferna var överens om att deras ledarskap har stor betydelse för organisationens framgång. 
De menade som tidigare nämnts att det krävs någon som är ytterst ansvarig och som fattar 
besluten. Här ser vi tecken på en rationell styrning samtidigt som de uppfattar sitt ledarskap 
som den som tar ut riktlinjer, formar visionen för företaget och motiverar sina medarbetare, 
vilket visar på inslag av en normativ styrningsfilosofi.  
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I teoriavsnittet tar vi även upp att Alvesson och Sveningsson (2012) ställer sig kritiska till 
ledarskapets betydelse. De anser att chefernas betydelse i många sammanhang förstoras och 
forskare har svårt att se hur organisationens framgång har att göra med ledarskapet. 
Författarna menar att det föreligger ett “heroiskt skimmer” över ledare och att synen på 
ledarskap är överskattat. Resultatet visar att en av cheferna blev rekryterad för att vara ”local 
heros” som han uttryckte det. Det anser vi visar på synen av ledarskapet som något heroiskt. 
Alvesson och Sveningsson (2012) menar att ledarskapet framställs i ledarskapslitteraturen 
som något väldigt speciellt och det tror vi kan förklara varför de intervjuade cheferna anser 
att inte alla kan leda. I denna studie som inriktar sig på chefens egen uppfattning om sitt 
ledarskap och vilken betydelse det har för organisationens framgång kan vi se att cheferna 
själva anser att ledarskapet inte är något överskattat fenomen. Cheferna är överens om att 
organisationens framgång har att göra med deras ledarskapsinsatser då det är de som sagt tar 
ut riktningen för företaget, sätter målen och ser till så att alla drar åt samma håll. Det hade 
dock varit intressant att även intervjua medarbetarna för att få deras syn på ledarskapets 
betydelse, vilket vi tar upp under förslag på vidare forskning. 
  

Slutsats 
Syftet har varit att undersöka chefers uppfattningar om sitt ledarskap, vilken betydelse de 
anser att deras ledarskap har för organisationens framgång samt om den rådande diskursen 
kring ledarskap påverkar chefernas uppfattningar. Sammanfattningsvis kan vi utifrån 
chefernas uttalanden dra slutsatsen att de använder sig av både en rationell och normativ 
styrningsfilosofi. De vill framställa sig som hjälpare för sina medarbetare men är samtidigt 
måna om att ha kontroll över dem för att på det sättet kunna styra organisationen. Utifrån 
resultatet kan vi se att cheferna precis som Tengblad (2006) menar utövar en lätt form av 
byråkratisering. De motiverar, inspirerar, skapar förutsättningar och arbetar med 
målstyrning. Samtidigt som de till viss del behåller kontrollen då det är de som i slutändan är 
ytterst ansvariga för att organisationen skall vara framgångsrik. Av samma anledning anser 
dem att de har stor betydelse för organisationens framgång, just för att de tar ut riktlinjerna, 
sätter mål, ser till att målen följs och håller ihop organisationen. Vad som kännetecknar ett 
gott ledarskap enligt cheferna skiljer sig åt men sammantaget kan man se att det är ett 
normativt förhållningssätt som ses som önskvärt. De intervjuade chefernas uppfattningar om 
sitt ledarskap överensstämde i hög grad med vad ledarskapsutvecklaren berättade för oss om 
vad ett gott ledarskap innebär. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att den rådande 
diskursen där ledarskapet ses som postbyråkratiskt är högst aktuellt bland de intervjuade 
cheferna. Deras uppfattningar om sitt ledarskap överensstämmer med den rådande 
ledarskapsdiskursen, åtminstone på en retorisk nivå. 

Metoddiskussion  
Vi är nöjda med valet av metod för att ta reda på chefernas uppfattning om sitt ledarskap och 
vilken betydelse de anser att deras ledarskap har för organisationens framgång. Genom att 
använda oss av semistrukturerade tematiskt öppna intervjuer upplever vi att vi på ett tydligt 
och bra sätt lyckades få fram chefernas uppfattningar. Att intervjuerna var som samtal med 
intervjuguiden som stöd gjorde att intervjuerna blev uttömande och vi fick fram ett rikt 
empiriskt material från intervjuerna. Vi är även nöjda med antalet intervjuer och upplever att 
sex intervjuer har räckt för att besvara syftet. Vi upplever att vi haft ett rikt material att 
bearbeta och analysera. Vid transkriberingen blev det tydligt att vi fått svar på våra frågor. 
En av oss arbetar dessutom deltid som rekryterare och har således arbetslivserfarenhet och 
kunskap om att intervjua. Detta tror vi bidragit till att intervjutekniken förfinats och att vi 
fått fram relevant material för att besvara syfte och frågeställningar, vilket stärkt 
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tillförlitligheten. Vi upplever att det var till stor hjälp att spela in intervjuerna då båda två 
kunde vara fokuserade på vad respondenten sa och fånga upp kroppsspråk och saker som 
sades mellan raderna.  
 
Innan intervjuerna utfördes fanns en viss oro för att intervjuguiden innehöll för många frågor 
för den avsatta tiden. Detta hade vi kunnat kontrollera genom att göra en förstudie där vi 
testade frågorna men vi valde att inte göra det på grund av tidsbrist. Vi avsatte en timme för 
varje intervju och höll tiden på alla intervjuer, utan att känna att vi behövde stressa på 
respondentens svar på grund av tidsbrist. I slutet av intervjun gjorde vi en summering över 
hur vi förstått deras uppfattningar om sitt ledarskap och dess betydelse på organisationens 
framgång. Det hjälpte oss att veta att vi faktiskt fått vårt syfte och frågeställningar besvarade 
samt försäkrade oss om att respondenten ansåg att vi fått en klar bild om dennes uttalanden, 
vilket vi anser stärkt studiens giltighet. Trots att vi utfört intervjuer tidigare märkte vi vid 
transkriberingen att det vid enstaka tillfällen förekom ledande frågor eller flera frågor i 
samma mening, dock blev detta mindre framträdande ju fler intervjuer som genomfördes. Vi 
är medvetna om att detta kan påverka tillförlitligheten och vi kommer att ta med oss det till 
framtida studier då vi är medvetna om att det är lätt hänt att i samtalets gång göra dessa 
misstag om man inte ständigt är vaksam på detta.  
 
Vid kodningen insåg vi i efterhand att vi kunde ha brutit ned koden Uppfattningar om sitt 
ledarskap i underkoder vilket hade underlättat för oss vid bearbetning av materialet. Som det 
var nu upplevde vi att vi hade mycket material kring just koden uppfattningar om sitt 
ledarskap som vi till en början hade svårt att strukturera. I efterhand kan vi även önskat att vi 
hade varit ännu mer precisa i vårt syfte och frågeställningar, att vi hade avgränsat det ännu 
mer. Uppfattningar om sitt ledarskap upplevs i efterhand väldigt brett och vi upplevde 
periodvis att vi “drunknade” i det insamlade materialet. Det hade inte skadat att ha en 
tydligare inriktning på syftet och på det sättet kunnat begränsa våra intervjufrågor. Vi insåg 
även i efterhand att frågeställningen om vad som kännetecknar ett gott ledarskap enligt 
cheferna går in i deras uppfattningar om sitt eget ledarskap. Vi antar att detta kan bero på att 
cheferna försöker agera utifrån vad de anser är ett gott ledarskap och när de förklarar hur de 
uppfattar sitt ledarskap talar de troligtvis utifrån hur de önskar agera. Vi anser dock att vi till 
slut lyckats strukturera upp resultatet bra och framställt en överskådlig bild över chefernas 
uppfattningar om sitt ledarskap och vilken betydelse de anser sitt ledarskap har för 
organisationens framgång.  
 
Mycket energi och tid gick åt till att hitta vetenskapliga artiklar inom ämnet och det var den 
delen i arbetet vi anser var svårast och mest tidskrävande. Med facit i hand är vi dock nöjda 
med artiklarna vi presenterar under tidigare forskning. Skulle vi göra om samma arbete igen 
skulle vi eventuellt från början plocka fram en teori om ledarskap som vi kunde utgå ifrån. 
Detta för att redan från början ha en tydlig riktning med uppsatsen.  
 
Vi har även försökt att fördjupa oss ytterligare i ledarskapsdiskursen genom att läsa 
ledarskapslitteratur som inte presenterats i uppsatsen på grund av platsbrist. Den förstudie 
som utfördes där vi intervjuade en ledarskapsutvecklare gav oss mer insyn på området och 
vi anser att även den hjälpt oss att fördjupa oss i den rådande diskursen om ledarskap och 
minskat förförståelser som kunnat färga studien på grund av bristande kunskap inom 
området. 
 
Respondenterna i studien består som tidigare nämnts enbart av män och eftersom vi inte är 
intresserade av könsaspekten i denna uppsats ser vi inte det som ett problem, däremot har vi 
det som förslag till vidare forskning att undersöka skillnader mellan könen.   
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Förslag på vidare forskning 
Det skulle vara intressant att genomföra observationer utöver de kvalitativa intervjuerna som 
genomförts. På så sätt skulle vi med hjälp av observationerna få fram hur chefen jobbar rent 
praktiskt och kunna göra jämförelser mellan deras egna uppfattningar och hur de faktiskt 
agerar i praktiken. Det skulle även vara intressant att intervjua medarbetarna för att se om 
deras bild kring chefens ledarskap stämmer överens med chefens egna uppfattningar om sitt 
ledarskap och deras uppfattningar om medarbetarnas syn på dem. Ytterligare förslag på 
vidare forskning är att göra en jämförelse kring om uppfattningar om sitt ledarskap skiljer 
sig åt mellan kvinnor och män. 
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Du får gärna börja berätta lite om dig själv (Vem du är och hur du kommit dit du är idag) 
Har du utbildat dig för att nå denna position? I så fall vad har du läst? (Intern/externa 
utbildningar) 
Hur länge har du arbetat på detta företag? (Hur många av de åren som chef?) 
Hur många anställda ansvarar du över? 
Vill du berätta lite kort om företaget och hur det har gått för företaget det senaste året? 
 
Kvalitéer i ledarskapet 
Vad kännetecknar ett gott ledarskap enligt dig? 
Hur kommer det sig att du anser att just de faktorerna kännetecknar ett gott ledarskap? ( Är det 
något du lärt dig via utbildning, eller är det insikt du kommit till via erfarenhet?) 
Anser du att alla kan leda? 
Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 
Hur arbetar du konkret med utövandet av ditt ledarskap? (kan du ge exempel på situationer då du 
utövar det) 
Hur arbetar du med att utveckla dina medarbetare?  
Hur leder du dina medarbetare i det dagliga arbetet?  
Hur tror du att dina medarbetare skulle beskriva dig som ledare? 
Anser du att ditt område behöver/kräver en ledare? 
 
Ledarskap och organisationens utveckling 
(vi har sett att företaget haft positivt resultat de senaste tre åren) - Vad tror du att det beror på 
att det går bra för företaget? 
Vilken betydelse har ditt ledarskap för organisationens framgång? (Tror du att ditt sätt att leda 
påverkar hur det går för organisationen?) På vilket sätt? 
Hur ser förutsättningarna ut för att du ska kunna fullfölja ditt ledarskap?  
Anser du att du får tillräckligt bra stöd uppifrån? (kan du ge exempel?) 
Vilka eventuella hinder stöter du på när du utövar ditt ledarskap? 
Hur löser du problem som uppstår? 
Vilka utmaningar står du inför när det gäller att leda dina medarbetare? (Ge exempel) 
Hur mycket tid lägger du på att leda under en vanlig arbetsdag? 
 
Kultur/värderingar 
Vilka visioner har företaget? (Vilka mål strävar ni efter?) 
Känner medarbetarna till visionen och företagets mål? 
 

 


