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Abstrakt 
 

Ledarskapets utformning kan innebära stora konsekvenser för de anställdas arbetsmiljö 
och välmående. Det finns flera teorier om ledarskapsstilar som fokuserar på de positiva 
aspekterna av ledarskap, såsom transformativt, coachande och situationsanpassat 
ledarskapsstil, vilka utgör teoretisk ram för denna uppsats. Det har även uppmärksammats att 
destruktiva ledarbeteenden kan ha en negativ inverkan på de anställda och organisationen. 
Syftet med denna studie var att undersöka vad chefer anser orsakar ett konstruktivt respektive 
destruktivt ledarskap samt vilka av dessa orsaker anser chefer härstammar i individuella 
respektive organisatoriska faktorer. Första frågeställningen var; vad anser chefer kännetecknar 
ett konstruktivt respektive destruktivt ledarskap? Den andra frågeställningen var; vilka av dessa 
kännetecken anser chefer härstammar i individuella respektive organisatoriska faktorer? Fyra 
stycken chefer inom privata företag i Stockholm med varierande bakgrund och bransch hittades 
genom snöbollsurval och intervjuades. Data analyserades med tematisk analys. Resultatet 
visade att chefer anser att konstruktivt ledarskap kännetecknas av motivation, kommunikation, 
självbestämmelse, coachande förhållningssätt, situationsanpassning, utvecklingsmöjligheter, 
rekrytering, delaktighet och destruktivt ledarskap kännetecknas av ineffektivitet, 
erfarenhetsbrist, auktoritetsproblematik, mikroledarskap tidsbrist och bristande 
organisationskultur. Dessa faktorer delas upp i individuella och organisatoriska faktorer enligt 
följande.  Individuella faktorer som identifierades för konstruktivt ledarskap var motivation, 
kommunikation, självbestämmelse, coachande förhållningssätt och situationsanpassning. För 
destruktivt ledarskap identifierades ineffektivitet, erfarenhetsbrist, auktoritetsproblematik och 
mikroledarskap som individuella faktorer. De organisatoriska faktorer som identifierades för 
konstruktivt ledarskap var utvecklingsmöjligheter, rekrytering, delaktighet och för destruktivt 
ledarskap identifierades faktorerna tidsbrist och organisationskultur. Analysen åskådliggör 
ledarskapet som en komplex process där kunskap kring ledarskapsstilar ger stor fördel för 
tillämpning av ett konstruktivt ledarskap. Samtidigt måste det uppmärksammas att 
organisatoriska faktorer har stor påverkan på ledarnas möjlighet till tillämpning av ett 
konstruktivt ledarskap och kan i värsta fall resultera i beteenden som leder till destruktivt 
ledarskap. Studien är kraftigt begränsat i termer av representativitet då urvalet var mycket litet 
och syftet var explorativt.  

Nyckelord: ledarskap, chef, ledarskapsstrategier, ledarskapsstil, destruktivt ledarskap, 
individuella faktorer, organisatoriska faktorer, coachande ledarskap, situationssanpassat 
ledarskap, transformativt ledarskap. 
 

Abstract 
 

Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment 
and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, 
such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical 
frameworks for the present study. It has also been recognized that destructive leadership 
behaviors can have a negative impact on the employees and the organization. The purpose of 
the present study was to investigate what, according to managers, characterizes constructive 
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leadership and destructive leadership, and whether these characteristics originate in individual 
or organizational factors. Four managers working in private companies in Stockholm with 
varying backgrounds and industries were found through snowball selection and were 
interviewed. Data were analyzed using thematic analysis. The result showed that managers 
characterize constructive leadership as motivation, communication, self-efficacy, coaching 
approach, situational adjustment, development opportunities, recruitment, and participation. 
Destructive leadership was characterized as inefficiency, lack of experience, authority-related 
issues, micro-management lack of time, and organizational culture. These characteristics were 
further categorized as follows. The individual factors that were identified for constructive 
leadership were motivation, communication, self-efficacy, coaching approach, situational 
adjustment and for destructive leadership are inefficiency, lack of experience, authority-related 
issues and micro-leadership. The organizational factors that were identified for constructive 
leadership were development opportunities, recruitment, participation, and for destructive 
leadership the factors were lack of time and organizational culture. The analysis illustrates 
leadership as a complex process where knowledge about leadership styles gives great 
possibility to practicing constructive leadership. At the same time, it must be noted that 
organizational factors have a major impact on the leaders' ability to apply constructive 
leadership and, in the worst-case scenario, can result in behaviors leading to destructive 
leadership. The study is very limited in terms of representativeness since the population was 
very small and the purpose was explorative. 

Keywords: leadership, manager, leadership strategies, leadership style, destructive 
leadership, individual factors, organizational factors, coaching leadership, situational 
leadership, transformative leadership.  
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Individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva respektive destruktiva 
ledarskapet ur chefens perspektiv 

 
Det finns över 130 definitioner av ledarskap (Burns, 1978). Det har framtagits en 

gemensam definition i ett forskningsprojekt GLOBE i samarbete med 84 länder: “Ledarskap 
är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till 
effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör” (Larsson, Lundin, & Zander, 
2017, s.10). Vidare, kan ledarskapet förstås som en process att influera medarbetarna att 
effektivt och så smidigt som möjligt jobba mot samma mål med gemensam förståelse för dess 
syfte (ibid.). Enligt Bergengren (2013) är en ledare en person inom en organisation som har 
utsetts att ha ledarrollen på ett formellt eller informellt vis genom att exempelvis vara chef eller 
genom att gruppen väljer att följa en viss person. Om en person är en officiell chef inom en 
organisation har denne ansvar över delar av verksamheten samt ekonomi och frågor som gäller 
anställda. En chef ska rapportera och leverera resultat och är även lämpligen en god ledare för 
att detta ska ske på bästa sätt, dock går det inte alltid hand i hand (ibid.). 

Ledarskapets utformning är väldigt betydelsefullt på både verksamhets- och 
individnivå. Ledningens uppförande influerar i stor grad medarbetarnas hälsa och välmående 
och chefernas kompetens inom ledarskap är ofta avgörande för arbetsmiljön (Lorentzi, 2008), 
vilket leder till frågan: vad definierar en konstruktiv ledare? 

Einarsen, Aasland och Skogstad (2007) definierar två typer av ledarskap, konstruktivt 
samt destruktivt. En konstruktiv ledare agerar inom två dimensioner, en dimension är att 
organisationen skall fungera optimalt och en annan att kollegor och underordnade skall må bra 
och jobba effektivt. Ofta kan dessa två dimensioner vara i konflikt med varandra och samma 
person kan vara en konstruktiv ledare i en dimension och destruktiv i en annan. Det vill säga 
t.ex tillgodose underordnades behov framför organisations mål eller vice versa. Einarsen, 
Aasland och Skogstad (2007) har tagit fram en modell som definierar fyra kategorier av ledare 
baserat på vart i skalan från destruktiv till konstruktiv dessa befinner sig inom de två 
dimensionerna. Som ett exempel så definieras ledarskap som är konstruktiv inom både 
organisationen och underordnade som ”Constructive Leadership” medans konstruktiv inom 
enbart organisationen men destruktiv för underordnade definieras som ”Tyrannical 
Leadership”. En ”Constructive Leader” är målinriktad och har organisationens mål i fokus, 
men uppnår målen genom att motivera och involvera underordnade i beslutsprocessen. En 
”Tyrannical Leader” är precis som ”Constructive Leader” målinriktad och har organisationens 
mål i fokus, skillnaden är att denne uppnår målen genom att förminska, manipulera eller hota 
anställda (Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007). De egenskaper som en konstruktiv ledare bör, 
enligt forskning, besitta är god social förmåga, ha god kännedom om branschen och 
verksamheten, se saker från ett bredare perspektiv samt hantera abstrakta koncept (Robert & 
Katz, 2009). De väsentliga karaktärsdrag som tillskrivs ledare är kreativitet, företagsamhet och 
entreprenörskap (Ichak & Adizes, 2007). En ledare bör vara en problemlösare, strukturerad 
administratör, krävande direktör och frambringare av resultat. Alla dessa delar måste samspela 
i sin helhet och ledaren är den personen som äger styrka och pondus för att få ihop det samtidigt 
som denne främjar samarbetet inom gruppen (ibid.). En god ledare har en hög 
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anpassningsförmåga till rollens krävande komponenter samt gruppens eller enskildas 
arbetsrelaterade mognadsnivåer (Bergengren, 2013).  

En ny grupp tenderar att behöva ledarens uppmärksamhet i större utsträckning samt en 
konkret uppdelning och strukturering av uppgifter. När gruppen känner sig mer säker kan 
ledaren gradvis delegera mer och tillåta sina medarbetare att bli mer självständiga (ibid.). 
Tillvägagångssättet en person i ledarposition har för att dirigera sina anställda eller gruppen 
denne är ansvarig för benämns som ledarstil (Bergengren, 2013). I litteraturen omnämns en 
rad ledarskapsstilar och nedan presenteras transformativt, coachande och situationsanpassat 
ledarskapsstil som tillsammans utgör den teoretiska ramen vi avgränsade oss till. Vidare 
presenteras destruktivt ledarskap samt redogörelse för relevanta organisatoriska 
förutsättningar.  

Transformativt ledarskap. Historiskt sett har största fokuset inom ledarskapsteorier 
lagts på hur väl en ledare kan reformera och motivera på organisations- och individnivå. 
Skicklighet inom relationsskapande, inspirera andra, kommunicera väl med personalen och 
organisationsutveckling anses väsentliga i förmågan att reformera och inspirera. Yukl (2010) 
och Bass (2003) med flera har utvecklat teorier om det transformativa, transaktionella och låt-
gå ledarskapet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, & Torbiörn, 2012). 
Transformativt ledarskap karaktäriseras av engagemang, personlig omtanke och att personalen 
inspireras att ta vara på sina intellektuella resurser och nå toppen av sin potential. En 
transformativ ledare brukar vara väldigt närvarande och kontinuerligt ge feedback och 
uppmuntran. Samtidigt ger denne tillräckligt utrymme för medarbetarna att få en känsla av 
kontroll och delaktighet i sin arbetssituation samt att ha frihet under ansvar snarare än att skapa 
känsla av detaljstyrning (Bergengren, 2013). En transformativ ledare är en förebild för sina 
anställda och skapar en motiverande och inspirerande miljö genom sin närvaro (Bass, Dong, 
Bruce, & Yair, 2003).  

Coachande ledarskapsstil är enligt Whitemore (2002) karaktäriserat av samarbete 
mellan medarbetaren och ledaren för att tillsammans finna lösningar. Det krävs en hög grad av 
empati och en förmåga av ledaren att ställa frågor som ofta kan uppfattas som utmanande. Det 
förekommer även att ledaren behöver ha kapacitet att bemöta medarbetarnas motstånd mot det 
coachande förhållningssättet. Coaching är ett verktyg för att på ett optimalt sätt använda 
medarbetares potential och möjligheter samt att motivera utifrån personliga viljor. Syftet är att 
tillsammans med medarbetaren få fram information, verktyg och konkreta mål för arbetet, med 
utgångspunkt hos den anställde. Detta skapar en delaktighet av båda parter samt bidrar till att 
medarbetaren utvecklas och blir mer självgående (Whitmore, 2002). Önnevik (2010) betonar 
att första steget i coaching är att själv vara insatt i ämnet samt att analysera nuläget. En ledare 
som själv är coachad har de färdigheterna som krävs för att coacha/vägleda andra till att uppnå 
goda resultat eller mål i arbetet. Det uppstår hinder och svårigheter i coachingen om den som 
coachar själv brister i kunskap och saknar inre drivkraft. Efter analys av nuläget genomförs en 
individuell utvecklingsplan.  Den kan utformas så att den matchas mot verksamhetens planer 
och mål (ibid). Den individuella planen kan innefattas av följande punkter: “Individens mål, 
vad behöver göras för att nå målen på kort och lång sikt, vilken eller vilka kompetenser behöver 
utvecklas och tidsram för planen” (Önnevik, 2010, s. 257).  För att minska risken för utebliven 
coaching krävs god framförhållning samt planering. Steget efter detta följs av kontinuitet och 
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sedan krävs det upprätthållning av en viss regelbundenhet kring coaching för att uppnå goda 
resultat som gynnar bägge parter. Det optimala är att hitta inlärningsmetoder som passar 
medarbetaren som blir coachad. Det slutliga steget i processen är att genomföra utvärdering för 
att kunna se om resultat har uppnåtts samt även ventilera tankar och funderingar med en annan 
person. Coachingstillfällena kräver god framförhållning för att minska risken för utebliven 
coaching (ibid.). 

Situationsanpassat ledarskap utgår från att justera ledarskapet till situationen samt 
till omgivningen, det vill säga olika situationer kräver olika ledarskapsstilar. Öppenhet, 
flexibilitet, mottaglighet och förändringsbarhet är väsentliga komponenter som krävs för 
situationsanpassade ledare. Situationsanpassat ledarskap innefattas av fyra olika nivåer 
(Unionen, u.å & Önnevik, 2010). 

U1-innefattas av personer med låg kompetens samt högt engagemang.  Personer som 
är drivna och angelägna om att lära sig men har begränsade förutsättningar såsom erfarenheter 
eller kunskaper.  

U2- Innefattas av personer med mellanlåg till viss kompetens. Personer som inte är 
mottagliga och intresserade av att utvecklas och lära sig nytt. 

U3- Inryms av personer som har hög kompetens med varierande engagemang.  Personer 
som är skickliga men passiva och utan initiativförmåga.  

U4- Innefattas av personer med hög kompetens samt engagemang. Personer som är 
självständiga och självgående (ibid.).  

Personer som ingår i första kategorin U1 behöver ledarskap som innefattas av tydlighet 
och detaljerade instruktioner till skillnad från de personer som befinner sig i kategori U4 som 
är mer självgående och kan utföra arbetsuppgifterna utan några detaljerade instruktioner.  För 
att kunna tillämpa sig av situationsanpassad ledarskapsstrategi krävs det att ledaren har 
förmågan att identifiera vilka nivåer medarbetarna befinner sig på och utifrån detta anpassa 
ledarskapet. De fyra nivåer som förekommer i den situationsanpassade ledarskapsmodellen är. 

S1- Instruerande- Chefen lägger fokus på att visa hur arbetsuppgifterna ska genomföras. 
Krävs lite stöd från chefen  

S2- Coachande- Chefen lägger mycket fokus på att ge detaljerade instruktioner kring 
hur arbetsuppgifterna ska utföras samt ger mycket stöd  

S3- Stödjande, uppmuntrande-Chefen ger lite instruktioner men mycket stöd till sina 
anställda. Medarbetare fattar beslut i samråd med chefen.  

S4- Delegerande- Lite stöd samt instruktioner ges till medarbetarna då de är självgående 
(ibid). 

Merparten av forskningen fokuserar på ledarskapets positiva egenskaper, menar 
Einarsen,  Schanke, Aasland, & Skogstad (2007), samt studerar hur en ledare ska agera för att 
få goda resultat. För att kunna utföra gott ledarskap behövs det även kunskap kring vilka 
beteenden som inte är önskvärda för att dessa inte ska eliminera effekten av de konstruktiva 
ledarskapsstilarna (ibid.). Det finns inte en enhetlig definition av ledarskap (Schyns & 
Schilling, 2012). Svårigheten i begreppet ligger bland annat i forskarnas tendens att underskatta 
vikten av destruktiva beteenden hos ledare. Begreppet är väldigt brett och det finns en 
distinktion mellan ledarens allmänna beteenden och vilka av dessa som skulle kunna klassas 
som ledarskap och vad som faktiskt ingår i ens ledarskapsutförande (ibid.). En liten andel 
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forskning fokuserar på de potentiellt negativa effekterna av destruktiva beteenden hos ledare 
(Tepper, 2000) och mestadels av forskningen har inriktats på det konstruktiva och effektiva 
ledarskapet (Kelloway, Mullen, & Francis, 2006). Detta har ofta sin grund i att det antas att det 
konstruktiva ledarskapet i sig skapar alla förutsättningar för att ledarskapet ska fungera 
optimalt samt att det destruktiva ledarskapet innebär brist på ledarskap (Ashforth, 1994). 
Forskning visar att majoriteten av rapporterade mobbningsincidenter har involverat en ledare 
som har betett sig olämpligt mot sina anställda (Einarsen, Hoel, Zapf, & Cooper, 2003). Det är 
viktigt att även lyfta de negativa aspekterna av ett fenomen eftersom detta kan visa en mer 
helhetlig och korrekt bild genom att adressera det från flera perspektiv samt skapa en mer 
nyanserad bild (Burke, 2006).  

Destruktivt ledarskap har stark koppling till medarbetarnas upplevelse av 
arbetstillfredsställelse (Schyns & Schillings, 2013). Enligt Larsson, Lundin och Zander (2017) 
kan destruktivt ledarskap observeras när ledarens beteende underminerar organisationens mål, 
arbetsuppgifter, resurser, produktivitet samt anställdas motivation och välmående. Medan de 
flesta ledare har dagar då de inte är på topp så handlar destruktivt ledarskap om beteenden som 
förekommer systematiskt och återkommande (ibid.). Einarsen et al. (2007) beskriver att det 
destruktiva ledarskapet kan ske utan någon faktisk intention från ledaren. Orsaken till dessa 
beteenden kan ske på grund av ignorans, inkompetens eller slarvighet. Det kvarstår dock att 
det är konsekvensen av beteenden som är viktiga oavsett goda intentioner. De former som 
destruktivt ledarskap kan visa sig på är av en rad olika beteenden hos ledaren. Det kan handla 
om arrogans och elakhet där ledaren får sina underställda att känna sig mindervärdiga. Vissa 
chefer kan vara flitiga maktmissbrukare och använda sig av orimliga krav, hot och straff för att 
få sin vilja igenom. Annan aktiv form av destruktivt ledarskap är när ledaren är egocentrerad 
och sätter sina egna behov framför gruppens. Det finns även två typer av mer passivt 
destruktiva beteenden. Den ena är när ledaren är väldigt passiv och nästan upplevs som osynlig 
bland sina anställda och inte vidtar några åtgärder. Det kan exempelvis handla om att en ledare 
aktivt låter bli att ge information eller återkoppling till sina anställda (Einarsen et al., 2007) 
Andra typen är när ledaren är osäker i sin roll och inte tydligt kan kommunicera samt organisera 
arbetet tillsammans med sina anställda (Larsson et al., 2017).  

 Det finns individuella faktorer som har betydelse för ledarskapet. Faktorer såsom 
praktiska implikationer i form av erfarenhet, utbildning och valkriterier vid chefsrekrytering. 
En annan viktig faktor är begränsningar som är av mer organisatorisk art och syftar på hur 
olika situationer påverkar ledarskapsstilen (Chan & Fritz, 2001). I en enkätstudie av 415 
polischefer i Wisconsin analyserades organisatoriska och individuella faktorer som påverkar 
ledarskapsstilar. Resultaten visade att cheferna oftast använde sig av en kombination av 
ledarstilar, såsom machiavellistisk, byråkratisk, transformativ och social kontrakt-baserad 
ledarskapsstil. Deras individualistiska drag visade sig dessutom ha stor betydelse för utövandet 
av ledarskapsstilarna. Olika interna organisatoriska faktorer hade också betydelse för 
ledarskapet. Exempelvis, i större komplexa organisationer finns större behov av mellanchefer, 
vilket påverkar beslutsfattande (Kapla, 2005). En studie på chefer från Hong Kong och 
Australien visade att ledarskapsstilar i kombination med organisatoriska förutsättningar hade 
betydelse för välmående på arbetsplatsen. En innovativ och stödjande kultur i kombination med 
ett transformellt ledarskap hade mest positiva effekter (Lok & Crawford, 2004). En annan 
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komparativ enkätstudie av 949 chefer från privat och offentlig sektor visade att olika 
organisatoriska strukturer påverkade vilken ledarskapsstil som användes på arbetsplatsen och 
pekade på att chefer inom offentliga sektor var mer inkluderande och främjade delaktighet 
medan ledarna i privat sektor var mer direkta i sitt sätt att leda (Hansen & Villadsen, 2010). 
Organisatoriska strukturer har också visat sig ha stor betydelse för hur chefer använder sig av 
olika ledarskapsstilar. En studie av 371 enkäter med anställda samt intervjuer med chefer i 
Yemen visade att organisatoriska faktorer även påverkar medarbetarnas följsamhet och lojalitet 
gentemot organisationen. Speciellt transformellt ledarskap hade positivt inverkan på 
medarbetarna (Ahmad & Hamid, 2011).  

Transformellt ledarskap har framför allt studerats utifrån tre olika perspektiv; ledares, 
följares eller situationen (Tafvelin, 2013). En stor del av denna forskning har fokuserats på 
personlighetsdrag hos ledaren som utövar den transformella ledarskapsstilen samt 
demografiska faktorer.  Resultat av tidigare forskning visar att kvinnor i något större 
utsträckning påvisar beteenden i linje med transformellt ledarskap samt att extroverta personer 
var mest benägna att utöva denna ledarskapsstil (ibid.). Andra individuella faktorer för 
transformell ledarskapsstil är tidiga barnupplevelser som leder till ett tryggt 
anknytningsmönster, internal locus of control, emotionell intelligens, intryckshantering, 
cynism, motivation och positivitet. Från följarens perspektiv är det viktigt med 
personlighetsdrag, välbefinnande och utvecklingsbehov. Forskning på det minst prioriterade 
perspektivet, situationens- och kontextens betydelse för transformellt ledarskap, tyder på att 
organisationsstruktur kan främja förekomsten av denna konstruktiva ledarskapsstil. 
Organisatoriska faktorer såsom hierarki, kommunikation, maktcentralisering och 
verksamhetsstorlek kan påverka transformell ledarskapsstil negativt. De faktorer som hade 
positiv inverkan på transformellt ledarskap var tydlighet av regelverk, ledarens egen 
arbetssituation, ledarens känsla av kontroll, meningsfullhet samt kognitiva utmaningar (ibid). 
En meta-analys av Sun, Chen och Zhang (2017) visade att tranformellt ledarskap är relaterat 
till individuella faktorer, organisatoriska faktorer och följarfaktorer. Individuella faktorer som 
identifierades var ledarens personlighetsdrag och faktorer såsom självbestämmelse, 
värderingar och emotionell intelligens. Organisatoriska faktorer var exempelvis rättvisa inom 
verksamheten. Följarfaktorer var till exempel karaktärsdrag såsom följarnas 
självutvecklingsnivå (ibid.). En meta-analys innehållande 74 studier av destruktivt ledarskap 
och faktorer som påverkar destruktivt ledarskap identifierade fyra kategorier av 
påverkansfaktorer: ledarfaktorer, organisatoriska faktorer, följarfaktorer och demografiska 
faktorer (Zhang & Bednall, 2016).  

Vidare är det inte endast de individuella aspekterna som påverkar ledarskapet utan det 
är viktigt att även adressera de organisatoriska förutsättningar som ledarna har. Forskning tyder 
på att det finns ett samspel mellan organisatoriska förutsättningar och ledarnas kunskap och 
kompetenser (Vgregion, 2017). Studier visar att organisationer som levererar 
otydliga/illegitima arbetsuppgifter kan bidra till ökad stress hos arbetsgivaren/chefen. Ju högre 
antal personer en chef ansvarar för desto fler arbetsuppgifter som kan vara otydliga eller 
illegitima.  Det organisatoriska innehållet och chefsarbetet samspelar med varandra. Chefer 
som påverkas av det organisatoriska innehållet negativt kan skapa stress och 
beteendemönster/handlingsmönster som kan vara icke önskvärda och leda till destruktivt 
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ledarskap. Därmed krävs det goda förutsättningar i den organisatoriska kontexten för att bidra 
till en bra grund för ett gott ledarskap (ibid). Berglund och Severin (2013) menar att när det 
förekommer stora organisatoriska förändringar kan detta bidra till förändrade arbetsuppgifter. 
I detta fall är det angeläget att chefen är tydlig med informationen och ger stöd samt korrekta 
instruktioner till uppgifterna för att underlätta förändringsarbetet för de anställda. Genom att 
organisationen förändras går det inte att kontrollera och följa samma instruktioner till hundra 
procent. Därmed går det inte heller att styra och leda på ett lättsamt sätt. Vissa styrs av fasta 
strukturer och rutiner medan andra är lösningsfokuserade och agerar självständigt samt hittar 
egna sätt att lösa uppgifter. Att vara självständig kan anses vara en fördel i en organisation, 
samtidigt kan detta leda till negativa följder om arbetet inte utförs korrekt eller misstolkas. De 
anställda som inväntar nya direktiv och instruktioner däremot, kan uppfattas som icke 
självgående trots att de bara har behov av en annan ledningsstil (ibid). Chefernas vardag är 
präglad av många förväntningar och att de måste utföra en rad omfattande och breda uppgifter. 
En chef har ansvar för att strukturera medarbetarnas arbete och förväntas vara en god ledare. 
Vidare ska en chef ansvara för ekonomi och budget samt se till att verksamheten möter uppsatta 
mål genom organisationsstyrning och utveckling. De har ofta omfattande ansvar över att allting 
ska fungera. (Duffield et al., 2001; Hjalmarsson et al., 2004; Narinen & Kekki, 2003). En stor 
del av arbetet är även det systematiska arbetsmiljöarbete som innefattar kontinuerligt arbete 
där medarbetarnas hälsa står på spel. (AFS 2001:1). Ledarskapet i sig upptar en stor del av 
vardagen och anses som väldigt omfattande arbete (Furåker & Berntsson, 2003). Dessvärre är 
det inte givet att alla chefer har tillräcklig kompetens för att utföra alla dessa delar av 
arbetsbeskrivningen enligt flera studier (Furåker & Berntsson, 2003; Narinen & Kekkis, 2003). 
Framför allt saknar cheferna tillräckligt goda arbetsvillkor och förutsättningar för att kunna 
vara goda ledare såsom egen god arbetsmiljö, då de själva oftast ska vara måna om andras 
arbetsmiljö istället, rimlig arbetsbelastning, möjlighet till avlastning i administration, 
utvecklingsmöjligheter eller välfungerande verksamhet (Socialstyrelsen, 2006). 

Detta ledde till följande problemformulering. 
Mestadels av forskningen handlar antingen om det konstruktiva ledarskapet eller det 
destruktiva ledarskapet var för sig. Det är sällan dessa diskuteras samtidigt vilket kan tyda på 
att de representeras som åtskilda även fast sociala interaktioner karaktäriseras av en mix av 
positiva och negativa beteenden, vilket även påvisas vara fallet inom ledarskap (Schriesheim 
& Neider, 2010). Det finns dessutom brist på longitudinella studier som behandlar det 
konstruktiva respektive destruktiva ledarskapets påverkan på arbetstillfredsställelse 
(Bluedorn & Jaussi, 2008). Den största delen av tidigare forskning har baserats på kvantitativ 
data och det behövs mer kvalitativ data fler att bättre förstå ledarens upplevelser av ledarskap 
samt vad de anser påverkar ledarskapet (Antonakis, Schriesheim, Donovan, Gopalakrishna-
Pillai, Pellegrini & Rossomme, 2004). Att utföra konstruktivt ledarskap är av betydelse för 
organisationen samt medarbetarna vilket gör det viktigt att studera (Lorentzi, 2008). 
Samtidigt, som beskrivet ovan, är det inte tillräckligt med att endast rikta fokuset på de 
positiva aspekterna av ledarskapet och relativt lite av forskningen inriktar sig på det 
destruktiva ledarskapet. Destruktivt ledarskap har också konsekvenser för 
arbetstillfredsställelse likväl den konstruktiva ledarskapsstilen (Schyns et al., 2013) och bör 
därför inte förbises. Därför är det viktigt att undersöka de olika aspekterna av vad som skapar 
både ett konstruktivt respektive destruktivt ledarskap. Medan ledarskapsstilarna lyfter upp 
viktiga individuella aspekter av ledarskap så har det påvisats att organisatoriska faktorer 
också är av betydelse för ledarskapsutförande och arbetstillfredsställelse (Westwood & 
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Posner, 1997) samt att organisationer potentiellt kan implementera strategier för att motverka 
destruktivt ledarskap (Tepper, 2007). Vidare, även ledare som är utrustade med egenskaper 
och kunskap för att utföra konstruktivt ledarskap kan på grund av organisatoriska 
förutsättningar utveckla beteenden som istället har destruktiv inverkar på personalen (Collins, 
Chris, & Jackson, 2015). Genom att lyfta alla dessa viktiga aspekter av ledarskapet i denna 
studie, hoppas vi på att bidra till en mer nyanserad diskussion av vad som är viktigt för att 
skapa konstruktiva ledare.  

Syftet med studien var att undersöka vad chefer anser orsakar ett konstruktivt respektive 
destruktivt ledarskap samt vilka av dessa orsaker anser chefer härstammar i individuella 
respektive organisatoriska faktorer. 

Första frågeställningen var; vad anser chefer kännetecknar ett konstruktivt respektive 
destruktivt ledarskap?  

Den andra frågeställningen var; vilka av dessa kännetecken anser chefer härstammar i 
individuella respektive organisatoriska faktorer? 
 

Metod 
 

Kvalitativ metod lämpar sig för att få djupare förståelse och lyfter ett mångsidigt och 
gediget perspektiv av ett visst fenomen eller händelse. (Harboe, 2013). Semistrukturerade 
intervjuer fokuserar sig på att intevjua en individ i taget och få en djup personlig förståelse för 
individens upplevelse av ämnet. En lista med ämnen används, en så kallad intervjuguide, för 
att få svar som är relaterad till ämnet utan att styra konversationen för mycket. Intervjuguide 
är en bra mall att luta sig emot. Med semistrukturerat menas inte att man som intervjuare 
behöver följa en mall slaviskt utan att det finns flexibilitet inom ramarna för frågeställningarna 
(Bryman 2018). Enligt Thomsson (2010) är det ett bra stöd speciellt när ett tema blir uttömt. 
Under tiden respondenterna intervjuades tolkades och reflekterades informationen som 
respondenterna delade med sig av. Intervjufrågorna formulerades genom vårt syfte och 
problemformulering (Thomsson, 2010). 

 
Deltagare 
 

I denna studie intervjuades fyra personer inom Stockholmsområdet inom olika privata 
verksamheter. Antalet begränsades till färre personer för att få en djupare uppfattning kring 
dessa respondenternas upplevelse istället för att välja ett högre antal intervjuobjekt. Eftersom 
målet är att få djupare förståelse snarare än generaliserbart resultat, lades inget fokus på 
bransch, region eller liknande faktorer som skulle kunna ha betydelse för generaliserbarheten.  
Det låga antalet intervjuobjekt medför en lägre generaliserbarhet, vilket är acceptabelt då syftet 
med studien fokuserar sig på djupare förståelse och är explorativ. Snöbollsurval tillämpades i 
studien.  Det är ett bekvämlighetsurval som utgår från respondenter som rekommenderar vidare 
till ytterligare deltagare som är lämpliga för studien. Kontakten togs med två chefer som 
hänvisade oss till två andra chefer som inkluderades i vår studie (Bryman, 2002). Via dessa 
informanter fick vi tag på ytterligare två chefer inom en myndighet samt en “CTO (Chief 
Technology Officer)” IT chef som var villiga att medverka. Följaktligen kommer presentation 
av de fyra respondenter. 
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Respondent 1: Gabriel, 33 år, konsultchef på privat företag, direkt ledaransvar över 20 
personer, magister i beteendevetenskap, erfarenhet som ledare i 1,5 år. 

Respondent 2: Ingvar, 37 år, teknisk direktör på startup-bolag, direkt ledaransvar över 
2 personer i nuläget, magister i fysik, erfarenhet som ledare i 8 månader. 

Respondent 3: Gunilla 32 år verksamhetschef för 5 verksamheter inom LSS (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) och SOL (Socialtjänstlagen) främst inom LSS 
verksamheter, högskoleexamen som beteendevetare samt ekonom, ansvarar för cirka 50-60 
personer med vikarier inräknade, erfarenhet som ledare i 6 år.  

Respondent 4: Sandra 23 år gruppchef/teamledare på försäkringskassan, ansvarar för 7 
personer, nyexaminerad sociolog, erfarenhet som ledare i 8 månader.  
 

Procedur   
 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att tolkningar och tematisering börjar redan 
vid insamlingen av data och är en väntad del processen. Det innefattar en viss användning av 
intuition som kan uppfattas som icke-vetenskapligt, samtidigt som, menar Rosengren och 
Arvidsson (2002), det kan påstås att all forskning och dess skeden bygger på mentala och 
kreativa processer grundade i intuition. Efter insamlingen behöver forskare hitta mönster och 
innebörden genom att bearbeta materialet grundligt. Det innebär rigorös djupdykning i det 
transkriberade materialet för att nära bekanta sig med texten (ibid).  

Tematisk analys Kvalitativa tillvägagångssätt är väldigt varierande och förekommer i 
olika skepnader enligt Braun och Clarke (2006). Tematisk analys är en av de mest 
fundamentala kvalitativa metoder då just proceduren att framställa teman utifrån stora mängder 
data är något som definierar en av grunderna i den kvalitativa metoden. Den karaktäriseras av 
teoretisk oberoende samt flexibilitet och det går att finna många olika variationer av hur 
metoden tillämpas (ibid.). Eftersom vårt mål är explorativt var tematisk analys ett bra val. 
Tematisk analys utförs genom identifiering mönster i datasamlingen som organiseras och 
interpreteras utifrån forskningssyftet. Ett tema som identifierades, var något som ansågs vara 
av vikt och relevans till studiens syfte samt något som samtidigt utgjorde ett förekommande 
mönster i datainsamlingen (ibid.). Vad exakt som utgör ett tema bestäms utifrån forskarens 
omdöme och bör behandlas med flexibilitet så att det som är av högst relevans till studiens 
syfte ska tematiseras fram snarare än kvantitet av vissa uttalandet (ibid.).  

Intervjuerna utfördes via mobilsamtal och spelades in på appen Tapeacall som är 
utformad för att spela in telefonsamtal. Enligt Harboe (2013) är telefonintervjuer hyfsat snabbt, 
kostnads- och tidseffektivt att genomföra och kan utföras utan behov av transport och samtal 
på särskilda lokaler vilket bidrog till valet att genomföra detta som metod.  

Därefter gjordes transkribering ordagrant via Google Sheets på datorn då detta 
ordbehandlingsverktyg underlättar att skapa struktur, genomföra kodning samt att har 
funktionen att söka fakta/ord som är mycket användbart vid kodning. I kvalitativa studier ligger 
stor vikt vid att noggrant registrera data och respondenternas svar via någon 
inspelningssintrument istället för att förlita sig på minnet. De vanligt förekommande 
ordbehandlingsprogram är lämpliga för bearbetning av den insamlade datan (ibid). Istället för 
att anteckna lyssnades på inspelningar och allt skrevs ner ordagrant för att få en 
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helhetsuppfattning av vad som har framförts under intervjuerna, undantaget personuppgifter 
samt sekretessbelagda uppgifter. Namn på cheferna som förekom under samtalet 
avidentifierades och ersattes med påhittade namn för att beakta anonymiteten enligt 
konfidentialskravet vilket handlar om att deltagaren personuppgifter ska vara sekretessbelagda 
och behandlas med allra största anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002)  

Efter transkriberingen identifierades genomgående teman i varsin intervju (Harboe, 
2013). Initiala steget i tematisk analys är att bli bekant med sin datainsamling på djupet. Detta 
gjordes genom upprepande läsning av det transkriberade data på ett aktivt sätt vilket innebär 
aktivt letande efter mönster och meningsfulla uttalanden (Braun et al., 2006). Efter upprepande 
och djupgående läsning av materialet och när centrala motiv hittades skapades initiala koder 
(ibid). Kod kan förklaras som en etikett med ord som hör samman och är ett verktyg för att 
hitta upprepningar av snarlikt innehåll. Med hjälp av kodade intervjuer kunde teman 
identifieras. Teman valdes utifrån relevans till studiens frågeställningar och med avsikt att 
förstå utifall intervjusvaren gav relevanta insikter.  Koderna kan grupperas och namnges vilket 
bidrar till en underlättad kärnförståelse av texten (Henricson, 2002). Koder är basala element 
av datan som bedöms vara av betydelse till syftet och frågeställningar i studien (Braun et al., 
2006). Transkriberade data lästes upprepade gånger och koder skapades. På så sätt 
uppenbarades långsamt ett sammanhang och en röd tråd i texten. Därefter gjordes 
kategoriseringen grundad i informationen som hade liknande innehåll och sedan finslipas dessa 
mot den teoretiska basen. I ramen av denna uppsats utgår kodningen och kategoriseringen från 
våra teoretiska ramar inom ledarskapsstilar eftersom detta underlättar den kommande analysen 
(Henricson, 2002). Efter den initiala kodningsprocessen gjordes rekontextualisering som 
innebär att specifika utsagor kontextualiseras och en ny mening, grundad i teoretiska ramar, 
skapas. Detta gjordes med omfattande kategorisering av färgkoder i det transkriberade texten i 
googlesheets. Först rekontextualiserades varje intervju för sig eftersom det underlättar 
fördjupning och mer gedigen behandling av texten då det arbetas med ett kortare textstycke åt 
gången. Därefter sammanställdes alla intervjuer. Denna process leder till kvantifiering av den 
omfattande kvalitativa datan där olika fenomen, utsagor och teman kan hanteras.  Detta 
underlättar även sökning i texten. Frånvaro av vissa teman hos vissa respondenter 
uppmärksammades om det ansågs relevant (Harboe, 2013). I resultatdelen presenteras citat 
som ger en djupare inblick av respondentens upplevelse (Henricson, 2002).  

Etiska principer tillämpades i studien. Enligt vetenskapsrådet (2002) består etiska 
principer av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet samt nyttjandekravet. 
Enligt informationskravet ska respondenter informeras om studiens syfte samt villkor. 
Respondenter har även rätt att avbryta sin medverkan och deras deltagande är frivilligt. 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får brukas för forskningsändamål. 
Samtyckeskravet handlar om att respondenters samtycke ska inhämtas för att studien ska kunna 
genomföras. Konfidentialkravet handlar om att deltagarens personuppgifter ska vara 
sekretessbelagda och behandlas med allra största anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002) 
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Resultat 
 
Från intervjuerna lyfts väsentliga faktorer som definierar konstruktivt eller destruktivt 

ledarskap. Här nedan har vi sammanställt dessa efter grupper som belyser vad ledarna anser 
kännetecknar konstruktivt eller destruktivt ledarskap samt om dessa är organisatoriska eller 
individuella faktorer. Den vertikala kolumnen och uppdelningen mellan konstruktivt och 
destruktivt ledarskap syftar till frågeställning ett (1) vad anser chefer kännetecknar ett 
konstruktivt respektive destruktivt ledarskap? Medan den horisontella kolumnen och 
uppdelningen mellan individuella och organisatoriska faktorer besvarar frågeställning två (2) 
vilka av dessa kännetecken anser chefer härstammar i individuella respektive organisatoriska 
faktorer? I Tabell 1 visar kolumnerna från vänster till höger hur data har bearbetats för att 
slutligen nå kategorierna, som till exempel konstruktivt ledarskap, med individuella faktorer 
eller organisatoriska faktorer. Läsaren ges möjlighet att följa analysprocessen och se hur de 
naturliga enheterna/uttalanden har rekontextualiserats för att därefter kodas och slutligen 
kategoriseras enligt de kategorier som presenteras i Tabell 2.  I Tabell 2 har alla kategorier 
delats in radvis efter konstruktivt och destruktivt ledarskap och kolumnerna visar om en 
kategori identifierats som en individuell eller organisatorisk faktor. Tabell 2 visar att de 
individuella faktorerna som identifierades för konstruktivt ledarskap var motivation, 
kommunikation, självbestämmelse, coachande förhållningssätt, situationsanpassning och för 
destruktivt ledarskap var dessa ineffektivitet, erfarenhetsbrist, auktoritetsproblematik och 
mikroledarskap. De organisatoriska faktorer som identifierades för konstruktivt ledarskap var 
utvecklingsmöjligheter, rekrytering, delaktighet och för destruktivt ledarskap identifierades 
faktorerna tidsbrist och organisationskultur. Därefter beskrivs resultatet med hänvisning till 
Tabell 2.  
 
 
Tabell 1  
  
Exempel på analysprocessen av datainsamlingen från naturlig enhet till kategori. Fullständig 
beskrivning återfinns i bilaga 4.  
Naturlig enhet Rekontextualisering Kod Kategori 
“ja lite gran. att 
jag... jag försöker att 
måla upp en bild av 
vad vi kan göra och 
vad vi kan bli i 
framtiden. (…) Jag 
har ingen konkret 
plan hur vi kan nå 
det målet utan det 
lämnar jag blankt 
och det får de fylla i 
själva” - Ingvar 

Transformativt 
ledarskap 

 
Chefen är en 
visionär  

 
Chefen låter 
medarbetarna ha 
kontroll över sitt 
eget arbete och vara 
delaktiga i 
skapandeprocessen 

Vision 
 

Frihet 
 

Motivation 

Konstruktivt 
ledarskap 

 
Individuella faktorer 
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“Det är ju viktigt att 
man utvecklas. Jag 
har inte tid att 
planera, söka upp 
eller leda några 
kurser så jag ger de 
fredag efter lunch att 
kunna själva läsa på 
eller hitta och gå på 
nån kurs.” - Ingvar 

Transformativt 
ledarskap 

 
Chefen erbjuder 
utvecklingsmöjlighet
er till sina anställda 

Utbildning 
 

Utvecklingsmöjlighe
ter 

 
 
 

Konstruktivt 
ledarskap  

 
Organisatoriska 
faktorer 

“När det blir 
missmatch mellan 
vad som förväntas 
av en och vad man 
faktiskt gör. När 
man inte följer upp 
och säger till”- 
Ingvar 

 

Destruktiv 
Ledarskap 

 
Chefen ger otydliga 
direktiv och 
förmedlar inte sina 
förväntningar. 

 
Chefer följer inte 
upp. 

 

Bristfällig 
Kommunikation 

 
För lite tillsyn 
Otydlighet 

  
 

Destruktivt 
ledarskap 

 
Individuella faktorer 

 

“Vi har 
uppföljningar var 
tredje månad... Man 
kanske skulle vilja 
ha det oftare men 
det hinner man inte” 
- Gabriel 

Destruktiv 
Ledarskap 

 
Chefen har för lite 
tid för 
ledarskapsutövande 

Stress 
 

Tidsbrist 

Destruktivt 
ledarskap 

 
Organisatoriska 
faktorer 

 

 
Tabell 2  
 
Kategorisering av kännetecken av konstruktivt respektive destruktivt ledarskap utifrån 
individuella respektive organisatoriska faktorer.  

 Individuella faktorer Organisatoriska faktorer 
Konstruktivt ledarskap Motivation 

 
Kommunikation 

 
Självbestämmelse 

 
Coachande förhållningssätt 

 
Situationsanpassning 

Utvecklingsmöjligheter 
 

Rekrytering  
 

Delaktighet 
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Destruktivt ledarskap Ineffektivitet 

 
Erfarenhetsbrist  

 
Auktoritetsproblematik  

 
Mikroledarskap 

 

Tidsbrist 
 

Organisationsstruktur 
 
 

      
Konstruktivt ledarskap, individuella faktorer.  
 

Motivation delas in i följande komponenter, att ge positiv feedback, kontinuerlig 
uppmuntran, skapandet av vision och attraktiva mål, effektiv kommunikation. Cheferna 
motiverar sina anställda genom att ge positiv feedback och kontinuerlig uppmuntran till arbetet, 
båda är viktiga komponenter till ett lyckat ledarskap.  Gabriel säger att “jaa... dels så försöker 
jag återkoppla och ge bra feedback så att de blir glada för att de gör ett bra jobb och att de 
tillför någonting bra till arbetsplatsen, både arbetsmässigt, men även socialt”. Vanliga 
motivatorer cheferna har angett var att skapa en vision med attraktiva mål. Ingvar pekar även 
på betydelsen av att tillämpa delmål för att medarbetarna ska känna att de går framåt och uppnår 
resultat. Han säger även att vision är en av huvudkomponenterna av motivation “hmm.. som 
ledare är det viktigt att man är bra på att kommunicera, att förmedla visioner snarare än 
förmedla order, att man litar på sina anställda”. Ingvar säger att visionen måste vara 
konsekvent, välarbetat och ska genomsyra hela organisationen och vardagsarbetet “ett vanligt 
misstag som många gör som manager är att man ägnar kanske en vecka på att diskutera vad 
visionen är och sen mejlar ut det som ett mejl, bland tusen andra mejl som ingen läser”. Vidare, 
är det även viktigt, menar Gabriel, med att själv vara engagerat i sitt arbete och vara ett gott 
föredöme. han menar att personalen blir själva peppade om han har mycket energi och tro i 
företagets vision. Detta har inte tagits upp av de övriga cheferna på ett tydligt sätt. Gunilla 
säger att hon ständigt visar sitt engagemang då hon har perfektionistiska drag. Sandra belyser 
vikten av motivation genom att ge personlig feedback och uppmuntra medarbetarna till att ta 
mera ansvar, “Vi brukar ta ett personligt snack lite då och då där vi går igenom vad som har 
varit bra och jag försöker ge konstruktiv feedback för sånt som inte fungerat så bra”. 

Kommunikation. Alla chefer som intervjuades var överens om att kommunikation är 
en av grundstenarna i ett lyckat ledarskap. För att kommunikationen ska vara effektiv behöver 
den vara kontinuerlig, öppen, tillgänglig och tydlig. Dessutom behöver det inte ske endast 
verbalt utan kan även ske via chatt eller agerande. Brist i kommunikationen kan enligt cheferna 
leda till att medarbetarna inte utför sina arbetsuppgifter, eftersom de helt enkelt inte är 
införstådda med vad som förväntas. Det är även viktigt att kontinuerligt kommunicera med 
sina anställda så att alla är på samma plan och att processen går enligt planerna. Detsamma 
gäller även kontinuerlig feedback för att se till att arbetet går enligt förväntningar och att 
medarbetaren är på rätt spår. Gunilla belyser vikten av öppen kommunikation. Finns det 
tidsbrist på arbetsplatsen så ska man som chef vara öppen om detta och ge möjlighet till en 
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annan tid. Sandra, Ingvar och Gabriel menar att en av de viktigaste egenskaperna hos en ledare 
är att vara kommunikativ. Gabriel belyser att ”det gäller att kunna framföra sitt budskap på ett 
bra sätt (...) säga saker på ett sätt som inte kränker någon och kanske lite entusiastiskt”. Ingvar 
säger att om chefen är dålig på att kommunicera så kan denne inte heller förvänta sig att 
personalen gör det som denne vill att de ska göra, detsamma gäller när direktiv ständigt 
förändras då det skapar otrygghet hos de anställda. Ingvar berättar att han pratar kontinuerligt 
med sina anställda “vi pratar mer eller mindre varje dag, och vi kör Slack (chattverktyg) där 
vi pratar hela teamet”. Han antar även att det han säger förstås av alla medarbetare och om det 
vore så att de inte förstår så skulle de fråga honom. Kommunikation handlar även för Gabriel 
om att vara prestigelös och öppen till att någon annan kan komma med bättre förslag. 
Kommunikation kan även vara icke-verbal och cheferna anser att genom sitt eget beteende kan 
de kommunicera hur de anser en medarbetare ska agera. Ingvar menar att det är mer värt att 
visa och göra saker än att prata om det. Han säger “det är genom action, inte prat, som andra 
förstår förväntningar”. Flera av de intervjuade informanterna upplever att tillgängligheten är 
en viktig del av ledarskapet.  Gunilla uppger att hon finns som stöd för medarbetarna. Hon har 
både drop-in tider men också bokningsbara tider. Hon sitter på sitt kontor och vid frågor och 
funderingar tar hon gärna emot besök. För Sandra är tillgängligheten en väsentlig del av det 
som kännetecknas som gott ledarskap. Hon finns tillgänglig att bolla med och är öppen för att 
diskutera med sina anställda vid frågor eller funderingar. Sandra markerar även hur viktig hon 
anser öppenheten är för att de anställda ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen. 

Självbestämmelse. Ingvar ger väldigt mycket frihet till sina anställda. Han utgår ifrån 
att de gör sitt jobb och har koll på sina uppgifter. Han litar även fullständigt på att de skulle 
fråga honom om hjälp om de behövde det “de kommer inte och ber mig om hjälp då de är 
smartare än mig ändå (...) jag blev kallad väldigt approachable så jag tror inte nån är rädd 
för att prata med mig”. Han har dock aldrig tydligt kommunicerat att de är välkomna att prata 
med honom utan det är hans intryck av situationen. Han mäter aldrig personalens prestation. 
Gabriel är i samma linje som Ingvar vad gäller tillsyn av sin personal. Han har ingen detaljinsyn 
i vad exakt hans anställda sysslar med utan har också ett ganska avslappnat förhållningssätt 
och tror att personalen mår bäst av att få frihet och tillit. Han menar även att olika konsulter 
har olika stödbehov så det kan variera. Gunilla och Sandra nämner inte något i detta avseende. 

Coachande förhållningssätt. Det som karaktäriserar coachande förhållningssätt enligt 
cheferna är att använda sig av vetenskapliga samtalsmetoder, ha kontinuerliga och konkreta 
samtal, sätta mål och utgå ifrån medarbetaren snarare än att ge lösningar man själv tycker är 
bäst. För Gabriel, som aktivt har använt sig av uttrycket “coachande”, innebär det att använda 
sig av samtalsmetoder och motiverande samtal, som han har utbildning i, samt att kontinuerligt 
och konkret prata om arbetsuppgifterna “jag försöker att prata konkret om arbetsuppgifterna 
(...) också jätteviktigt såklart att de sätter upp mål och att man skapar kontinuitet”. Ingvar 
uppger att coaching för honom innebär att fråga frågor med utgångspunkt att det är den andra 
personen som ska komma fram till en lösning, då det har högre värde än om chefen talar om 
vilka lösningar som är bäst. Detta är även en bra strategi, menar Ingvar, då personen får en 
chans att själv komma fram till den lösning som bäst fungerar för just denne då vi alla är unika 
individer och olika saker fungerar bäst för olika personer. Gunilla belyser att coaching är det 
optimala redskapet att tillämpa sig av på arbetsplatsen. “Vi sätter delmål på saker de tycker är 
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svåra att klara av, det kan vara genomförandeplan med andra ord arbetsuppgifter som man 
kanske inte förstår så sätter vi mål och då är det viktigt att inte säga att det här ska man klara 
under denna vecka eller inom en vecka utan att göra en långsiktig plan för det”. Sandra nämner 
att hon vägleder genom coachande arbetssätt så att medarbetarna ska uppnå mål, vidare 
uttrycker hon inga detaljer kring detta. 

Situationsanpassning.  Cheferna behöver anpassa sina ledarskapsstilar beroende på 
situation och de individuella behoven som medarbetarna har. De behöver skifta mellan att ge 
mycket frihet och hjälpa till med att strukturera arbete. Ibland behöver ledarna bli lite mer 
auktoritära eller ta hänsyn till personliga olikheter mellan medarbetarna. Gunilla beskriver “Jag 
har 5 olika grupper/verksamheter så jag kan inte använda samma strategi till alla, alla kräver 
annorlunda från mig. Så jag får anpassa mig till den medarbetargruppen jag har, vissa är 
väldigt självgående och vissa behöver mycket struktur. Vissa andra måste man ge lite mer tid. 
Arbetsglädje i grupperna är väldigt olika och jag är annorlunda mot varje grupp”. Sandra 
förklarar att hon anpassar sitt ledarskap och anser detta som en god strategi som hon tillämpar 
sig av: “jag märker att en god strategi som jag använder mig av är just att anpassa mig efter 
situationen då jag i vissa situationer behöver vara lite mildare och låta andra få ta plats och 
vid vissa andra situationer vara mer strukturerad och hårdare för att få ordning och reda eller 
sätta fart på medarbetare”. Ingvar uppger inte så mycket om att anpassa sig till de olika 
anställdas behov utan pratar mer utifrån vissa principer som han anser är viktiga för gott 
ledarskap. Han menar dock att han är både person- och uppgiftsorienterad i sitt arbetssätt och 
anpassar sitt fokus vid behov. Gabriel anpassar sig beroende på vilken grupp han har “det beror 
ju mycket på vilken grupp man har och vilken bransch man är inom och vilken kultur man är 
inom skulle jag säga (...) i Skandinavien har vi ganska platta organisationer exempelvis (...) 
samtidigt så har olika individer behov av olika chefer”. 
 
Destruktivt ledarskap, individuella faktorer. 
 

Ineffektivitet. Det kan försvåra och ineffektivisera vissa verksamhetsprocesser om alla 
beslut ska bestämmas med medverkan av alla. Ingvar menar att det är enkelt att alla är delaktiga 
i det läget bolaget befinner sig just nu, men ju mer bolaget växer, desto svårare blir det att alla 
hela tiden skall vara delaktiga “När vi växer kan det bli ett problem att ta allas åsikter i 
beaktning hela tiden”. Gunilla berättar att hon märker att vissa är mer motiverade och delaktiga 
än andra. Det gäller att engagera men det går inte alltid så lätt eller fort. Gabriel vill gärna att 
processer ska gå fort framåt men inser att man ibland måste ge saker och ting sin tid och att 
alla har lite olika rytm.  

Erfarenhetsbrist. Två av fyra respondenter upplever att de saknar erfarenhet när det 
gäller ledarskap. Ingvar nämner att han har undvikit situationer som har gett honom 
möjligheten att förbättra sina ledarskapsförmågor då han tidigare saknade intresset för att leda 
andra, vilket han fortfarande saknar men har accepterat rollen som ledare ändå “Någon måste 
leda trots allt”. Sandra menar att hon är en ung dam på 23 år med ett stort ansvarsområde och 
att ledarskap är något hon behöver fila på.  

Auktoritetsproblematik. Tre av fyra chefer upplevs vara för “snälla” i sin roll som 
ledare/chef. Dessa chefer belyser att det är svårt att vara bestämd och hård ibland. Ingvar säger 
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att han har lite svårt att sätta tydliga gränser och kan upplevas för avslappnad gentemot sina 
anställda. Han förklarar även “Jag försöker att ge de så mycket frihet som möjligt så att de 
själva kan bestämma mycket “. Sandra nämner även att sätta gränser och vara hård skulle stärka 
henne i sin ledarskapsroll då hon också kan vara för snäll. Gunilla förklarar att hon kan 
upplevas som hård då hon ställer höga krav på hur arbetet ska uppföras på ett korrekt sätt. Hon 
sätter tydliga ramar och gränser. “Jag är känd för att vara perfektionist och pedantiskt och 
speciellt när arbetsuppgifterna inte utförs på det ultimata sättet, då blir jag inte nöjd och 
medarbetare kan eventuellt känna sig stressade. Det har varit tillfällen där en medarbetare fick 
göra om sin genomförandeplan upprepade gånger och blev en smula nervös över att göra 
uppgiften tillslut för att inte begå samma misstag igen”. Samtliga chefer menar att de har tillit 
till sina anställda och släpper kontrollen förutom Gunilla som upplever stort kontrollbehov och 
saknar förtroendet till att sina anställda ska utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt. Hon 
arbetar på 5 verksamheter och har ständigt kontroll. Gunilla belyser att hon måste känna sig 
trygg för att släppa och delegera ansvaret över till sina anställda istället. Hon upplever 
kontrollbehov som en dålig egenskap i ledarskapsroll vilket hon behöver jobba på samt bygga 
upp förtroendet för medarbetare. 

Mikroledarskap. Sandra berättar att hon har väldigt bra koll på allting och har en 
tendens att nästan kontrollera allting för mycket. Gunilla säger också “Jag har svårt att lämna, 
samt delegera ansvar, har ibland för mycket kontrollbehov och tar på mig för mycket ansvar. 
Jag vill att allting ska vara perfekt och mina anställda kan förmodligen uppleva detta som en 
jobbig situation”. 
 
Konstruktivt ledarskap, organisatoriska faktorer.  
 

Utvecklingsmöjligheter. Dessa beskrivs av cheferna som utvecklingssamtal, skapande 
av mål och delmål, möjlighet till utbildning i form av kurser eller egenläsning. Gabriel anser 
att möjligheter till utveckling är viktiga för att medarbetarna ska känna sig motiverade till 
arbetet och utvecklingssamtal är ett bra sätt att arbeta med utveckling utifrån medarbetarnas 
önskemål. Ingvar ger sina anställda halva fredagar till att de själva ska läsa på eller hitta en 
kurs som kan hjälpa med utvecklingen i deras arbete. Gunilla beskriver delmålens betydelse 
för att uppnå resultat men också att motivera samt lyfta upp medarbetare genom deras styrkor 
och intresseområden. Hon menar att om en medarbetare är insatt i något område så kan 
personen motiveras och utvecklas inom detta och eventuellt gå på kurser och 
utvecklingsprogram samt lära ut andra. Gunilla nämner inte så mycket om delaktighet men 
emellertid lyfter hon upp vid intervjun att man sätter upp mål tillsammans med medarbetare 
vid medarbetarsamtal. “Vi har en värderingscoach som var intresserad och duktig på att skriva 
genomförandeplan, som fick chansen att gå på utbildningar/kurser inom området och fick 
möjligheten att utvecklas inom sitt intresseområde och lära ut andra kollegor också”. Sandra 
nämner inte så mycket om utvecklingsmöjligheterna och vilka tillvägagångsätt hon har för att 
ge de anställda utveckling. 

Rekrytering. Rekrytering har av cheferna nämnts som en utmanande uppgift men som 
också är mycket viktig. Samtliga chefer förutom Sandra som ansvarar för rekryteringen 
förklarar rekryteringen som huvudkärnan i att bilda ett optimalt team.  De säger att skapa en 
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bra och dynamisk grupp kan vara utmanande och tidskrävande. De belyser vikten av att hitta 
lämpliga kandidater som kompletterar varandra så att det inte uppstår grupperingar i 
arbetsteamet. Gabriel uppger att det är en utmaning att utgå från de olika verksamheternas 
individuella behov och önskemål.  Gunilla menar att det krävs mycket tid och tålamod att hitta 
en lämplig kandidat och att man inte ska ta snabba förhastade beslut gällande rekryteringar. 

Delaktighet. Samtliga chefer belyser vikten av delaktighet för att medarbetarna ska 
vara nöjda med sitt arbete och för att vilja arbeta optimalt. Ingvar uppger att alla är ständigt 
involverade i bolaget och är en del i teamet. Han nämner också att vikten av delaktigheten är 
värdefull men att det blir problematiskt om bolaget expanderar då alla inte kommer kunna vara 
delaktiga. Ingvar, exempelvis, menar att om en person själv får komma med förslag och 
lösningar så är denne även mer dedikerad till processen då det har kommit inifrån. Det är då 
mycket lättare att känna mer personligt band till processen om man har varit med och skapat 
den. Sandra beskriver att motivation uppstår genom delaktighet och feedback. Att man 
förklarar vad som bör göras för att uppnå mål, är konsekvent och inkluderar medarbetare i 
arbetet så att personalen känner sig motiverade. 
 
Destruktivt ledarskap, organisatoriska faktorer.  
 

Organisationsstruktur Verksamhetens struktur har stor betydelse för att skapa både 
goda samt destruktiva förutsättningar för ledare och anställda. Ingvar anser att det skapar 
otrygghet bland anställda om verksamhetens mål eller arbetssätt förändras ofta “om chefen 
förmedlar vad och hur något ska göras och mitt i processen sker förändringar inom bolaget så 
kan det skapa oro bland personalen och att de inte riktigt vet hur de ska göra”. Gabriel uppger 
att hans konsulter är utelämnade till de olika verksamheter de hyrs ut till och där har han väldigt 
begränsade påverkansmöjligheter. Gunilla menar att kraven från ledningen kan försvåra den 
egna möjligheten som chef att utöva ledarskapet. Sandra nämner att det inte räcker med endast 
ledarskap för att personalen ska må bra utan det gäller även att hela verksamheten är 
välfungerande. Verksamhetens hierarki kan påverka möjligheterna till att vara en konstruktiv 
ledare.  

Tidsbrist. Alla chefer har på direkt eller indirekt sätt adresserat problematiken kring 
att finna tid för att utöva sitt ledarskap. Ingvar menar att han har så mycket att göra att han låter 
sina anställda på egen hand hitta kurser eller böcker som kan tillföra till deras utveckling. Han 
inser hur viktig utveckling är och vill erbjuda det till sina anställda, samtidigt kan han inte 
dedikera tillräckligt mycket tid för att söka upp eller organisera utbildningar. Vidare berättar 
han att han ser sig själv som tillgänglig för sina anställda, samtidigt som han aldrig 
kommunicerat tydligt att de är välkomna att kontakta honom när de vill och själv kommer han 
sällan med initiativ då han vill utstråla fullständig tillit till sina anställda. Gabriel pekar på 
vikten av att ha kontinuerlig dialog med sina anställda samtidigt som han har väldigt många 
konsulter och ofta har brist på tid för att stämma av “ibland går det tre månader innan vi ses 
och har ett uppföljningsmöte”. Enligt Sandra går det oftast bra att finnas på plats och hon ser 
till att vara tillgänglig men det kan resultera i att hon måste jobba övertid för att hinna med 
annat. Gunilla refererar inte till sitt eget arbete på ett direkt sätt kring tidsbrist men nämner att 
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i många organisationer är det svårt att hinna med det medmänskliga när man har så många 
resultatkrav “uppifrån”.  

 
Diskussion 

 
Cheferna uppger flera faktorer som karaktäriserar ett konstruktivt ledarskap och som 

kan ses som coachande, situationsanpassad och/eller transformativ ledarskapsstil. Cheferna har 
uppgett kommunikation som en essentiell del av att lyckas med ledarskap vilket indikerar 
användning av den transformativa ledarskapsstilen (Bergengren, 2013). Enligt teorin är det 
viktigt att ledarna ger rikligt med feedback och erkännande till sin personal (ibid.). Detta har 
cheferna angivit som en viktig del av deras ledarskapsstil och vissa har även påpekat att sättet 
de kommunicerar kan också generera olika resultat. En transformativ ledare är mån om att förse 
personalen med en känsla av kontroll över sitt arbete och ger tillräckligt med frihet för att de 
anställda själva ska kunna skapa sitt ultimata arbetssätt. Detta har tre av de intervjuade chefer 
angivit som sin ledarstil, medan en har istället problem med att släppa på kontrollen. I resultatet 
kan det utläsas att när delaktigheten ökar påverkas också produktiviteten på ett positivt sätt. 
Inga detaljerade tillvägagångsätt för hur delaktigheten kan ökas nämns. Ingvar nämner att det 
finns en gräns då antalet personer involverade i beslutsprocessen har ökat så pass mycket att 
produktiviteten istället blir lidande. Gunilla nämner att delaktigheten är viktig, men hon har 
svårigheter att delegera arbetsuppgifter på grund av sitt kontrollbehov och perfektionistiska 
tänkande. Det är därför svårt att se hur Gunilla lyckas uppnå en delaktighet som stämmer 
överens med den transformativa ledarskapsstilen. Enligt Bass et al (2003), kännetecknas en 
transformativ ledare även av en förmåga att inspirera sina anställda genom sin närvaro och vara 
en förebild samt få anställda att känna sig delaktiga. Även detta karaktäriserar respondenterna 
enligt deras utsagor. 

Samtliga chefer strävar efter ett coachande förhållningssätt. Tre av fyra chefer nämner 
olika tillvägagångsätt för att uppnå en coachande ledarskapsstil. Tillvägagångsättet varierar 
mellan den aktiva rollen som Gabriel har med motiverande samtal, medans Ingvar har en roll 
där han försöker få den anställde att själv ställa frågor och på så sätt komma fram till en lösning.  
Enligt Whitmore (2007), karaktäriseras det av samarbete mellan medarbetarna och cheferna i 
problemlösningssyfte. Detta är vad cheferna också anser att de strävar efter genom att bland 
annat försöka skapa konkreta mål och delmål samtidigt som de utgår ifrån medarbetarnas 
individuella utgångspunkter, vilket tyder, enligt Whitmore et al (2007) på coachande 
ledarskapsstil. Dessutom skapar detta ett naturligt sätt att inkludera personalen och ger verktyg 
och självständighet (ibid.). Ett exempel är Ingvars uttalande om att det som en person kommer 
fram till själv har större värde för den personen samt att personen då får fortsätta sitt arbete 
utifrån det denne själv har format. Sandra menar att hon använder sig av en coachande 
ledarskapsstil men kan inte gå in på detaljer i hur hon uppnår detta, det är därför svårt att 
uppskatta hur mycket kunskap hon faktiskt besitter. Situationsanpassad ledarskapsstil 
förekommer även inom studien där cheferna belyser hur de anpassar sig till situationen. Sandra 
betonar att hon tillämpar sig av situationsanpassad ledarskapsstil som en strategi då vissa 
situationer kräver mer givmildhet än andra situationer. Gunilla uttrycker snarlikt 
tillvägagångssätt då verksamheterna är olika och samma strategi för behov och stöd inte kan 
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tillämpas. Unionen (u.å) och Önnevik (2010) utgår från att ledarskapet ska anpassas till 
situationen och komponenter såsom mottaglighet och öppenhet.   

Det är en fördel att cheferna använder sig av evidensbaserade ledarskapsstilar som 
bevisligen leder till goda organisatoriska och individuella resultat, men även att de uppger 
förmågan att anpassa sitt beteende efter situationen. Enligt Önnevik (2010) krävs det att ledaren 
anpassar sin stil med utgångspunkt i situationen och omgivningen. Det krävs att ledaren är 
öppensinnad och villig att justera sin ledarskapsstil när det krävs. Därför är frågan om 
coachande och transformativ ledarskapsstil kan ses som det ultimata sättet att utforma sitt 
ledarskap eller ifall det krävs en högre grad av flexibilitet och öppenhet till att ledarskap är mer 
komplex och att det inte finns ett färdigt recept i form av en specifik stil eller teori som passar 
alla. Cheferna uttrycker att anpassningsförmågan är väsentlig för att lyckas med sitt ledarskap. 
Vidare, har de uppgivit att de anpassar sitt beteende utifrån de olika grupper och individer de 
har att göra med samt försöker känna in vad som är mest passande i given situation. Ingvar är 
den enda som inte har nämnt något om situationsanpassning, vilket kan tolkas som att han inte 
reflekterat över det. Dock har han uttryckt att han är väldigt påläst om de olika teorierna vilket 
kan indikera att han har bred kunskap som ger honom möjligheter att anpassa sitt beteende. 
Samtidigt kan den teoretiska kunskapen inte alltid räcka för att faktiskt agera utifrån den eller 
ens tillämpa den på ett effektivt sätt. Gunilla har flerårig erfarenhet men samtidigt stort 
kontrollbehov vilket kan försvåra situationsanpassningen. Enligt den situationsanpassade 
ledarskapsstilen behöver en ledare även kunna identifiera när anställda behöver mer frihet och 
kunna “backa” (Önnevik, 2010). Trots att Gunilla påstår att hon anpassar sin ledarskapsstil 
utifrån de olika grupperna, är frågan om hon verkligen har förmågan att göra det när hon inte 
verkar kunna släppa kontrollen enligt henne själv. Att kunna delegera och släppa kontrollen, 
så att medarbetarna kan bli mera självständiga, är en avgörande del av en lyckad 
situationsanpassad stil. 

Det är oklart hur bra respondenterna lyckas med sin flexibilitet då de pratar relativt lite 
om det och har inte uttryckt att de är bekanta med teorin om det situationsanpassade ledarskapet 
utan endast övergripande nämnt att de strävar efter att vara flexibla i sitt arbetssätt. Önnevik 
(2010) anser att en ledare behöver kunna identifiera när en ska vara instruerande, coachande, 
uppmuntrande eller delegerande. De intervjuade cheferna har uttryckt att de strävar efter att 
vara coachande och uppmuntrande, dock har de inte nämnt de två andra sätten att leda. Bristen 
på kunskap kring dessa ledarskapsstilar kan leda till destruktivt ledarskap enligt Larsson et al. 
(2017). Lorenzi (2008) menar att kompetens inom ledarskap från exempelvis utbildning leder 
till observerbart positiva utfall i ledarskapet. De intervjuade cheferna har nämnt väldigt lite om 
ledarskapskurser eller har sagt att de inte har några, vilket kan leda till brister i deras ledarskap. 
Ingvar arbetar mycket på att själv läsa till sig den kompetensen som krävs i hans roll, samtidigt 
som han har missat behovet av att anpassa sitt ledarskap. Gunilla behöver lära sig att hennes 
personal också behöver frihet i sin arbetssituation för att kunna prestera optimalt. Sandra verkar 
ha insikt om att hon är väldigt ung och behöver mer kunskap för att bli en bättre ledare. Kanske 
behövs både mera kunskap och mer erfarenhet för att kunna tillämpa olika ledarskapsstilar och 
identifiera när och hur dessa ska situationsanpassas. 

Frågan är om ledarnas egna berättelser om deras ledarskap verkligen kan betraktas som 
deras faktiska agerande. Det är vanligt förekommande att människor sätter sig själva i mer 
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förmånligt ljus när de ska prata om sig själva och det är sannolikt att ingen vill framstå som en 
dålig ledare vid en intervju. Hos flera av respondenterna kan det observeras en strävan av att 
utöva ett gott ledarskap i enighet med de teorier som finns tillgängliga. Dessutom kan vissa 
utsagor framstå som positiva men i praktiken fungera på ett destruktivt sätt. Frågan uppkommer 
exempelvis utifall Ingvars lättsamma förhållningssätt i verkligheten innebär att han är 
frånvarande och framstår som ointresserad. Ingvars beteende kanske uppfattas av honom själv 
som att delegera medan av kollegorna kan det uppfattas som att han inte tar ansvar. För att vara 
en äkta transformativ ledare behövs en balans mellan flera olika faktorer som behöver fungera 
som en helhet (Bass, Dong, Bruce & Yair, 2003). Det kan annars leda till destruktivt ledarskap 
trots goda intentioner (Einarsen et al., 2007). Ingvar bollar gärna tillbaka idéer till sina anställda 
för att de själva ska komma fram till lösningar. Kan detta vara ett bekvämt sätt att hantera 
situationen för ledaren snarare än ledning i coachande anda? Vidare, vissa personer kan behöva 
en annan typ av ledarskapsstil för att kunna fungera optimalt. En mer auktoritär form av 
ledarskap kan vara gynnsam i vissa situationer samt när den anställde inte har så mycket 
erfarenhet eller kompetens att själv finna lösningar, i sådana fall skulle raka direkt från ledaren 
vara lämpligast (Önnevik, 2010). Det kan finnas en diskrepans mellan chefernas subjektiva 
upplevelser av eget ledarskap och det faktiska utfallet vilket är viktigt att ta ställning till. Även 
fast ledarna vill påvisa vissa beteenden för tillämpning av ledarskapsstilar kan fallet vara att 
det i verkligheten inte tillämpar dessa ledarskapsstilar, särskilt om man har i åtanke att de ibland 
saknar erfarenhet och utbildning. Frågan är ifall det finns andra faktorer som kan påverka 
utfallet av ledarskapet utöver de individuella beteendena.  

Samtidigt som ledarna strävar efter att vara coachande och inkluderande så kan detta 
vara en utmaning i vissa fall. Beroende på organisationsstrukturen är det inte alltid möjligt att 
alla ska vara lika delaktiga och samarbetet kan ibland brista när olika personer ska komma med 
sina egna synpunkter. Ledarna anser att coachande förhållningssätt i vissa fall kan vara 
utmanande och kan leda till negativa konsekvenser om en frågar för utmanande frågor eller vid 
fel tidpunkt. Detta kan vara komplicerat, särskilt för vissa på grund av brist på vissa personliga 
egenskaper då det, enligt Whitmore (2002), krävs en hög grad av empati och kompetens i 
konsten att ställa svåra frågor för att upprätthålla det coachande förhållningssättet. Coachande 
ledarskapsstil kräver regelbundenhet, utvärdering och god framförhållning (Önnevik, 2010). 
Därför måste även de organisatoriska aspekterna samspela med förutsättningarna för att ledaren 
ska kunna applicera ledarskapsstilen och ha utrymme för regelbunden coaching av sina 
anställda. 

Medan cheferna ger mycket utrymme i enighet med den transformativa 
ledarskapsstilen, kan det även leda till att ledarskapet blir destruktivt när friheten blir för stor 
och anställda känner sig utelämnade. Detta beteendet kan ses som passivt ledarskap (Einarsen 
et. al, 2007). Detsamma gäller även om cheferna ger mycket frihet till sina anställda av den 
anledningen att de helt enkelt inte har förutsättningar till att ge mera uppmärksamhet. För att 
ledarna ska kunna vara goda ledare, måste de även ha praktisk möjlighet till det i form av 
organisatoriska förutsättningar (Vgregion, 2017). Antalet anställda som chefen har ansvar för 
har betydelse för tillämpningen av ledarskapet (ibid.). Gabriel anger att han har kontakt med 
sina anställda endast en gång i månaden via telefon utöver att ses var tredje månad. Denna 
begränsning i tillgänglighet han kan erbjuda sin personal beror på hans organisations 
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utformning. Samtidigt har Ingvar möjligheten till en mycket flitigare kontakt med sin personal 
då organisationen är liten och platt samt att han endast har två anställda att ta hänsyn till. Han 
menar att han inte alls lägger sig i anställdas arbete, samtidigt finns han tillgänglig på chatten 
Slack dagligen så att det är enkelt att nå honom. Det är oklart om de anställda verkligen vågar 
kontakta honom då han inte tydligt har kommunicerat att han är tillgänglig. Gunilla och Sandra 
har kontinuerligt kontakt med sina medarbetare och beskriver kommunikation som en viktig 
del i det hela, dock har Gunilla för höga krav på sina anställda och har svårt att släppa 
kontrollen.  

Vidare, enligt Berglund och Severin (2013), förändringar inom organisationen, speciellt 
i fast takt, kan leda till förvirring hos personalen. Det kan leda till att ledarna ofta måste ändra 
på direktiv och det kan skapa förvirring hos de anställda säger Ingvar. Detta kan även försvåra 
att vara självgående när personalen inte förstår uppgifterna och kommunikationen brister 
(Berglund & Severin, 2013). På grund av organisatoriska faktorer kan en transformativ ledare 
som strävar efter att vara så tydlig och kommunikativ som möjligt fortfarande misslyckas med 
tillämpning av den positiva ledarskapsstilen. Om de organisatoriska förutsättningarna är sådana 
att de skapar stress hos ledarna, minskar deras förmåga att tillämpa goda ledarskapsstilar 
(Vgregion, 2017). Destruktivt ledarskap kan då tillämpas även om ledaren inte har den 
avsikten. Enligt Larsson et al. (2017), även om ledaren har goda intentioner, kan denne utöva 
destruktivt ledarskap. Detta kan vara fallet om cheferna utsätts för stress och inte kan handla 
utifrån sina principer då stressen negativt påverkar deras beteende. Det finns en skillnad mellan 
chef och ledare och dessa kanske inte alltid går hand i hand (Bergengren, 2013). En chef har 
krav på att leverera resultat och ska leda sina anställda (ibid.). Samtidigt måste denne även ha 
goda organisatoriska förutsättningar för att ha utrymme att utöva ett ledarskap som kan leverera 
resultat. Problematiken ligger både i att vissa chefer inte är naturliga ledare, eller saknar 
kompetens för att utöva ett gott ledarskap på individuell nivå, men även kanske i att de saknar 
möjligheter att vara goda ledare på grund av press som ställs på dem “uppifrån” i 
organisationshierarkin.  

Enligt Bergengren (2013) är det viktigt att medarbetarna får vara delaktiga och ha en 
känsla av kontroll i sitt arbete. Detta överensstämmer med vad samtliga av intervjupersonerna 
uppger som viktigt för att personalen skall känna sig motiverade och kunna jobba effektivt. 
Nästan alla av cheferna som intervjuats beskriver vikten av att anpassa sitt ledarskap efter 
medarbetarna. Olika personligheter samt situationer kräver olika sorters ledarskap, vissa 
människor är t.ex. mer självgående än andra. I Unionen (u.å) och Önnevik (2010) beskrivs det 
ingående om olika personlighetstyper och hur ledarskapsstilar skall anpassas efter dessa. Trots 
att det inte nämns några detaljer om hur exakt de anpassar sitt ledarskap så anser de att 
flexibilitet och anpassning är en del av ett gott ledarskap. Samtliga chefer nämner även en 
coachande ledarskapsstil för att samarbeta samt vägleda de anställda såsom beskrivet av 
Whitemore (2002). Det är oklart om tillvägagångsättet exakt stämmer överens med 
Whitemores där samarbetet karaktäriseras av empati och en gemensam förståelse (ibid.). Vår 
studie visade att praktiska implikationer i form av erfarenhet, utbildning och rekrytering (Chan 
& Fritz, 2001) är faktorer som påverkar ledarskapet. Utbildning och erfarenhet har i denna 
studie klassats som individuella faktorer medan rekrytering klassades som en organisatorisk 
faktor vilket skiljer sig från hur Chan och Fritz (2001) klassificerade dessa faktorer. Resultaten 
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i vår studie visar också hur olika situationer påverkar ledarskapet och situationsanpassat 
ledarskap har varit en viktig del i analysen. Detta skiljer sig dock från Chan och Fritz (2001) 
som klassificerade situationsanpassning som en begränsning.  I vår studie ansågs 
situationsanpassning snarare vara något som tillför flexibilitet och möjligheter i ledarskapet.  
Kapla (2005) identifierade andra ledarskapsstilar (machiavellistisk, byråkratisk, transformativ 
och social kontrakt-baserad ledarskapsstil) än i denna studie vilket delvis kan bero på att våra 
teoretiskt ramverk var förutbestämt. Det intressanta är dock att även i hans studie identifierades 
att det praktiska ledarskapet oftast är en kombination av olika ledarskapsstilar. Individuella 
faktorer och de interna organisatoriska faktorerna har betydelse för utfallet av ledarskapet 
(ibid.). Detta i liknelse med vårt resultat. 

Tidigare forskning på faktorer som påverkar konstruktivt ledarskap identifierar liksom 
i denna studie individuella faktorer såsom motivation, självbestämmelse och 
utvecklingsmöjligheter. Utöver dessa har studier även framfört vikten av emotionell 
intelligens, anknytningsmönster och positivitet (Tafvelin, 2013). Dessa faktorer har inte 
kommit fram i vår studie på ett naturligt sätt men kunde ha inkluderats vid revidering av 
intervjuguide och mycket möjligt också gjort en stor del av resultatet. Det är intressant att ett 
primärt tema i tidigare forskning är situationen (ibid.) och situationsanpassning har varit ett av 
de centrala resultaten i denna studie. Dock är just kontextens och situationens betydelse den 
minst prioriterade forskningsgrenen (ibid.) och det kanske skulle komma upp som mycket mer 
centralt om mer kvalitativa studier hade utförts inom ämnet då den tidigare forskningen 
mestadels baserats på kvantitativa data. Vissa liknande organisatoriska faktorer som i tidigare 
forskning har uppkommit i denna studie såsom tydlighet av regelverk, kommunikation och 
organisationsstruktur (Sun, Chen & Zhang, 2017). Kommunikation har dock i denna studie 
identifierats som en individuell faktor och slagits ihop med tydlighet. Detta kan bero på att de 
tidigare studierna syftade på tydlighet kring regelverk snarare än hur tydligt ledaren kan 
kommunicera och framföra sin agenda.  Organisationsstruktur har dessutom identifierats i 
denna studie som en organisatorisk faktor för destruktivt ledarskap. Detta gjordes också i en 
tidigare meta-analys av destruktivt ledarskap (Zhang & Bednall, 2016) vilket tyder på att hur 
verksamheten är strukturerad har omfattande betydelse för ledarskapet och kan påverka det 
både positivt och negativt. Tafvelin (2013) identifierade hierarki, maktcentralisering och 
verksamhetsstorlek och Sun, Chen och Zhang (2017) visade att rättvisa inom verksamheten är 
viktiga påverkansfaktorer för ledarskapsstilar, vilka också är kopplade till 
organisationsstrukturen. Det är alltså inte enbart hur ledaren själv väljer att leda samt vilken 
kunskap ledaren besitter som formar ledarskapsstilen utan en av de primära faktorerna i 
ledarskapet är de förutsättningar som ges av organisationen.  

Sammanfattningsvis, ledarskap är en komplex process som kräver att ledarna har stor 
kunskap kring olika ledarskapsstilar så att de kan tillämpa dessa utifrån olika situationer, 
omgivningar och individer. Om en ledare inte har flexibiliteten och anpassningsförmågan att 
vara flytande i sin ledarskapsstil kan det resultera i destruktivt ledarskap. Det är dock inte 
endast de individuella faktorerna hos ledarna som avgör det goda ledarskapet, utan även 
organisatoriska faktorer. Om en ledare inte har de förutsättningar som krävs för att leda 
optimalt, spelar det ingen roll hur goda intentioner denne har. Dåligt strukturerade 
verksamheter kan leda till att direktiv ändras för fort för anställda och ledare vilket skapar 
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förvirring samt att ledarna inte har tillräckligt med tid för sina anställda. Detta gör att det “goda” 
och “fria” ledarskapet som kan ses som transformativ ledarskapsstil, egentligen är brist på tid 
för att vara tillgänglig för sina anställda på grund av de organisatoriska förutsättningarna.  

Ledarskap är ett växande fenomen som har studerats och utvecklats. Dock saknas det 
undersökningar som visar på hur medarbetare tolkar chefens/ledarens ledarskapsstil och vilka 
hinder och svårigheter som uppstår för medarbetarna. Det är optimalt att medarbetarna kan ge 
förslag på lösningar som kan vara behjälpliga och att upprätthålla en god ton mellan chefen 
och de anställda. Att innefatta medarbetarperspektiv i detta kan vara grund för fortsatt 
forskning. I en sådan kan en kvalitativ djupgående intervjustudie tillämpas med högre antal 
respondenter för att få fram ett resultat som är mer generaliseringsbart.  

I denna studie tillämpades aktiv reflektion kring intersubjektivitet, vilket innebär 
samstämmighet av resultat oberoende av studieutförarna. Den reflektionen ledde till insikten 
att denna studie är kraftigt begränsad och en eventuell representativitet eller generaliserbarhet 
är mycket begränsad (Arvidsson et al., 2002). Denna studie är kvalitativ och i sin natur 
explorativ med mål att generera nyanserad information och tolkning istället för att uppnå 
slutsatser som går att generalisera (Harboe, 2013). Objektivitet hänvisar till analysprocessen 
samt formuleringar av hypoteser, problem och begrepp. Validiteten är ett mått på huruvida 
frågorna som har ställts är representativa för frågeställningarna. Med andra ord så mäter man 
det som avses att mätas (Högskoleverket, 2000). Objektivitet kan vidhållas genom att frågorna 
ställs på ett förutbestämt och identiskt tillvägagångsätt, detta minskar risken för att intervjuaren 
påverkar svaret. Underlag för intervjufrågor tillämpades dock så ställdes följdfrågor för att 
säkerställa och ge utrymme för flexibilitet.  Resultatet kan tillämpas till vidare forskning inom 
området ledarskap (Bryman & Bell, 2013). Validiteten arbetades med genom detaljerad 
planering och aktiv strävan efter att alla delar av studien ska vara av hög relevans för studien. 
Det finns utrymme för förbättring genom att utarbeta mer relevanta intervjufrågor, 
problemformulering och samspel mellan dessa för att få mer klargörande utfall. Som det 
tidigare nämndes måste det uppmärksammas att respondenternas svar är subjektiva och kan 
representera en felaktig bild av verkligheten (Harboe, 2013). 

Feedbacken från cheferna efter intervjuerna var positiv och de upplevde intervjun som 
tillfälle för reflektion över sitt eget ledarskap. Samtidigt är det viktigt att reflektera över ifall 
intervjupersonerna var ärliga. Människor tenderar att sätta sig själva i bättre ljus vid uttalanden 
om deras egna egenskaper och erfarenheter. Dessutom består respondenternas beskrivningar 
av personliga erfarenheter vilka är omöjliga att undersöka objektivitetsgraden av (Descombe, 
2016).  

Framtida forskning kan bidra till att ge chefer/ledare möjligheten att reflektera kring 
sitt ledarskap och förhoppningsvis utveckla sina ledarskapsstrategier. Andra teorier som skulle 
kunna användas i den typen av studie är forskning som fokuserar på ledarskapets etiska 
aspekter samt dess effektivitet (Ciulla, 2017). Studien skulle även kunna inriktas mer mot 
arbetsmiljö och använda sig av teorier och modeller såsom kontroll och krav modellen, Effort-
reward-modellen och känsla av meningsfullt sammanhang (KASAM) (Edling et al., 2003). 
Eftersom både organisatoriska faktorer på arbetsplatsen samt de olika ledarskapsstilarna har 
betydelse för välmående på arbetsplatsen (Lok & Crawford, 2004) kan det vara gynnsamt att 
studera dessa vidare tillsammans. En komparativ studie mellan privat och offentlig sektor kan 
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till exempel vara intressant då det enligt Hansen och Villadsen (2010) finns skillnader mellan 
sektorer gällande vilken ledarskapsstil som används på arbetsplatsen.  

Vidare uppstår frågor såsom; vilka förutsättningar behöver organisationer skapa för att 
cheferna ska kunna utöva gott ledarskap? Vad exakt ska chefernas arbetsbeskrivning innebära? 
Kan det i nuläget vara fallet att det mest innebär vilka resultat som ska levereras av chefen 
snarare än hur och i vilken mån de ska lägga fokus på att leda sin personal? Det skulle vara 
intressant att vidare undersöka hur chefernas arbetsbeskrivning faktiskt ser ut och hur den kan 
utvecklas för att cheferna effektivt ska kunna leda sin personal. Det framstår som att cheferna 
inte har tillräckligt mycket kunskap om hur de ska agera i sin roll. Kunskaperna de besitter är 
sällan resultat av verksamheternas utbildning utan snarare självstudier eller egna erfarenheter. 
Kanske kan det vara intressant att problematisera verksamheternas ansvar att utbilda sina 
chefer inom ledarskap, speciellt då det ställs krav på resultat som ska levereras med hjälp av 
just detta ledarskap. Vidare kan det vara intressant att adressera vilken typ av ledarskap som 
lämpar sig bäst utifrån de olika organisationsstrukturerna.  
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Bilaga 1.  
 

Ämnesrad: Förfrågan om deltagande i studien.  
 

Vi vill inleda vårt informationsbrev med att tacka er som kommer delta i vår studie. Ert 
deltagande är mycket värdefullt för oss och vi uppskattar er tid och engagemang.  

 
Vi är två studenter vid namnet Sidra Qazi och Sabrina Stusinski som studerar på 
magisterprogrammet i arbetsliv hälsa med inriktning beteendevetenskap på Umeå universitet. 
Vi har börjat med vår D uppsats och har valt att skriva om chefernas egenupplevda ledarskap, 
vilka faktorer anses vara optimala för det goda ledarskapet, vilka utmaningar ni ställs inför 
samt fokuserar sig studien på de individuella och organisatoriska faktorerna.  Därför undrar vi 
om ni har möjlighet att delta i vår studie för att hjälpa oss att få en inblick i hur ni upplever er 
ledarroll. Ni kommer få möjligheten med hjälp av ert deltagande att reflektera kring er ledarroll 
samt ta del av resultatet när uppsatsen är slutförd.  

 
Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras offentligt och ni har möjlighet till att avbryta er 
medverkan när som helst. Vi försäkrar deltagarna om anonymitet och hur den insamlade data 
kommer att hanteras och studieresultatet kommer endast användas i forskningssyfte. Vi 
kommer i vår studie spela in intervjuerna och svaren kommer behandlas konfidentiellt och 
kommer inte innehålla några personuppgifter. Även verksamhetens/organisationens namn 
kommer ej att uppges. Intervjuerna kommer även raderas efter undersökningens 
genomförande. Vi är ganska flexibla med tid och plats och har möjlighet att utföra intervjuer 
via skype då vi har en förståelse för om ni har en hög arbetsbelastning. Intervjuerna beräknas 
att pågå i ca 30-45 minuter och kommer innehålla cirka 15-20 frågor.  
Vid frågor och funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss  

 
Våra kontaktuppgifter är följande: 
Sidra Qazi. sidra.a.q@gmail.com 
Sabrina Stusinski, sabrina.stu@gmail.com 

 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 

 
Sidra Qazi och Sabrina Stusinski  
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide 
 
Kan du berätta om din ledarskapsroll?  
Hur många personer har du ansvar över?  
Vilka egenskaper tycker du är viktiga som ledare?  
Hur stimulerar du dina anställda till utveckling? 
Hur skulle ditt optimala ledarskap vara?  
Hur insatt är du i medarbetarnas uppgifter?  
När finns du som stöd för medarbetarna?  
Hur motiverar du samt inspirerar du dina anställda?  
Varifrån får du dina ledarskapsstrategier?  
Vilka förutsättningar skulle behöva stärkas för din del?  
Vilka hinder möter du i arbetet? 
Vad är ett destruktivt ledarskap?  
Saknar du något som ledare?  
Vad orsakar en dålig arbetsmiljö?  
Vilka kompetenser och färdigheter krävs för att vara chef/ledare?  
Hur vill du framstå som ledare framför dina medarbetare?  
Har du fått någon utbildning i ledarskap?   
Använder du dig av “vision” i ditt arbetssätt? På vilket sätt? 
Hur mäter du medarbetarnas prestanda?  
Använder du coaching i in ledarskap?  
Använder du några speciella ledarskapsstrategier?  
Vad är enligt dig fördelarna och nackdelarna med coaching?  
På vilket sätt ger du feedback?  
Vilka av dina befintliga förutsättningar upplever du som särskilt viktiga?  
Vill du tillägga något? 
 
Bilaga 3. 
 
Tabell 3.  
Operationalisering av intervjufrågor. 
Intervjufråga Vad är vi ute efter Kategori 
Kan du berätta om din 
ledarskapsroll?  

Vilka strategier använder 
chefen? 

Konstruktivt respektive 
Destruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 

Hur många personer har du 
ansvar över?  

Har chefen fått goda 
förutsättningar från 
organisationen? 
 

Organisatoriska faktorer 
Frågeställning 2 
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Har antalet anställda 
och/eller arbetsbörda en 
betydelse? 

Vilka egenskaper tycker du 
är viktiga som ledare?  
 

Vilka egenskaper är viktiga 
för ledarskapet? 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 

Hur stimulerar du dina 
anställda till utveckling? 
 

Tycker chefen det är viktigt 
med utveckling av 
personalen? 

 
Vilka strategier använder 
chefen? 

Konstruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 

Hur skulle ditt optimala 
ledarskap vara?  

Vilka strategier använder 
chefen? 
 
Vilka egenskaper är viktiga 
för ledarskapet? 
 

Konstruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 

Hur insatt är du i 
medarbetarnas uppgifter?  

Förekommer 
microledarskap? 
 
Vilka egenskaper är viktiga 
för ledarskapet? 
 

Individuella faktorer  
Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 
 

När finns du som stöd för 
medarbetarna?  

Relaterar till teori om 
konstruktivt ledarskap. 

Konstruktivt respektive 
destruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 
Organisatoriska faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 

Hur motiverar du samt 
inspirerar du dina anställda?  

Vilka strategier använder 
chefen? 
 
Vilka egenskaper är viktiga 
för ledarskapet? 
 
Relaterar till transformativt 
ledarskap utifrån det valda 
teoriramverket. 

Konstruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 

Varifrån får du dina 
ledarskapsstrategier?  

Har chefen fått goda 
förutsättningar från 
organisationen? 

 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 
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Har utbildning eller 
erfarenhet betydelse för 
ledarskapet? 

Vilka förutsättningar skulle 
behöva stärkas för din del?  

Har chefen fått goda 
förutsättningar från 
organisationen? 
 

Organisatoriska faktorer 
Frågeställning 2 
 

Vilka hinder möter du i 
arbetet? 

Har chefen utrymme att 
utföra gott ledarskap? 

 
Finns det något som 
påverkar ledarskapet 
negativt? 

Destruktivt ledarskap 
 
Organisatoriska faktorer 

Vad är ett destruktivt 
ledarskap?  

Finns det något som 
påverkar ledarskapet 
negativt? 
 
Vad kännetecknar 
destruktivt ledarskap? 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 

Saknar du något som ledare?  Vad kännetecknar 
destruktivt ledarskap? 
 
Finns det något som 
påverkar ledarskapet 
negativt? 
 

Destruktivt ledarskap 
Frågeställning 1 

Vad orsakar en dålig 
arbetsmiljö?  

Koppla till organisatoriska 
faktorer. 
 
Få bredare perspektiv. 
 
Inkluderas ledarskap som 
orsak till dålig arbetsmiljö? 

Organisatoriska faktorer 
Frågeställning 2 
 

Vilka kompetenser och 
färdigheter krävs för att vara 
chef/ledare?  

Vilka kompetenser är viktiga 
för ledarskapet? 
 
Vad kännetecknar 
konstruktivt ledare? 

Konstruktivt ledarskap  
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 

Hur vill du framstå som 
ledare framför dina 
medarbetare?  

Vilka egenskaper är viktiga 
för ledarskapet? 
 
Vilka strategier använder 
chefen? 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 
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Har du fått någon utbildning 
i ledarskap?   

Har chefen fått goda 
förutsättningar från 
organisationen? 

 
Har utbildning betydelse för 
ledarskapet? 

Konstruktivt ledarskap 
Organisatoriska faktorer 
Individuella faktorer 

Använder du dig av “vision” 
i ditt arbetssätt? På vilket 
sätt? 

Relaterar till transformativt 
ledarskap utifrån det valda 
teoriramverket.  

Konstruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 

 
Hur mäter du medarbetarnas 
prestanda?  

Vilka strategier använder 
chefen? 
 
Relaterar till 
microledarskap. 
 
Relaterar till 
tillgängligheten. 

Konstruktivt respektive 
Destruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 
 

Använder du coaching i in 
ledarskap? På vilket sätt? 
 

Relaterar till teoriramverket 
om coachande ledarskap. 
 

konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap   
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 
 

Använder du några speciella 
ledarskapsstrategier?  
 

Vilka strategier använder 
chefen? 
 
Vilka egenskaper är viktiga 
för ledarskapet? 
 

Konstruktivt respektive 
Destruktivt ledarskap 
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 

Vad är enligt dig fördelarna 
och nackdelarna med 
coaching?  

Relaterar till teoriramverket 
om coachande ledarskap. 
 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap  
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 

På vilket sätt ger du 
feedback?  

Relaterar till teoriramverket 
om coachande ledarskap, 
transformativt ledarskap. 
 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap  
Individuella faktorer 
Frågeställning 1 
Frågeställning 2 
 

Vilka av dina befintliga 
förutsättningar upplever du 
som särskilt viktiga?  

Har chefen fått goda 
förutsättningar från 
organisationen? 

Konstruktivt ledarskap 
Destruktivt ledarskap  
Organisatoriska faktorer 
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 Frågeställning 1 
Frågeställning 2 
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Bilaga 4. 
 
Tabell 4.  
Analysprocessen av datainsamlingen från naturlig enhet till kategori. Extrakt.  
Naturlig enhet Rekontextualiering Kod Kategori 
“När det blir missmatch 
mellan vad som förväntas 
av en och vad man faktiskt 
gör. När man inte följer 
upp och säger till”- Ingvar 

 

Destruktiv 
Ledarskap 

 
Chefen ger 
otydliga direktiv 
och förmedlar inte 
sina förväntningar. 

 
Chefer följer inte 
upp. 

 

Bristfällig 
 

Kommunikation 
 

För lite tillsyn 
 
Otydlighet 

  
Otillgänglighet 

Destruktivt 
ledarskap 

 
Individuella  
faktorer 

 

“Ett destruktivt ledarskap 
är att inte vara på plats, 
att inte kunna lyssna, inte 
vara transparent, göra 
någonting och säga 
någonting men egentligen 
ha något annat syfte, att 
kanske inte ta tag i saker 
när något händer och det 
händer ju oftast när man 
inte är på plats” - Gunilla 

 

Destruktivt/Laissez
-faire Ledarskap 

 
Chefen ger 
otydliga direktiv 
och förmedlar inte 
sina förväntningar. 

 
Chefer följer inte 
upp. 

 
Chefen är inte 
närvarande 

 

För lite tillsyn 
 

Otydlighet 
 

Otillgänglighet 
 

Destruktivt 
ledarskap 

 
Individuella  
faktorer 

 

“Om en chef tror att de 
anställda håller på med 
någonting specifikt men så 
plötsligt ändras målen mitt 
i arbetens gång. Eller att 
man får nya direktiv hela 
tiden. Man känner sig 
otrygg liksom” - Ingvar 

Destruktivt 
Ledarskap 

 
Det sker snabba 
förändringar i 
verksamheten 

 

Snabba organisatoriska 
förändringar 

 
Otydlighet 

Destruktivt 
ledarskap 

 
Organisatoriska 
faktorer 

“Vi har uppföljningar var 
tredje månad... Man 
kanske skulle vilja ha det 
oftare men det hinner man 
inte” - Gabriel 

Destruktiv 
Ledarskap 
 
Chefen har för lite 
tid för 

Stress 
 

Tidsbrist 

Destruktivt 
ledarskap 

 
Organisatoriska 
faktorer 
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ledarskapsutövand
e 

 

“ja lite gran. att jag... jag 
försöker att måla upp en 
bild av vad vi kan göra 
och vad vi kan bli i 
framtiden. (…) Jag har 
ingen konkret plan hur vi 
kan nå det målet utan det 
lämnar jag blankt och det 
får de fylla i själva” – 
Ingvar 

Transformativt 
ledarskap 

 
Chefen är en 
visionär  

 
Chefen låter 
medarbetarna ha 
kontroll över sitt 
eget arbete och 
vara delaktiga i 
skapandeprocessen 

Vision 
 

Frihet 
 

Delaktighet 

Gott ledarskap 
 

Individuella 
faktorer 

“hmmm inte riktigt! men 
jag märker att en god 
strategi som jag använder 
mig av är just att anpassa 
mig efter situationen 
ibland är det så att jag 
behöver vara en lite 
hårdare än vanligtvis och 
mer strukturerad person i 
andra fall så bör jag vara 
lite tillbaka och låta andra 
få säga och kanske tycka 
till med andra ord ta plats. 
Men att det är 
situationsbaserad.” - 
Sandra 

 
“Det känns lite som att 
man måste ta lite från 
varje. Jag tror att man 
måste ta från alla 
ledarskapsstilar, samtidigt 
som man inte kan vara 
alldeles för snäll, det går 
inte. Man måste vara rak 
och kunna säga nej, jag 
skulle nog säga att man 
ska utgå från lite av varje 
ledarskapsstil, skulle inte 

Situationsanpassat 
ledarskap 

 
Chefen anpassar 
sin ledarskapsstil 
efter situationen 

 
Chefen kan vara 
auktoritär 
respektive mjukare 
i sin ledarskapsstil 
beroende på 
behovet 

 
Chefen använder 
sig av olika 
ledarskapsstilar 

Auktoritär stil vid 
behov 

 
Anpassningsbarhet 

 
Skapa delaktighet 

 

Gott ledarskap  
 

Individuella 
faktorer 
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bara utgå från en” – 
Gunilla 
“att man har kontinuitet 
och kollar av hur det har 
gått. Och att man sätter 
upp en plan tillsammans 
med konsulten i fråga. 
Och tydliggör att "vi hörs 
det här datumet och 
stämmer av (…) försöker 
prata konkret om 
arbetsuppgifterna. Om de 
känner att det är svårt 
eller jobbigt och att man 
har kontinuerligt dialog 
utifrån konsulten” -
Gabriel 

Coachande 
Ledarskapsstil 

 
Chefen sätter upp 
mål tillsammans 
med medarbetaren 

 
Chefen följer upp 
kontinuerligt 

 
Chefen utgår från 
medarbetaren 

 

Delaktighet 
 

Coachande 
förhållningssätt 

 
Effektiv 
kommunikation 

 

Gott ledarskap  
 

Individuella 
faktorer 

 

“Jag finns som stöd varje 
dag för medarbetarna, jag 
har ju ett kontor på 
verksamheten och kan 
prata med mig när de 
behöver, boka tid finns 
även drop in tider.” - 
Gunilla 

Transformativt 
ledarskap 

 
Chefen har tid för 
sina medarbetare 

Tillgänglighet 
 

Utrymme för ledarna 
att utöva moment som 
behövs för gott 
ledarskap 

 
 

Gott ledarskap  
 

Organisatoriska 
faktorer 

“Det är ju viktigt att 
manutvecklas. Jaghar inte 
tid att planera, söka upp 
eller leda några kurser så 
jag ger de fredag efter 
lunch att kunna själva läsa 
på eller hitta och gå på 
nån kurs.” -Ingvar 

 

Transformativt 
ledarskap 

 
Chefen erbjuder 
utvecklingsmöjligh
eter till sina 
anställda 

 

Utbildning 
 

Utvecklingsmöjligheter 
 

Konstruktivt 
ledarskap  

 
Organisatoriska 
faktorer 

 

 


