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Sammanfattning 

 

 

Ledarskapsrollen utvecklas och effektiviseras ständigt, vilket ofta leder till större 

ansvarsområden för ledaren. När en chef eller ledare får fler uppgifter som ska lösas och 

bearbetas finns det en risk att vissa grundläggande uppgifter inte får samma fokus, till 

exempel ledarskapet och relationen mellan chef och dennes medarbetare. Denna studie har 

som fokus att studera ett företag i Sverige som inte använder sig av ett rent 

ledarskapsprogram utan ett chefsprogram där en del av programmet berör 

ledarskapsutveckling.  

Syftet med studien är att studera ledarskapet i företaget, både utifrån vad företagsledningen 

förespråkar och hur anställda uppfattar det. Det ger oss ett underlag som kan besvara vår 

frågeställning kring om det finns skillnader i det faktiska ledarskapet och det som ledningen 

vill bedriva.  

För att kunna uppnå vårt syfte har vi studerat material som vi fått genom företaget samt 

kompletterat det med en intervju med en person som varit med och utformat programmet. För 

att få en uppfattning om hur det faktiska ledarskapet fungerar har en enkät lämnats ut till 

chefer och deras medarbetare. Den teoretiska referensramen är anpassad för en studie på ett 

svenskt företag och den ligger till grund för utformandet av enkäten, men också som ett 

verktyg för att kunna tolka och knyta företagets syn på ledarskap till en teoretisk kontext. 

Teorier som används är bland annat Relations- och ledarskapsteorier. 

Vi har utfört en kvantitativ analys av materialet vi fått via enkäten och kvalitativ analys 

gällande intervjun och materialet vi studerat från organisationen. 

I vår diskussion diskuterar vi kopplingar mellan resultat och teori, och avslutas med våra 

slutsatser. Vi identifierade att skillnader existerade mellan vad företagsledningen förespråkar 

och det faktiska ledarskapet. Största skillnaderna var främst att medarbetare inte har full insikt 

kring uppsatta mål samt hur visioner ska nås.  

I ett avslutande kapitel för vi en diskussion om studiens generaliserbarhet och studiens nytta 

för andra företag.  
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1 
Inledning 

I denna del introduceras läsaren till varför detta är intressant att studera samt 

vårt syfte och frågeställning. 

1. Inledning 

Ledarskapsrollen har ständigt ändrats över tid, vilket har lett till att många chefer idag har ett 

större ansvarsområde. Samtidigt som ansvarsområden blivit större ska chefer fortfarande 

skapa en stor delaktighet och engagemang hos medarbetarna.  Detta skapar en komplex roll 

för chefer som kräver att de får utbildning som ger dem rätt förutsättningar till att bedriva ett 

väl fungerande chefskap. Vilket har gett oss uppfattningen att det är viktigt att företag lägger 

tid och pengar på sådan utbildning. Glädjande är då studien som Buus (2005) har gjort, den 

visade att företag i Europa, trots tuffa tider, satsar kapital på ledarskapsprogram. Det räcker 

inte att bara satsa pengar på att ta fram ett program och sedan vara nöjd med det utan det 

krävs att företag ständigt utvecklar sina ledarskapsprogram. En orsak till det är att 

förändringar inom näringslivet ständigt sker och då måste även programmen utvecklas. Vad 

som då är viktigt är att företag hela tiden utvärderar sina program så de ger sina chefer aktuell 

och meningsfull utbildning. Kolb (1995) menar att företag som hela tiden utvärderar sina 

program gör att resurser satsas på rätt områden och gör programmet mer effektivt.  

Ledarskap och ledarskapsbeteenden har visat sig i forskning ha en inverkan på organisationer 

och deras medarbetare (läs t.ex. Bass 1985; Hartog et. al. 1997; Avolio och Bass 2002). 

Alvesson och Svenningsson (2007 s. 303) påpekar till exempel att ledarskapet har en viktig 

roll i organisationens möjligheter till framgång. Basset- Jones och Lloyd (2005) menar att 

ledarskapet påverkar de anställdas arbetsmotivation och Clegg et. al (2007) har visat att 

anställdas arbetsmotivation kan påverkas genom hur ledaren inspirerar och motiverar. Dock 

har forskare visat att omständigheterna påverkar vilka ledaregenskaper som är att föredra. Till 

exempel har situationen samt vilka medlemmar som finns med i ledarens grupp visat sig ha 

inverkan på hur väl ett ledarskap fungerar (Pierce och Newstrom 2008 s. 3-6). Det har även 

visat sig att kultur och värderingar har inverkan på vilka beteenden hos ledaren som är att 

föredra (Suutari 1996; Holmberg och Åkerblom 2006). Att kulturen har påverkan på hur 

effektivt och bra ledarskap fungerar gör att vi måste välja teorier efter dess relevans beroende 

på var vi genomför vår studie. 

Vi har fått access på ett företag
1
 som är verksamt i Sverige och har kontor över hela landet. 

Företaget har idag ett chefsprogram som består av fyra block, där en del behandlar 

                                                           
1
  Företaget vill vara anonymt, därav benämner vi det som ”företaget”. Läs mer om detta under rubriken etiska 

överväganden. 
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utvecklingen av chefernas ledarskapsförmågor. Intresset från vår sida är att studera ett företag 

som inte har ett renodlat ledarskapsprogram just för att se hur väl ledarskapet fungerar i 

organisationen. Intressant är studera detta gentemot vad teorier inom ledarskap visar på men 

också vad ledningen i företaget förespråkar.  

Företaget har såsom många andra företag inom sin bransch fått genomgå en del 

organisatoriska förändringar under 2000- talet. Dessa förändringar har skett främst för att följa 

branschens utveckling men även för att hela tiden utveckla och effektivisera sin verksamhet. 

Tanken med företagets chefsprogram som utvecklats mellan 2004 och 2006 är att utbilda och 

utveckla sina ledare för att kunna säkerställa chefsförsörjningen samt för att möta framtida 

pensionsavgångar.(Årsredovisning 2008)   

Företaget anser att det är viktigt att chefernas beteenden hela tiden ska utvärderas och 

ifrågasättas, både av dem själva, ledningen och deras medarbetare (Medarbetarpolicy 2009). 

Enligt Kolb (1995) är det viktigt för organisationer att utvärdera sitt ledarskap och utifrån 

detta utforma sitt ledarskapsprogram. En del av Företagets målsättning är bland annat att 2010 

ha det högsta kundvärdet
2
 inom norden (Årsredovisning 2008). Då företaget har denna 

målsättning är det av vikt att förankra detta i hela organisationen . Det förutsätter bland annat 

att ledarskapet fungerar väl och att cheferna kan förmedla detta på ett inspirerande och 

trovärdigt sätt till medarbetarna. Då organisationen eftersträvar att ha en gemensam syn på 

chefsrollen och ledarskapet i hela koncernen (chefspolicy 2008) finner vi det intressant att 

studera chefer som genomgått chefsprogrammet och hur deras medarbetare uppfattar både sin 

relation till sin chef samt dennes beteenden.    

För att organisationen ska kunna utvärdera om de har ett välfungerande ledarskap samt 

ledarskapsdel i chefsprogrammet är det betydelsefullt att se om det finns någon skillnad 

mellan hur företagsledningen vill bedriva ledarskapet med hur det faktiska ledarskapet 

uppfattas av cheferna och deras medarbetare. Detta är viktigt för att medarbetarnas 

uppfattning kan påverka företagets resultat (både positivt och negativt) då den påverkar 

medarbetarnas motivation och arbetsförmåga (Katz och Allen 1988; Kidder 1981; Richmond 

et. al.1983.)  

Utifrån denna diskussion har vi fått följande syfte: 

Vårt syfte och vår ambition med att studera ledarskapet i företaget och hur de anställda idag 

uppfattar detta, hoppas vi kunna ge organisationen ett underlag kring vilka beteenden som 

idag upplevs som bra samt uppmärksamma de beteenden som inte upplevs fullt lika positiva i 

förhållande till vad företaget efterfrågar hos sina chefer. För att kunna uppfylla detta ger de 

oss följande frågeställningar. 

 

                                                           
2
 Kundvärde är en komplex konstruktion. Man kan inte direkt observera kundvärde men har en inverkan på 

kunders köpbeteende, tillfredsställelse och lojalitet. (Henneberg et. al. 2007) 
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Frågeställning: 

- Skiljer sig det uppfattade ledarskapet ute i organisationen mot vad företagets ledning 

förespråkar? 

För att kunna besvara på den frågan har vi gjort en avgränsning till att innefatta de chefer som 

genomgått chefsprogrammet och deras anställda. Det leder till en följdfråga för att på 

tillfredsställande sätt kunna besvara den första frågan. Om ledarskapet inte når ut till cheferna 

och deras medarbetare är det viktigt för företagsledningen att få en uppfattning var 

skillnaderna dem emellan existerar. Det leder till vår följdfråga.  

- Finns det skillnader mellan hur cheferna uppfattar sitt sätt att leda mot hur deras 

medarbetare uppfattar det? Vilka av dessa skillnader är i så fall viktigast att minimera 

utifrån det ledarskap som företagsledningen förespråkar?  

1.1 Begränsningar 
En begränsning som vi gör i studien är att ägna oss åt ledarskapsdelen i chefsprogrammet som 

annars behandlar hela chefsrollen. Avgränsningen gör vi för vi är intresserade just av 

ledarskapet och att det är vårt syfte att studera just ledarskapet.    
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2 
Metod 

I denna del presenterar vi hur studien genomförs, motivering av valda 

datainsamlingsmetoder samt vår påverkan på studieresultatet. 

2. Metod 

Här motiverar vi valda verktyg för att genomföra vår studie, likaså den teoretiska metoden. Vi 

beskriver främst vad vi gör och hur vi gör det, samt vilken förförståelse vi har. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om etiska överväganden. 

2.1 Studiens genomförande 

Vi studerar en verksamhet som funnits i Sverige sedan 1945. Företaget har under 2000-talet 

genomfört flera organisatoriska förändringar, vilket de gjort både för att branschen rent 

generellt har förändrats men också för att kunna utveckla och effektivisera sin verksamhet. De 

använder sig idag av ett chefsprogram för att utbilda och utveckla sina chefer att bli ännu mer 

effektiva och duktiga ledare.  Vårt resultat kommer att jämföras med hur företaget vill att 

ledarskapet ska bedrivas genom deras chefsprogram. Utifrån dessa aspekter kommer vi att ha 

två huvudsakliga perspektiv, dels kommer vi att titta på det från medarbetarnas perspektiv 

samt från chefernas. Ledarskapet är i fokus och studien kommer att kolla på om chefer 

respektive deras medarbetare uppfattningar skiljer sig åt gällande arbetsrelationen, beteenden 

kring ledarstil samt i vilket grad behov av ledarskap existerar.  

Komplexiteten som vi anser att området med chefsprogram är, har vi valt att genomföra 

studien på ett företag. Valet att studera ett företag anser vi bli tillräckligt då det är mycket 

information kring företaget och deras chefsprogram som ska studeras. Det innebär att det 

material som vi fått tillgång till använder vi som företagsledningens syn på hur de vill att 

ledarskapet ska fungera. Detta material har vi kompletterat med en intervju med en HR strateg 

som varit med och utformat chefsprogrammet. Den insamlade informationen från materialet 

och intervjun benämner vi efter detta som företagsledningens syn på ledarskapet i 

organisationen, då HR strategen har utgått  från vad företagsledningen satt upp som riktlinjer 

inom chefsprogrammet. För att nå ut till de chefer som genomgått programmet samt deras 

medarbetare kom vi fram till att det görs bäst genom en enkät. Att djupare studera en 

verksamhet så här innebär, enligt Bryman och Bell (2005 s. 71) att vi genomför en fallstudie . 

I studien så kombinerar vi både kvantitativ och kvalitativ analys för att på ett bra sätt kunna 

besvara vårt syfte som är av kvalitativ inriktning och frågeställningarna som innehåller både 

en kvalitativ och kvantitativ ansatts. För att kunna mäta skillnaderna mellan cheferna och 

medarbetarna så är en kvantitativ ansats att föredra, och när det gäller hur det uppfattade 

ledarskapet fungerar så är en kvalitativ ansats den bästa metoden. Att kombinera kvalitativ 
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och kvantitativ metod är fördelaktigt för att kunna analysera resultaten från olika synvinklar 

(Holme och Solvagn 1997 s. 85-87) Den kvalitativa och kvantitativa metoden har används 

både under insamlandet av materialet samt under analysen av informationen.  

I en kvantitativ ansats spelar statistik en central roll i analysen (Holme och Solvang 1997 s. 

14), och statistik är ett bra tillvägagångssätt för att kunna identifiera eventuella skillnader 

mellan chefers och medarbetares uppfattning. Vad som dock är viktigt är att ha i åtanke att det 

är lätt att få alldeles för stor tilltro på de siffror som en kvantitativ studie presenterar (Holme 

och Solvang 1997 s. 158), vilket vi tänkt på genom att gå igenom skrivet material samt 

genomförandet av en intervju. Det ger en bild av hur företaget vill ha det, vilket sedan kan 

jämföras med resultatet från enkäten. 

Kvalitativ metod innebär att man försöker få en mera djupare förståelse och mer fullständig 

uppfattning om det som studeras.(Holme och Solvang 1997 s. 92) I studien så är det av vikt 

att vi får en djupare förståelse om hur företagets chefsprogram fungerar för att kunna använda 

det i analysen tillsammans med resultatet från enkäten som behandlar skillnaderna mellan 

cheferna och medarbetarnas uppfattningar. Den kvalitativa metoden kännetecknas också av 

närvaron till undersökningsobjektet (Holme och Solvang 1997 s. 92-93). Denna närhet har vi 

haft genom intervju och regelbunden kontakt med HR-Strategen på företaget.   

Vi kommer inte att förklara det resultat vi får som helt felaktigt eller helt korrekt beroende på 

vilket utfallet blir, utan vi kommer att presentera resultatet och diskutera det mot vad teorier 

säger vara effektivt ledarskap samt mot vad företaget eftersträvar. Det kommer att ge 

organisationen en bra överblick var någonstans som insatser behöver sättas in i enlighet med 

våra valda teorier samt deras egen ideologi till hur de vill bedriva ledarskapet. Vi strävar efter 

att vara så objektiva som möjligt i studien och ha en så liten inverkan som möjligt på våra 

respondenter. 

Då båda av oss har arbetat åt företaget är det något som kommer att påverka hur vi ser och 

uppfattar organisationen. Vilket till viss mån kommer att påverka vårt synsätt. Stefan 

Holmlund har arbetat åt företaget under tio år och innehar nu en tillsvidareanställning. Stefan 

har arbetat med olika uppgifter i den operativa driften och har även haft befattningar som 

arbetsledare. John Karlsson har arbetat som timanställd under sex år och har haft operativa 

arbetssysslor. Ingen av oss har haft något med företagets chefsprogram att göra och har inte 

heller varit aktiva inom någon personalorganisation. Vi har inget annat syfte med den här 

undersökningen än att studera ledarskapet för att ge företaget information om hur ledarskapet 

är efter chefsprogrammet samt hur de möjligtvis kan utveckla detta program. Det som vi anser 

varit positivt med våra erfarenheter och kontakt med företaget är att vi lättare fått god access 

genom att träffa rätt personer.   

2.2 Etiska överväganden 
Det är viktigt vid utförandet av en enkätundersökning att ta hänsyn till etiska överväganden, 

men kanske ännu viktigare vid en kvalitativ studie då man är involverad och närvarande i 
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organisationen. I vår studie är det viktigt att tänka på detta, främst då denna studie är av 

känslig karaktär. Att studera ledarskapet i ett företag innebär att känslig information hanteras 

och ska därför behandlas med respekt. Vi anser att det därför är extra viktigt att följa uppsatta 

etiska riktlinjer.  

Vi har studerat ledarskap i en organisation, vilket är ett känsligt område oberoende vilket 

företag det gäller. Vi har fått tillgång till material som innebär att vi måste tänka på hur vi 

använder det. Ledarskap är i sig känsligt för företaget att dela med sig av, men lika känsligt är 

det för företagets chefer och medarbetare att yttra sig om det. Det är av den anledningen som 

det studerande företaget och de personer vi varit i kontakt med inte nämns med namn. Vi har 

uteslutit information som direkt kan skada eller kan identifiera företaget. På detta sätt har vi 

hela tiden övervägt den information vi fått av företaget och övervägt hur det kan påverka 

företaget om vi nämner det i arbetet.  

När det gäller den kvalitativa delen av insamlandet av material (de vill säga materialet vi fått 

tillgång till samt intervjun) har vi utgått från vad vi själva uppfattar som etiskt rätt att använda 

och uteslutit material som vi anser är förtydligt kopplat till just det studerande företaget. Att vi 

granskar materialet på detta vis är även något som företaget haft som krav för att lämna ut 

materialet. Likaså har företaget fått läsa igenom arbetet innan den slutgiltiga tryckningen.  

När det gäller den kvantitativa delen finns det i grunden en etiklag som ger riktlinjer på vad 

man ska tänka på. Dessa regler har vi även haft i åtanke i den kvalitativa delen, men nedan 

sätter vi det i sammanhang till hur vi utformat enkäten.  

 Det finns sedan 2004 en etiklag vilket behandlar etiska frågeställningar när det handlar om 

forskning med människor involverade. (Ejlertsson 2005 s. 29) Vid planeringen av en 

enkätundersökning har vetenskapsrådet specificerat fyra forskningsetiska principer som är: 

Informationskravet. Deltagarna skall ordentligt informeras om enkätens syfte. 

Samtyckeskravet . Deltagarna har rätt att avstå från att göra enkäten. Konfidentialitetskravet. 

Deltagarna skall erbjudas största möjliga konfidentialitet så att personuppgifter skyddas samt 

att deltagarnas identitet inte avslöjas för utomstående. Nyttjandekravet. Informationen från 

enkäten skall bara användas för det ändamål den var ämnat för. Ejlertsson (2005 s.29-30) 

Vår studie behandlar personliga faktorer framförallt för cheferna men det är även känsligt för 

medarbetarna att uttala sig om chefens ledarskap.  I enkäten har vi valt att respondenterna är 

anonyma på grund av konfidentialiteskravet som Ejlertsson (2005 s. 29) betonar är viktigt 

enligt den etiska aspekten i undersökningen.  Wallén (1996, s 129) betonar också att studier 

som kan påverka personens privatliv och möjligtvis skada respondenten bör behandlas 

anonymt.    

Vi har tydligt förklarat syftet med studien, att respondenterna inte behöver genomföra 

undersökningen samt att vi bara kommer utnyttja informationen till det syfte som vi har med 

uppsatsen. 
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3 
Teoretisk referensram 

I denna del presenteras och diskuteras teorier inom ledarskap som ligger till 

grund för studien och utformningen av enkäten.  

3. Teoretisk referensram 

Företaget som vi studerar har arbetat med ett chefsprogram sedan 2004 och det är således 

intressant att se hur ledarskapsbeteendet är och uppfattas i organisationen efter att cheferna 

har genomgått chefsprogrammet. Det viktiga är att välja ut teorier som är relevanta i detta 

sammanhang. 

Ledarskap och ledaregenskaper är ett område där mycket forskning har gjorts. Något som 

kommit fram i tidigare forskning är att kultur och värderingar har påverkan på hur väl ett 

ledarskap fungerar (Bass 1990; Suutari 1996; Holmberg och Åkerblom 2006). Med det som 

riktlinje vill vi göra studien utifrån ett svenskt perspektiv och använda teorier som 

framkommit inom svenskt ledarskap. 

Vi anser att studien skulle bli för ytlig om vi skulle studera flera företag samtidigt. Som vi 

nämnt innan tycker vi att det bästa sättet för att uppnå vårt syfte är att förutom att granska 

material vi fått, genomföra intervju med någon i ledningsgruppen samt dela ut en enkät för att 

få en bild av hur chefer och deras anställda tycker att ledarskapet fungerar idag. För att kunna 

genomföra en intervju och en enkät måste vi välja ut områden inom ledarskap som vi vill 

mäta och då har vi fokuserat på urskilja faktorer som framkommit som typiskt svenskt. Vi har 

valt att utgå från Holmberg och Åkerbloms (2006) artikel som fått fram faktorer/beteenden 

som anses vara typiskt svenskt (som rankats högt av mellanchefer i Sverige). Dessa 

faktorer/beteenden finns beskrivna i teorier såsom utbytet mellan ledare och medarbetare, den 

transformatoriske ledaren, uppgifts-, relations- och förändrings/utvecklingsorienterat 

beteende. Vi ser därför dessa teorier som ett bra verktyg för utformningen av vår enkät samt 

att de avgränsar vår studie på ett relevant sätt.  

Vi vill poängtera att vi inte använder Holmberg och Åkerbloms faktorer i vår studie utan att 

dessa faktorer legat till grund till hur vi valt ut de teorier vi använder.  

Strukturen på kapitlet är att vi först ger en kort motivering till valda teorier, sedan diskuteras 

skandinaviskt ledarskap (där det svenska ledarskapet ingår) där vi funnit faktorer som sedan 

ligger till grund för vårt val av teorier. Efter det diskuterar vi relationen mellan chef och 

anställd där vi behandlar LMX- utbytet (Leader Member Exchange) samt förtroende och 

rättvisa. Därefter diskuteras ledarskap och beteenden, de vill säga vad vissa beteenden enligt 

forskning kan bidra med. Beteenden som behandlas är den transformative ledarens beteenden 
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samt uppgifts-/relations-/utvecklingsorienterat beteende. Sedan beskrivs en teori som 

fokuserar på behov av ledarskap. 

3.1 Motivering till valda teorier 

Faktorer/beteenden som rankades högt av svenska mellanchefer, enligt Holmberg och 

Åkerblom (2006) var: inspiratör, visionär, integritet, team orienterad, prestationsinriktad samt 

beslutsam. Dessa faktorer och beteenden ar hjälpt oss att på ett tillfredställande sätt, välja 

teorier där dessa faktorer finns presenterade. 

En svensk ledare ska vara teamorienterad (Holmberg och Åkerblom 2006) därför vill vi 

studera relationen mellan medarbetare och deras närmsta chef. För att ledaren ska få en god 

arbetsrelation och ett effektivt team
3
 har faktorer såsom förtroende(Fairholm 1994; Zand 

1997) och rättvisa(Colquitt et. al. 2001; Mayer et. al. 2007) visat sig vara viktiga grundpelare. 

I vår enkät kommer utbytet mellan ledare och medarbetare att utvärderas, likaså kommer vi att 

undersöka om medarbetare uppfattar sin närmsta chef som rättvis samt om de har förtroende 

för honom/henne.  

För att beskriva och mäta om en ledare uppfattas som inspiratör, visionär samt 

prestationsinriktad bland företagets medarbetare kommer vi också behandla transformativt 

ledarskap. Denna ledarskapsteori har bland annat visat sig kunna inspirera och måla upp 

visioner på ett motiverande sätt. (Avolio och Bass 2002; Kanste et. al. 2006) 

Förutom egenskaper som den transformative ledaren besitter kommer tre olika dimensioner av 

ledarskapsbeteenden att diskuteras. Två av dessa dimensioner, relations- och 

uppgiftsorienterat beteende har funnits under en längre tid och studerats runt om i världen. 

Den tredje dimensionen, utvecklingsorienterat, har framkommit främst genom att världen rent 

allmänt förändras betydligt snabbare nu, vilket kräver att företag i sin tur måste anpassa sig 

efter den utveckling som sker. Det är genom forskning i norden som utvecklingsorienterat 

beteende har vuxit fram. Dessa tre dimensioner kan kopplas samman med både med LMX (då 

den också har ett fokus på relationen) och den transformative ledaren, vilket kommer att 

tydligöras längre fram i detta kapitel. 

Om skillnader mellan ledares uppfattning och medarbetares uppfattning existerar är det av 

vikt att beskriva verktyg som kan användas för att minimera dessa luckor. Av den 

anledningen avslutas denna del med att kortfattat beskriva några tekniker som kan användas 

till detta. Detta görs främst för att kunna höja kvalitén på vår slutdiskussion samt konkret 

kunna ge råd till vårt företag.  

För att förstå att situationer påverkar hur väl ett ledarskap fungerar och vilka behov som 

medarbetare söker, beskrivs även behov av ledarskap i denna teoridel. Syftet med detta är att 

kunna ge förklaringar och bidra till lösningar och förslag på varför vi fått de resultat vi fått 

                                                           
3
 Med effektivt team menar vi att medarbetare presterar bättre, vilket visar sig genom bättre effektivitet och 

bättre resultat för företaget.  
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samt kunna diskutera orsaker till när medarbetare i organisationen verkar ha behov av 

ledarskap i sitt arbete.    

3.2 Skandinaviskt ledarskap 
Här följer här en beskrivning av nordiskt ledarskap som sedan fokuseras mer specifikt mot 

svenskt ledarskap.   

Det finns flera kulturella skillnader i ledarstilar bara i Europa (Pöllänen 2006). Baserat på 

medarbetares attityder, identifierade Ronen och Schenkar (1985) fem grupperingar inom 

Europa (nordiskt, germanskt, anglosaxiskt,  latinskt och österländskt). Bland dessa fem 

grupper är Sverige inkluderat i den nordiska ledarskapsstilen. Beteenden som karaktäriserar 

det nordiska ledarskapet är att ledare är duktiga på att planera, delegera ut ansvar samt ha en 

god relation till sina anställda (Lindell och Arvonen 1997).  

Ledare inom norden anses vara mer relationsorienterade än uppgiftsorienterade samt att de 

har nära kontakt med sina anställda vilket de också har en rak kommunikation med. Vidare 

har det visat sig att nordiskt/skandinaviskt ledarskap är människoorienterat samt att 

skandinaver tidigt var duktiga på att arbeta i grupp och låta medarbetare vara med och 

bestämma. (Pöllänen 2006) 

Det Nordiska/skandinaviska ledarskapet innefattar Danmark, Finland, Island, Norge och 

Sverige. Vilket innebär att ovan nämna beteenden är beteenden som generellt anses finnas i 

alla nordiska länderna. För att kunna specificera beteenden som är typsikt för det svenska 

ledarskapet har vi letat efter forskning som har studerat den svenska kulturen och ledarskapet. 

Varför vi inte nöjer oss med faktorer/beteenden som anses tillhöra nordiskt ledarskap, även 

om Sjöborg (1986) menar att den svenska ledarskapstilen passar bra in där, är bland annat då 

Suutari (1996) funnit skillnader mellan svenskt och finländskt ledarskap. Även Smith et. al. 

(2003) analys visar på att de nordiska länderna har olika ledarskapsprofiler. 

Forskning som studerat det svenska ledarskapet har visat att svenska ledare fattar beslut 

genom att först konsultera sina anställda (Lawrence och Spybey 1986), vidare att ledare 

fokuserar på att ha en god relation till sina anställda (Trompenaars 1995). Smith et. al. (2003) 

beskriver den svenska ledaren att han/hon försöker göra det som anses vara rätt eller fatta 

beslut som samhället i sig anses vara korrekt.    

Vårt mål är att undersöka företagets ledarskap genom att studera både vad företaget 

förespråkar, hur chefer på företaget uppfattar sig själva och deras relation till sina medarbetare 

samt hur dessa chefers medarbetare uppfattar dem. För att kunna göra detta måste vi kunna 

mäta vårt resultat. Vi har därför valt att använda resultatet av Holmberg och Åkerblom (2006) 

där de låtit svenska mellanchefer ranka beteenden som de anser vara viktiga i svenskt 

ledarskap. Holmberg och Åkerblom (2006) testade 21 faktorer/beteenden bland mellanchefer 

från tre olika industrier; mattillverkning, finans och telekommunikation. Faktorer/beteenden 

som rankades högt var; inspiratör, visionär, integritet, team orienterad, prestationsinriktad 
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samt beslutsam. Dessa faktorer och beteenden som rankades högst, har vi valt att ha som stöd 

för att välja ut teorier, som vi presenterar nedan.  

3.3 Relationen mellan chef och anställd 
Företagets anställda gör dagligen uppgifter som kräver både specialkunskap och engagemang. 

Företagets chefer har till uppgift att förmedla vad som ska göras och på vilket sätt som de vill 

att det ska utföras. För att kunna kontrollera om organisationens chefer förmedlar det på ett 

sätt så övriga anställda förstår samt drivs mot samma mål är ett viktigt första steg att anställda 

och chef har en relation som passar för deras arbetssituation. Relationen mellan ledare och 

gruppmedlemmar är ofta komplex och innefattar faktorer såsom perception, kognitiva effekter 

och beteenden som påverkar utgången (Pierce och Newstrom 2008 s. 28). För att beskriva en 

relation och vad som påverkar den har vi valt tre aspekter: utbytet mellan chef och 

medarbetare, rättvisa och förtroende. Vi har valt utbytet (LMX) av anledningen att det passar 

väl in på att en svensk ledare ska vara teamorienterad. Vi menar att det sociala utbytet i 

arbetet mellan chef och medarbetare är en viktig aspekt för att lyckas väl med ledarskapet. 

Rättvisa och förtroende är två grundpelare som påverkar kvalitén på utbytet (vilket vi 

beskriver nedan) och kan förklara eller visa tendenser på hur utbytet fungerar idag bland 

cheferna och deras medarbetare.  

3.3.1Utbytet mellan ledaren och medarbetaren (LMX) 

Forskare har tidigt kommit fram till att personliga egenskaper hos en ledare och dennes 

ledarskap, påverkas genom relationen mellan ledaren och medarbetarna.(Stogdill 1948) Att en 

forskare redan 1948 visat att utbytet påverkar hur väl en ledare lyckas med sitt ledarskap visar 

att det är viktigt att få veta hur utbytet fungerar för att effektivt kunna utveckla ledarskap. 

Andra forskare har  till och med diskuterat sig fram till att ledarskap är relationen som 

existerar mellan ledaren och dennes gruppmedlemmar (Hollander och Julian 1969; Smircich 

och morgan 1982). Vad som engagerar någon (t.ex. känna åtagande mot någon eller 

någonting) beror enligt Meyer och Allen (1997) på olika inställningar eller mål bland 

anställda. De menar att känna en förpliktelse mot någon (t. ex. sin ledare)kan ses ur tre 

synsätt: 1. Känslosamt engagemang, vilket menas att den han/hon mår bra av relationen. 2. 

Normativt engagemang, vilket betyder att hon/han upplever att relationen bör bibehållas av 

någon anledning, att det är rätt sak att göra. 3. Fortlöpande engagemang bygger på behov. Att 

lämna relationen är för kostsamt (t.ex. att säga upp sig) och personen ifråga upprätthåller då 

relationen istället.  

O´reilly och Chatman (1986) vinklar synen något annorlunda på hur relationen mellan 

medarbetare och chef ter sig. De ser på det psykologiska bandet mellan anställd och chef i 

olika nivåer, där den svagaste länken består i att kostnaderna hon/han utsätter sig för vägs upp 

av fördelarna som fås av relationen(t.ex. lön). En något starkare länk baseras på känslan att av 

att känna sig identifierad. Beroende på hur relationen mellan medarbetare och chef är, höjs 

den anställdes känsla att vara identifierad som en i gruppen.  Den starkaste länken baseras på 
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psykologiskt ägarskap, vilket kan förklaras i hur chef och medarbetare ser på varandra. Då är 

relationen väl integrerad och stark  på ett naturligt plan.  

En studie av Phillips och Bedeian (1994) fann samband mellan ledarens uppfattning av 

förhållandet mellan sig och medarbetaren påverkar den faktiska kvalitén i relationen mellan 

medarbetare och ledare. Detta kan tolkas att om ledaren uppfattar situationen annorlunda än 

sina medarbetare kommer inte relationen dem emellan att funka tillfredställande. Även Kolb 

(1995) kom fram till att chefer ofta överskattar sin egen ledarskapsförmåga, vilket enligt oss, 

kan påverka relationen mellan medarbetare och deras närmsta chef i organisationen. Ännu ett 

positivt samband som Phillips och Bedeian (1994) fann, var att, beroende på vilken grad 

medarbetaren var utåtriktad, påverkade det kvalitén på relationen mellan ledaren och den 

anställde.  

Relationen som existerar mellan ledare och dennes gruppmedlemmar kallas på engelska 

”leader-Member Exchange” (LMX). LMX definieras som det sociala utbytet i relationen 

mellan ledaren och dennes medlemmar(Graen och Uhl-Bien 1995). Forskare har visat att 

relationen mellan ledare och medarbetare påverkar faktorer såsom arbetstillfredställelse 

(Graen et. al. 1982), företagets omsättning (Ferris 1985) och chefers karriärmöjligheter 

(Scandura och Schriesheim 1994). Om medarbetare uppfattar utbytet i relationen till sin chef 

som bra kan det leda till att ledaren får bättre hjälp med att lösa arbetsuppgifterna samt att 

medarbetare övergår till beteenden som förbättrar företagskulturen (Wayne et. al 1997). 

Ovan diskuterade resultat av LMX bör dock diskuteras i andra sammanhang också. Andra 

forskare har resultat som inte funnit ett samband, i relationen, mellan LMX och produktivitet 

(Duarte et. al. 1994) eller omsättning (Vecchio 1985).  Vidare måste LMX relationen ses som 

något komplext och ska ledaren uppnå hög kvalitet i sin relation till sina medarbetare måste 

han/hon se till både sociala (t.ex. tillgänglighet och stöd) och ekonomiska (t.ex. lönehöjning) 

aspekter (Scandura 1999). Ett förslag på varför dessa avvikelser mellan olika studier kommit 

fram kan enligt Scandura (1999) bero på relationen mellan LMX och uppfattad rättvisa bland 

de inblandade.  

3.3.2 Rättvisa 

För att försöka förklara varför orättvisa kan uppfattas inom en grupp kan forskning av 

Dansereau et. al. (1975) vara till hjälp. De gjorde en modell som kategoriserar medarbetare i 

två olika grupper beroende på vilken kvalitet det har i relationen mellan sig och ledaren. Är 

relationen bra hamnar man i ”inne-gruppen”, är relationen mindre bra hamnar man i ”ute- 

gruppen”, att detta sker har visat sig på arbetsplatser (Vecchio 1997). Viktigt att påpeka här är 

att medarbetares handlingar påverkar i vilken grupp man hamnar i, det kan till exempel vara 

medarbetare som väljer att vara i ”ute-gruppen” och inte vill bidra i arbetet mer än 

nödvändigt. (Vecchio 1997) 

Det har även visat sig att ”inne-gruppen” (med bättre kvalitet i LMX) får fler förmåner i 

arbetet (Graen och Uhl- Bien 1995), likaså att ”inne-grupper” är mer motiverade, betygsätter 
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sina chefer högre och upplever mindre roll relaterad stress(Lagace et. al. 1993). Medarbetare 

med bra kvalité i LMX, har också visat sig få mer uppmärksamhet och stöd från sin ledare än 

de medarbetare med sämre LMX- relation (Graen et. al 1982). Medarbetare med sämre LMX- 

relation klagar mer än övriga medarbetare (Cleyman et. al. 1995).  

Rättvisa nämns ofta under namnet organisationsrättvisa, där rättvisan kan delas upp i flera 

delar, och där vi valt att beskriva tre (Cropanzano et. al. 2007):  

 Rättvisa genom fördelning 

 Rättvisa genom förfarande (procedurer) 

 Rättvisa genom interaktion(informativ rättvisa) 

 

Rättvisa genom fördelning kan förklaras genom hur medarbetare uppfattar hur rättvis en 

löneförhandling, befordran eller hur arbetsuppgifterna är fördelade (Greenberg 1990), det vill 

säga hur medarbetare uppfattar sig fått sin rättmätiga del av kakan. Cropanzano et. al. (2007) 

menar att i verkligheten behandlas inte alla lika, vilket beror på vilken utbildning och 

anställning man har i företaget. Vid en löneförhandling kan den uppfattas vara rättvis även om 

någon får mer lön än andra så länge denne person har förtjänat det. 

Rättvisa beroende på förfarande är hur medarbetare uppfattar ledningen gör procedurerna 

kring hur arbetssätt och förmåner bland anställda fördelas. Faktorer som påverkar är till vilken 

grad anställda får vara med och bestämma i beslut samt hur väl regler för beslutsprocesser 

följs.(Greenberg 1987)  

Informativ rättvisa handlar om hur personer uppfattar att information delges. Har medarbetare 

fått rätt information i rätt tid så är den informativa rättvisan hög. Den kan mildra 

fördelningsrättvisa om medarbetare får en bra motivering till varför man gör som man gör i en 

viss situation.   

Att rättvisa bygger upp förtroende fann Colquitt et. al. (2001), där bland annat sambandet 

mellan rättvisa genom hur förfarande uppfattas samt förtroende, var högt. Det gör det viktigt 

för företaget att tydligt presentera hur procedurer kring till exempel löneförhandling går till 

och att medarbetarna känner till regelverket kring hur det styrs. Anställda som behandlas 

rättvist är enligt Cohen-Charash och Spector (2001) mer villig att följa arbetsföreskrifter och 

vara mer osjälviska mot andra. Hur anställda uppfattar rättvisa har i forskning visat sig 

påverka arbetstillfredsställelse (Christoffer och Bennet 1996), organisatoriska åtaganden 

(Piliai e. al. 1999), och hur anställda uppfattar stödet från företaget (Wayne et. al. 2002). 

Att den anställde påverkas beroende hur den uppfattar sin situation har tydligt visat sig enligt 

ovan. Dock bör det också nämnas att personer också är olika känsliga till hur de påverkas av 

rättvisa och hur de uppfattar sin arbetssituation (Colquitt et. al. 2006). Vilket kan förklara 

skillnader mellan hur företagets anställda uppfattar sin situation, de vill säga att vissa 

anställda kan vara känsligare kring vad de anser vara rättvist än andra.   
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 Orättvisa kan i sin tur leda till sämre prestationer och skada moralen (Cohen-Carash och 

Spector 2001; Colquitt et. al. 2001). Men fördelarna med god rättvisa kan bli större än att bara 

upprätthålla ovan nämnda faktorer. Enligt Brockner och Wiesenfeld (1996) kan rättvisa göra 

så att medarbetare bibehåller förtroendet och respekten för företaget även om problem uppstår 

som påverkar medarbetarna på ett negativt sätt.     

3.3.3 Förtroende 

Då gruppmedlemmar känner förtroende för sin ledare har det visat sig att det kan leda till 

högre organisationsprestationer (Fairholm 1994; Zand 1997). Dirks (2000) Studie visar även 

att förtroende för ledaren direkt påverkar gruppens prestation på ett positivt sätt. Detta innebär 

att företag som vill utveckla sitt ledarskap och stärka grupputveckling (team building), bör 

tänka på hur förtroendet till ledare uppfattas inom organisationen och vara något som 

regelbundet följs upp.  

Vad förtroende är har definierats lite olika bland forskning inom området, men i detta arbete 

är fokus på hur medarbetare uppfattar hur sin ledare utför sitt arbete samt om det han/hon 

säger skapar förtroende. 

Effekten av att ha förtroende i sitt ledarskap och hur förtroende anskaffas av en ledare är det 

forskat mycket inom. Bland annat så har Kirkapatrick och Locke (1996) fått stöd för att en 

karismatisk ledare bygger förtroende hos sina medarbetare. Bass (1990) har visat att integritet 

och trovärdighet är viktiga beteenden hos en ledare, vidare har Fairholm (1994) och Zand 

(1997) visat att förtroende är en viktig grundsten för att ha ett effektivt ledarskap. Hogan et. 

al. (1994) har också visat att förtroende är något som medarbetare uppfattar som en viktig del 

i effektivt ledarskap.  

Fler orsaker till varför ett företag bör ha fokus på att medarbetarna känner förtroende för sina 

ledare är att de lättare accepterar målsättning, värderingar och visioner av ledaren (Bennis och 

Nanus 1985). Waldman och Yammarino (1999) påpekar att effekterna som nämnts ovan är 

speciellt viktigt om medarbetare uppfattar närmsta tiden som osäker, att ledaren då har ett bra 

förtroende hos sina anställda är då viktigt om de ska arbeta mot de mål som ledaren sätter 

upp.  

3.3.4 Sammanfattning av relationen mellan chef och anställd 

Kopplingen mellan dessa tre delar vi valt att behandla märks tydligt i ovan beskrivna text. 

LMX behandlar det sociala utbytet mellan chef och dennes anställda, vilket kan påverkas av 

det förtroende som anställda känner samt om de anser sig ha möjlighet att påverka sitt arbete 

(procedurrättvisa) samt får tillgång till relevant information (informativ rättvisa). 

3.4 Ledarskap och ledarskapsbeteenden 
Efter andra världskriget skiftade tonvikten när det gäller forskningen inom ledarskap från att 

studera karaktärsdrag till beteenden inom ledarskapet som påverkade prestationen och 

tillfredsställelsen hos gruppmedlemmen. (Bowers och Seashore 1966)  
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3.4.1 Transformativt ledarskap  

Denna del behandlar sex beteenden som tillhör den transformative ledaren. Som vi påpekat 

tidigare ar de svenska faktorerna/beteendena legat till grund till hur vi valt teorier, och i detta 

fall har vi valt fler beteenden som tillhör den transformative ledaren. Detta främst för att vi då 

lättare kan diskutera transformativt ledarskap i sin helhet än enbart vissa beteenden. 

Transformativt ledarskap tog sin start i slutet av 1970-talet genom Burns (1978 ) som 

myntade uttrycket. En forskare som bidragit med mycket forskning samt utvecklat denna teori 

är Bass (1985). Bass, tillsammans med Avolio, har utvecklat ett formulär som mäter en 

ledares nivå gällande beteenden som anses vara typiskt transformativt. 

Många forskare har forskat kring den transformative ledaren och vilka beteenden som denna 

typ av ledare besitter. De beteenden som vi valt att mäta i denna studie är: Att artikulera en 

vision och vara en förebild (t.ex. House 1977; Bradford och Cohen 1984; Bass 1985 i 

Podsakoff et. al. 1990) (Conger och Kanungo 1987), fostra målacceptans (t.ex. Bradford och 

Cohen 1984; Bennis och Nanus 1985 i Podsakoff et. al. 1990), ha höga förväntningar (t.ex 

House 1977; Bass 1985 i Podsakoff et. al. 1990), ge personligt stöd (t.ex. Conger och 

Kanungo 1987), ge intellektuell stimulans (Bass 1985 i Podsakoff et. al. 1990). 

 Hur dessa sex beteenden karaktäriseras visas nedan var för sig (Podsakoff et. al. 1990): 

Artikulera vision: är att ledaren ska identifiera nya möjligheter för sin arbetsgrupp och sedan 

kunna artikulera och inspirera sina medarbetare gällande framtiden. 

Vara en förebild: är att ledaren ska, genom sitt beteende, visa på exempel som medarbetare 

kan följa och som är i linje med ledarens värderingar. 

Fostra målacceptans: är att ledaren vill bygga upp ett starkt team som tillsammans arbetar för 

att lyckas med gemensamma, uppsatta mål. 

Höga förväntningar: är att ledaren tydligt visar vad denne förväntar sig av sina medarbetare 

då det gäller kvalité och prestation.  

Ge personligt stöd: är att ledaren visar respekt samt bryr sig om sina medarbetares känslor och 

behov. 

 Intellektuell stimulans: är att ledaren får sina medarbetare att tänka i nya banor kring hur 

jobbet kan utföras, sätt att utveckla befintliga tillvägagångssätt ännu bättre. 

Om en organisation vill att en ledare ska vara en transformativ/karismatisk samt utveckla en 

karismatisk relation gentemot sina medarbetare är dessa beteenden bra förutsättningar för att 

lyckas med det (Bass 1985; Conger och Kanungo 1998 i Pierce och Newstrom (2008 s.424-

432). Vidare menar Gardner och Avolio (1998), att för att en ledare ska kunna vara 

transformativ/karismatisk, ska denne: 1. Se meningen med sin arbetsroll 2. Känna sig effektiv 

i vad de gör i förhållande till sin kapacitet och förmåga 3. Kunna fokusera på tydliga mål 4. 
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Uppleva sig ha kontroll över dessa mål samt kunna påverka omgivningen. Enligt Bass (1985) 

kan en ledare förbättra sina möjligheter att vara mer transformativ genom att: 1. Kunna höja 

medarbetares medvetandegrad gällande uppsatta mål och hur viktigt det är att lyckas med 

dessa. 2. Få medarbetarna att prestera ännu bättre och se till kollektivet och inte bara på eget 

självintresse. 3. Kunna tillfredställa medarbetares högre behov i arbetet.  

Något som vidare diskuterats är att ledarens medarbetare också spelar en väsentlig roll kring 

hur väl en ledare kan vara karismatisk och att dem är källan till hur en ledare kan genomföra 

sitt uppdrag (Conger och Kanungo 1988) samt företagets resultat (Graen och Uhl-Bien 1995) . 

Detta visar att relationen spelar en väsentlig roll kring hur väl en ledare lyckas med sitt arbete. 

Och som vi tidigare beskrivit är två faktorer som påverkar relationen rättvisa och förtroende.        

Vad den transformative ledaren kan bidra med: 

Som sagts tidigare finns det flera års studier inom området som visar på orsaker till varför den 

transformative/ karismatiske ledaren kan bidra till en positiv utveckling i arbetsresultat 

(Dumdum et. al 2002 i Pierce och Newstrom 2008 s. 404), såsom arbetstillfredsställelse (Bass 

1998 i Pierce och Newstrom 2008 s. 404).  

 Dvir et. al. (2002) har funnit  att den transformative ledaren direkt påverkar anställdas 

motivation. Vidare fann Barling et. al (1996) att denna typ av ledare också har inverkan på 

anställdas engagemang i företaget. En orsak varför den transformative ledaren lyckas med 

detta är enligt Bass (1998 i Pierce och Newstrom 2008 s. 405) att de visar respekt och tillit till 

sina anställda. Det leder även till att de anställda då känner ett förtroende och lojalitet 

gentemot både sin chef och organisationen. 

Här är det viktigt att inse att det kan vara många faktorer som påverkar hur väl en anställd 

anser sig ha ett förtroende till sin chef. Vi studerar inte om eller vilka faktorer som kan ha 

inverkan på just förtroendet, dock mäter vi i vilken grad anställda har förtroende för sin chef, 

vilket förmodligen har en påverkan kring hur den anställde uppfattar sin chef som 

transformativ. En studie av Podsakoff et. al. (1990) visar att just förtroendet till sin chef har en 

inverkan på hur väl en transformativ ledare lyckas med sitt arbete. Deras studie har ett fokus 

på hur dessa beteenden påverkar organisationskulturella beteenden hos medarbetare och fann 

då att en faktor som har inverkan på hur transformativa egenskaper har en positiv inverkan på 

organisatoriska resultat är hur medarbetare känner förtroende för sin ledare.  

Något som diskuteras inom ledarskap är den kollektiva effektiviteten, de vill säga att en grupp 

som arbetar tillsammans är bättre rustat för att överkomma hinder och lösa problem i arbetet 

(Bandura 2000). Även här har forskning visat att den transformative ledarens egenskaper är 

positivt relaterat till att påverka grupppens effektivitet (Walumbwa et. al. 2004).  Vidare har 

De Cremer (2006) visat i en studie att den transformative ledaren är bra på att framhäva 

organisationsrättvisa och gör den viktig för sina medarbetare. 
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Sammanfattning transformativt ledarskap 

Detta visar att den transformative ledarens egenskaper som vi valt att testa i denna studie är 

använda av många forskare och visat sig bidra positiva effekter på flera plan inom en 

organisation. Även här kan kopplingen till relationen göras. Bland annat säger forskningen 

som vi nämnt ovan att förtroendet påverkar hur väl en ledare lyckas med att vara just 

transformativ. Likaså att den transformatoriske ledaren har effekt på organisationsrättvisan.    

3.4.2 Uppgifts-/relations-/utvecklingsorienterat beteende  

Enligt Yukl (2008) kan ledaren påverka resultatet för organisationen genom att influera sina 

medarbetare och övriga intressenter för organisationen genom sitt ledarskapsbeteende.  Det 

var under 50 talet som fokus inom ledarskapsforskningen skiftade från själva arbetet som 

ledaren utförde till olika beteenden hos ledaren som påverkade organisationens resultat. 

Forskare från Ohio State University och University of Michigan identifierade två 

övergripandebeteenden hos ledare som var uppgiftsorienterat och relationsorienterat beteende. 

Dessa beteenden finns fortfarande kvar som viktiga ledarskapsbeteenden men i Skandinavien 

under 1990- talet identifierades ett tredje beteende som var utvecklingsorienterat beteende. I 

dag är det således tre generella ledarskapsbeteenden som har en inverkan på organisationens 

prestation, dessa är uppgiftsorienterat, relationsorienterat och utvecklingsorienterat beteende. 

(Fernandez 2008).  

Uppgiftsorienterat beteende hos ledaren har den bästa effekten på att förbättra effektiviteten 

genom att planera och styra verksamheten så att resurserna används på rätt sätt och till så liten 

kostnad som möjligt.(Yukl 2008) En ledare med ett uppgiftsorienterat beteende i de nordiska 

länderna karaktäriseras av att ledaren planerar i förhand och för en dialog med 

medarbetarna(Arvonen och Lindvall 1997).  

Utvecklingsorienterat beteende har den bästa effekten vid omställning inom organisationen 

för att identifiera möjligheter och hot. Förändringsorienterat beteende hos ledaren skapar en 

förståelse i organisationen för kommande förändringar, visualiserar visionen samt skapar 

anhängare för stora förändringar i organisationen.(Yukl 2008) Enligt Arvonen och Lindvall 

(1997) har nordiska ledare med det förändrings/utvecklingsorienterande beteendet ett 

uppmuntrande och inspirerande sätt att få medarbetare att tänka i nya banor och diskutera nya 

idéer (Arvonen och Lindvall 1997). 

Relationsorienterat beteende inkluderar faktorer som att visa stöttning, ge bekräftelse för 

prestationer, ge coachning samt mentorskap, delegera ansvar och beslut, uppmuntra samarbete 

och team arbete och bygga upp informationskällor både inom och utanför 

organisationen.(Yukl 2008) Relationsorienterat beteende har under årtionden visat på att det 

leder till högre arbetstillfredsställelse och lägre personalomsättning. Relationsorienterat 

beteende kan också reducera stress hos medarbetaren.(Yukl 2008) Ledare från de nordiska 

länderna har ett starkt relationsorienterat beteende. Nordiska ledare har tillit i sina 

medarbetare, ger stöttning, ger medarbetarna möjlighet att fatta egna beslut samt de nordiska 

ledarna visar på förståelse för sina medarbetare som individer. (Arvonen och Lindvall 1997)   
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Fernandes (2008) testade om uppgiftsorienterat, relationsorienterat och 

förändrings/utvecklingsorienterat beteende påverkar prestationen samt arbetstillfredsställelsen 

hos medarbetarna. Resultatet var att alla tre ledarskapsbeteendena uppfattades av 

medarbetarna att de hade en inverkan på organisationens prestation. Fernandes (2008) 

konstaterade vidare att relations och förändrings/utvecklingsorienterat också har en positiv 

effekt på arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna.  

Hofstede (1980)  studerade kulturella skillnader i 40 länder som testade de fyra dimensionerna 

maktdistans, individualitet, manliga/kvinnliga drag och undvikande på grund av osäkerhet. De 

nordiska länderna hade låg maktdistans som visade på att nordiska länder hade större 

medarbetarfokus och konsulterande arbetssätt samt att i de nordiska länderna ansågs 

medarbetarna vara viktigare än teknologi. I studien av Arvonen och Lindell (1997) kopplar de 

till Hofstede (1980) studie och kopplar hans 4 kulturella dimensioner till 

ledarskapsbeteendena uppgiftsorienterat, förändrings/utvecklingsorienterat och 

relationsorienterat beteende. 

 Hög maktdistans ---------------------- Uppgiftsorienterat beteende 

 Låg maktdistans ---------------------- Relationsorienterat/Utvecklingsorienterat beteende   

 Hög individualitet -------------------- Utvecklingsorienterat beteende 

 Låg individualitet -------------------- Uppgiftsorienterat/relationsorienterat beteende 

 Hög manliga drag -------------------- Uppgiftsorienterat beteende 

 Hög kvinnliga drag ------------------- Relationsorienterat beteende 

 Hög undvikande på grund av osäkerhet ------ Uppgiftsorienterat beteende 

 Låg undvikande på grund av osäkerhet ------- Utvecklingsorienterat beteende 

 

3.4.3 Ändra beteendet hos en ledare/medarbetare 

Att ändra sitt beteende är inte helt lätt, speciellt att ändra beteenden som har följt individen 

under en längre tid. Att lära sig att ändra sina egna beteenden och att ändra andras är 

verkligen en viktig ledarskapsförmåga. Att som ledare kunna ändra sina gruppmedlemmars 

beteenden är viktigt och det finns tre vanliga sätt att ändra sitt eller andras beteenden. Dessa är 

utvecklingsplan, coachning, eller mentorskap. (Hughes et. al. 2006 s. 223) 

Utvecklingsplan 

Utvecklingsplan är ett sätt som kan underlätta för en ledare att ändra sitt beteende. Det första 

steget för att ändra ett beteende är att identifiera vad det är som behöver utvecklas för att 

utveckla sitt beteende till det bättre. Ledaren behöver ha en god insikt i vilka behov som den 

har för att ändra sitt beteende och 360-graders feedback kan hjälpa till väldigt mycket (Brett 

och Atwater 2001).  Nästa steg är att skapa mål som ledaren vill uppnå, som utgår från vilka 

behov som ledaren har. Nästa steg i utvecklingen är ”ny kunskap och förmåga”, i det steget så 

ska ledaren skriva ner en utvecklingsplan kring hur ledaren ska utveckla sin kunskap för att på 

så vis bli en bättre ledare. Utifrån planen genomgår ledaren olika utbildningar för att 
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tillgodose sig den kunskap som behövs för att utveckla det behov som ledaren vill fylla. 

Steget efter att ledaren har skaffat sig kunskapen är att testa den nya kunskapen i praktiken.  

Det är väldigt viktigt steg att testa de nya kunskaperna i verkligheten för det är då som ledaren 

kan koppla den teoretiska kunskap som denne skaffat sig under utbildningen. Sista steget är 

att ledaren ska få feedback på sitt nya beteende från antingen medarbetare eller en högre chef. 

(Hughes et al. 2006 s.232-228) Vilket till exempel kan göras genom en 

medarbetsundersökning. 

 

Coachning 

Coachning är en process där människor ges kunskap och möjlighet att utveckla sig själv för 

att bli mer framgångsrika (Orth et al.1987).  Det finns två typer av coachning, informell och 

formell. Informell coachning kan uppstå när som helst i organisationen när en ledare hjälper 

en gruppmedlem att ändra sitt beteende.  Den informella coachningen består enligt Peterson 

och Hicks (1996) av fem steg för bästa resultat.  Första steget är forma samarbete, i det steget 

så ska ledaren skapa ett bra samarbete med sina gruppmedlemmar samt ta reda på vad som 

driver dem i deras karriär.  Nästa steg är stimulera engagemang som innebär att ledaren 

använder sig av feedback, värderingar, personliga test med mera för att se vilka behov som 

gruppmedlemmen har för att prestera väl. Nästa steg i den informella coachningen är att 

utveckla förmågor som innebär att ledaren konstruerar en utvecklingsplan för sina 

gruppmedlemmar samt skapar en coachingplan för att ge stöd och support. I nästa steg 

förespråka uthållighet innebär att ledaren möter gruppmedlemmarna och diskuterar hur det 

går och vilka behov som finns för den fortsatta utvecklingen för att nå de behov som man har 

fastställt i tidigare steg. Sista steget som Peterson och Hicks (1996) presenterar är forma 

omgivningen. I detta steg så ska ledaren se till att vara en god förebild och återkommande 

utvärdera sitt ledarskap samt även se till att skapa ett klimat som underlättar och stimulerar 

utveckling i organisationen. Informell coachning kan hjälpa gruppen att bli framgångsrik och 

även reducera att gruppmedlemmar lämnar organisationen. 

Formell coachning är liknande som informell coachning men för högre chefer. Ungefär 65% 

av de globala 1000 största företagen har någon form av formell coachning. Att använda sig av 

en coach är ofta dyrt men många ledare som sitter på dessa positioner handskas med många 

anställda. Då kan ett ändrat beteende ha en väldigt stor effekt. (Peterson och Hicks 1998)  

En undersökning i den svenska byggbranschen har studerat effekterna av coachning hos 

chefer på byggarbetsplatser. Denna undersökning visar på att cheferna som har genomgått 

coachning program har utvecklat sina förmågor att reflektera över sin arbetssituation, 

förbättra sin kommunikation och förmågan att fler perspektiv på deras arbete som de utför. 

Styhre och Josephson (2007) 

Mentorskap 

Mentorskap är en mer personlig relation till en person som är två till fyra nivåer högre upp i 

organisationen än en själv som agerar som en guide, förebild och bollplank. Mentorn stöttar 
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genom kunskap, råd, utmaningar, råd om karriärmöjligheter och andra råd som underlättar 

arbetet för den med mindre erfarenhet.( Allen et al. 2004, i Hughes et. al. 2006, s. 231).  En 

viktig skillnad mot coachning är att mentorskap inte har något speciellt mål att utveckla några 

speciella behov utan det är mer som ett stöd för utveckling. Inom mentorskap finns det också 

en informell och en formell version. Den informella är att man under en längre tid med en vän 

har byggt upp en relation som även hjälper en i sitt arbete. Den formella är att organisationen 

kopplar samman en framtida chef med en chef högre upp i organisationen som vid 

regelbundna tillfällen träffas där mentorn kan dela med sig av sina erfarenheter.  Mentorskap 

är ett bra sätt att utveckla framtidens chefer inom organisationen. (Hughes 2006 s. 231-235)    

3.5 Behov av ledarskap  

Företaget som vi studerar investerar i sitt ledarskapsprogram för att på sikt kunna utveckla 

och förbättra ledarskapet. Vi har hittills beskrivit faktorer och ledarskapsbeteenden som visat 

sig vara förknippat med ett effektivt ledarskap som i sin tur kan leda till bättre prestationer 

bland de anställda. Vad vi inte har diskuterat är om att situationen kan påverka till vilken grad 

som medarbetare har behov av ledarskap. För att organisationen ska utnyttja satsat kapital på 

ledarskapsprogrammet på bästa sätt bör även behovet av ledarskap analyseras. Ryan (1995) 

argumenterar att människor har olika behov i olika situationer/sammanhang.   

En gammal studie från 1948 av Stogdill föreslog att det är situationen som bestämmer vilket 

ledarskap som passar bäst in och är mest effektivt. Stogdill menar att det är omgivningen som 

sätter gruppens specifika behov. Vad Stogdill föreslog då är något som forskats inom i flera år 

och är idag något som speglar forskningens syn på hur en ledare ska vara (House 1971; 

Fiedler 1957; Hersey och Blanchard 1982, i Pierce och Newstrom (2008 s.196).  Hersey och 

Blanchard i Pierce och Newstrom (2008 s.199) menar att många olika ledarskapstilar är 

effektiva så länge de är anpassade till den situation som arbetsgruppen befinner sig i.  

För att få ett svar på detta, fokuseras vår studie på när de anställda anser sig behöva ledarskap. 

Inom organisationen finns det olika avdelningar som bedriver och säljer olika slags tjänster, 

vilket i sin tur kan påverka vilket ledarskap som passar bäst. För att studien ska hjälpa 

företaget och följa vårt syfte fokuseras det på hur företagets medarbetare, vars närmsta chef 

genomgått chefsprogrammet, och deras syn på när de behöver hjälp av en ledare i sitt arbete.  

Forskare definierar ledarskap olika beroende på hur de ser på det hela, och för att sätta en 

definition utifrån detta sammanhang har Smircich och Morgan (1982) beskrivit ledarskap som 

en produkt av interaktionen mellan situationen, ledaren och medarbetaren. Teorier som har 

fokuserat på att beskriva rollen som situationen spelar i ledarskapslitteratur och hur faktorer 

såsom anställda och arbetsuppgift påverkar relationen mellan ledarstil och individuella eller 

organisatoriska resultat är: ”Path Goal Theory of Leadership” (House 1971), ”Contigency 

Theory of Leadership” (Fiedler 1957), ”Situational Leadership Theory” (Hersey och 

Blanchard 1982), och ”Decision Process Theory” (Vroom och Yetton 1973). (Pierce och 

Newstrom 2008 s. 196) 
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Dock är fokus inte på dessa teorier utan på begreppet ”behovet av ledarskap”. Varför fokus 

ligger där är bland annat för att forskare som testat situationsteorierna och deras validitet inte 

funnit stöd för dem (De Vries et. al. 2002). Vidare har studier kommit fram till medarbetares 

uppfattning av- samt hur de agerar gentemot sin ledare är mer komplext än vad som generellt 

har föreslagits (Wilson 1994 i Ridley et. al. 1998). För att få ett resultat som bidrar till att 

förklara situationen på det studerade företaget och när ledarskap anses behövas, fokuserar vi 

på att studera behovet av ledarskap. En forskare föreslog tidigt en teori där ledarskap ska 

baseras efter behovet för de anställda, vidare menade han att anställdas behov av ledarskap 

bestämmer om en ledare kan vara effektiv eller inte (Knickerbocker 1948). Skillnaden mellan 

klassiska koncept inom ledarskap och konceptet ”behov av ledarskap” är att behov av 

ledarskap inte syftar på ledaren i sig utan på den anställdes situation i arbetet (De Vries 1997 i 

De Vries et. al. 1999). De Vries et. al. (1999) menar också att fokus på behovet av ledarskap 

kan fylla gapet mellan teorier gällande ledares beteenden och behovet som anställda har. 

De Vries et. al. (2002) argumenterar för att ”behov av ledarskap” är den enskilt viktigaste 

faktorn som påverkar ledarskap samt att detta går i linje med grundidén i ”Substitute teorin” 

där ledarskap under vissa förutsättningar, inte har någon större inverkan. Vilket kan vara 

viktigt för företaget att få inblick i så att de inte spenderar kapital på ledarutveckling inom 

områden som inte ger den effekt de hoppas på. De Vries (2002) menar också att behov av 

ledarskap är en faktor som fångar in och förmedlar övriga situationsfaktorer och deras relation 

mellan ledarskap och individuella/organisatoriska resultat. De Vries et. al. (2002) definierar 

behov av ledarskap som ” i den utsträckning som anställda vill att ledaren ska underlätta 

vägen till individuella, grupp och/eller organisatoriska mål”. Beroende på faktorer såsom hög 

grad av personalkompetens, låg variation i arbetsuppgifter etc. kan påverka nivån av behovet 

av en ledare.(De Vries et. al. 2002) 

I vår enkät använder vi De Vries et. al. (2002) faktorer eller situationer för att testa dem på 

anställda inom företaget för att på så vis kunna visa när anställda anser sig behöva ledarskap 

samt kunna jämföra det med när chefer (som genomgått chefprogrammet) anser sig behöva 

hjälpa till. 

Olika ledaregenskaper har testats för att se hur relationen är mellan dem och behovet av 

ledarskap och hur det påverkar individuella och organisatoriska resultat. De Vries et. al. 

(2002) fann en negativ relation mellan ledarens inspirerande förmåga och självuppskattad 

prestation, dvs. att anställda som anser sig vara väldigt duktiga och kunniga värderar sin chefs 

förmågor lägre. Behov av ledarskap visade sig inte hämma relationen mellan ledarens 

egenskaper (Egenskaper som testades i denna studie var: humanistiskt- och uppgiftsorienterat 

ledarskap, karismatiskt ledarskap, ledarens expertkunskap, samt ledarens sätt att uppmuntra 

till handlingsfrihet) och ledarens sätt att stötta. Vilket tyder på att det är bra att en ledare är 

stöttande och använder dessa ledarskapsförmågor så ofta som möjligt. Vad som visat sig vara 

dåligt är om ledaren försöker strukturera arbetet väldigt mycket, då det kan leda till högre 

stress och roll konflikter bland anställda. Främst dem som har lite behov av ledarskap har 
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negativ effekt på organisationen om de blir för strukturerade av sin chef. (De Vries et. al. 

2002) 

De Vries et. al (1999) fann stöd för att medarbetare som har karismatiska ledare har större 

behov av ledarskap samt att då lägre behov av ledarskap existerade visade det på en svagare 

länk mellan karismatiskt ledarskap och deras resultatfaktorer (jobbtillfredställelse, 

organisatoriska åtaganden, arbetsrelaterad stress samt rollkonflikt). Vilket innebär att om 

medarbetarna uppfattar sig ha lite behov av ledarskap har inte den karismatiske ledaren inte så 

stor inverkan på ovan nämnda resultatfaktorer  

Då vi inte beskriver hur situationen ser ut på företagets olika arbetsplatser finner vi det mer 

korrekt att analysera när anställda anser sig behöva ledarskap. På så vis inkluderar vi även 

situationerna på arbetsplatserna och dess inverkan på ledarskapet utan att beskriva och studera 

olika situationer inom organisationen.  

3.6 Avslutande ord och återkoppling av teorikapitlet 

Vi har ovan beskrivit valda teorier samt visat vad dessa områden kan åstadkomma inom en 

organisation. I teoriinledningen beskriver vi hur vi valt inriktning och hur vi valt ut intressanta 

teorier inom detta breda område. Det kan alltid diskuteras kring andra teorier som säkert 

också hjälpt oss att besvara vårt syfte med studien, men genom de motiveringar vi gjort 

genom teorikapitlet anser vi att vi tydligt visat att dessa teoriområden är relevanta får vår 

studie. 

Förutom kopplingen till den studie som genomfördes av Holmberg och Åkerblom (2006), där 

de identifierade faktorer som värdesattes högt av svenska mellanchefer, visar relativt ny 

forskning på att förtroende och LMX utbytet har en koppling till hur väl den transformative 

ledaren lyckas.  

Det finns två perspektiv som är väl utbrett inom ledarskapsforskningen idag, den ena har ett 

ledarfokus, de vill säga ett fokus på att olika ledarskapsbeteenden och hur de påverkar 

organisatoriska resultat. Vilket kan kopplas till forskningen kring den transformative 

ledaren.Det andra är ett mer relationsbaserat perspektiv som bygger på utbytet mellan chef 

och dennes anställda. Det tydligaste exemplet här är teorin kring ”Leader Member Exchange”. 

(Wang et. al. 2005) 

Enligt Wang et. al. (2005) har forskare studerat dessa två teorier (LMX och transformativt 

ledarskap) och jämfört dem mot varandra. Där har till exempel Deluga (1992, i Pierce och 

Newstrom 2008, s. 421) resultat visat på att två faktorer från den transformative ledaren 

(karisma och personligt stöd) leder till LMX, de vill säga att dessa två beteenden stärker 

relationen gentemot sin ledare. Howell och Hall-Merenda (1999) har fått resultat som tyder på 

att transformativt ledarskap leder till LMX som i sin tur leder till anställdas prestationsnivå. 

Utifrån detta Har Wang et. al.(2005) Gjort en egen studie där de bland annat kommer fram till 

att ett bra LMX utbyte gör den transformative ledaren mer meningsfull. 
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Av detta att döma anser vi att våra valda teorier har en stark koppling till varandra också och 

kan ge en förklaring kring varför vi får de svar vi får från enkäten. Att kopplingen mellan våra 

valda teorier är stark anser vi också bevisar att vi valt teorierna med omsorg och att det är 

relevanta i dagens forskning kring ledarskap.    

3.7 Källkritik 

Det är av vikt att utvärdera källorna som används i arbetet. Källkritik benämner Thurén (1997 

s.7) som en samling metodregler för att utvärdera trovärdigheten i källorna som används i 

arbetet. Thuren (1997 s.7) definierar källor som antigen muntliga (t.ex. intervjuer) och 

skriftliga (t.ex. böcker och artiklar).  Thurén (1997 s.11) ställer upp ett antal kriterier för 

källkritik som är; oberoende, tendensfrihet, tidssamband och äkthet.  

När det gäller hur oberoende källan är menar Thurén (1997 s.11) att den skall vara 

självständig och inte ett plagiat från andra. Vi anser att de källor som vi har använder 

oberoende. Vi har uteslutande försökt att använda oss utav vetenskapliga artiklar som är 

granskade och framställda av forskare från olika universitet runt om i världen. Vi finner ingen 

anledning att misstro dessa artiklar då de är granskade och inte är framställda för någon 

organisation eller på uppdrag av något företag. Det finns dock alltid en risk att forskarens 

föreställningar kan ha en inverkan, men de granskas noga innan publicering. Vi har använt oss 

av många olika källor samt även läst artiklarna med kritiska ögon för att detta arbete skall ha 

de mest lämpade, pålitliga och trovärdiga artiklarna.  

Tendensfrihet innebär att det inte skall finnas någon anledning till att läsaren skall misstänka 

att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av bristande objektivitet hos författaren. 

(Thurén 1997 s.11)  Vi har ingen anledning att tro detta, men vi har haft det i åtanke när vi har 

läst och använt oss av källorna genom att studera källorna med ett kritiskt synsätt. 

Tidsambandet som Thurén (1997 s.11) presenterar handlar om hur lång tid det är sedan 

artikeln publiceras tills att den nu används igen. Han menar på att desto kortare tid desto 

större är trovärdigheten. Detta är något som vi har haft i åtanke vid insamlandet till den 

teoretiska bas som vi använder oss utav i arbetet. Dock har vi använt oss av artiklar som är 

från 60-talet på grund av att de fortfarande anses vara aktuella. Johansson-Lindfors (1993 

s.89-90) nämner att det finns något som kallas för ”aktualitetssjukan” att vid ett för stort fokus 

på aktuella källor leder till att relevanta källor sållas bort. Källorna behöver inte vara sämre 

bara för att de är gamla (Johansson-Lindfors 1993). Äktheten i källorna är enligt Thurén 

(1997 s.11) huruvida källan innehåller det som den framhäver sig innehålla. Vi har i studien 

strävat att hitta förstahandskällan för att på så vis säkerhetsställa att äktheten är så hög som 

möjligt. Andrahandsreferenser kan leda till misstolkningar och förvanskningar enligt 

Johansson-Lindfors (1993 s.88-89).  
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4 
Undersökningsverktygens utformning och kvalité 

I denna del presenteras hur vi samlat in skrivet material, hur enkäten har 

utformats samt hur vi testat dess kvalité och trovärdighet. Vidare beskriver vi 

vårt urval och bortfall. Som avslutning i denna del nämner vi även hur vi 

utformat och genomfört intervjun som vi använt oss av.    

4. Undersökningsverktygens utformning och kvalité 

Vi gör en fallstudie och det innebär att vi samlat in vårt material på flera sätt. Konkret så har 

vi använt tre sätt: skrivet material, intervju och en enkät. Det skrivna materialet ligger till stor 

del till grund för den information som vi fått gällande chefsprogrammet, intervjuns material 

har vi använt som ett komplement till det. Detta material kommer vi under presentationen att 

tillskriva att det kommer från företagsledningen. Enkäten bygger på våra valda teorier först 

och främst, detta för att vi vill jämföra teorin med vad denna företagsledning vill ha samt 

jämföra det med vad cheferna och deras medarbetare tycker.  

4.1 Skrivet material 
För att kunna analysera företagets chefsprogram och få en uppfattning kring hur 

företagsledningen vill bedriva det, och då i synnerhet vilket ledarskap som de vill att deras 

chefer ska, har vi studerat mycket skrivet material. 

Informationen har vi inhämtat från företagets interna intranät där de i detalj beskriver hur 

deras chefsprogram är uppbyggt. Totalt rör det sig om cirka 200 sidor som vi studerat. Vi har 

lagt ner drygt två veckor där vi enbart studerat material vi fått från företaget, vilket gjort att vi 

kunnat gallra bort information som inte uppfyller något syfte med den studie vi genomför.  

Att vi studerat organisationen väldigt nära samt att vi båda har ett förflutet inom 

organisationen har givetvis också gett oss en förståelse för hur ledarskapet fungerar i 

praktiken. Detta gör att vi kan tolka våra resultat på ett annorlunda sätt än någon som inte har 

den insyn vi har. Vi ser detta som något positivt då vi kan koppla resultatet både mot teorierna 

men även mot egna erfarenheter och tolka dessa på ett djupare plan än någon som inte haft 

den insyn vi haft.   

Vi har under insamlandet hela tiden haft våra valda teorier som utgångspunkt, de vill säga vi 

har hela tiden gjort tolkningar kring hur deras chefsprogram kan kopplas till dessa. Som 

komplement till våra tolkningar genomförde vi även en intervju med en HR specialist som 

varit med och utformat chefsprogrammet. Där ställde vi frågor utifrån våra teorier för att på så 

vis få en uppfattning om hur de kopplar sitt chefsprogram mot en teoretisk bakgrund 

(intervjuns utformning presenteras sist i detta kapitel). 

På detta sätt har vi fått en tydlig bild på hur företagsledningen vill att deras chefer ska agera.  
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4.2 Vår enkät 
För att kunna diskutera om företagsledningen i praktiken har ett välfungerande ledarskap 

måste vi få en uppfattning kring hur cheferna och deras anställda uppfattar det. Nedan 

presenterar vi utformat den. 

Enkäten som används i studien besvaras via internet. Enkäten distribueras via email och tar 

respondenten vidare till enkäten via en länk. När enkäten är klar skickas informationen till en 

webbplats där data samlas och summeras. Därifrån kan vi sedan föra över det till 

statistikprogrammet SPSS där vi analyserar svaren. Genom att företaget som vi studerar är 

utspritt över hela Sverige är det svårare och mer kostsamt att skicka ut enkäten via brev 

istället för mail. Det är även så att respondenterna som skall svara på enkäten använder sin 

mail dagligen. Bryman och Bell (2005 s. 532) påpekar också att en webbaserad enkät kan 

utformas på ett mer överskådligt sätt som underlättar för respondenterna. Då vi använder en 

plattform utformad av företaget Netigate som tillhandahåller webbaserade enkäter, anser vi att 

enkäten har ett proffsigt utseende och underlättar för respondenten.  Ett problem med en 

webbaserad enkät kan vara att det krävs kunskap om dataprogrammet som enkäten görs i. 

Detta har dock inte varit några problem för oss då vi har använt enkätverktyget tidigare samt 

att vi har bra stöd från Netigate. Från Netigate har vi enkelt överfört all data till 

statistikprogrammet SPSS, vilket gjort att vi inte behöver koda svaren till SPSS utan det 

gjordes direkt av enkätverktyget. 

4.2.1 Enkätens utformning 

Enkäten som vi  har konstruerat och använt oss av är uppbyggd på fyra delar för både 

medarbetarna och cheferna (enkäten i sin helhet, bilaga 2). Dessa delar är: bakgrundsfrågor. 

Relationen mellan medarbetare och chef, Ledarskapet på företaget samt Behov av ledarskap. 

Medarbetarna och cheferna svarar på samma bakgrundsfrågor men därefter finns det ett 

logiskt hopp så att medarbetarna svarar på en del och cheferna på en annan del. Detta för att 

formuleringen på frågorna skiljer sig lite åt beroende på att det är två olika målgrupper som 

skall testats.  Frågorna och påståendena behandlar samma saker men formuleringen lite 

annorlunda. Vi anser att det skulle kunna bli flera feltolkningar om cheferna och 

medarbetarna svarade på samma frågor i samma del.  

Bakgrundsfrågorna 

Vi har valt att ut ha så många bakgrundsfrågor då det inte kommer att ge oss någon större 

relevant information. Vi har minimerat dessa till att omfatta faktorer som vi anser har 

betydelse för studien och kan ha inverkan på hur företaget kan använda den insamlade 

informationen. Det är av vikt att inte ha frågor som inte är nödvändiga för att inte trötta ut 

respondenten. Bakgrundfrågorna har som uppgift att ge personlig information om individen 

till exempel ålder, utbildning, utbildning och kön. (Bryman och Bell 2005 s. 181) Dessa 

bakgrundsfrågor är uppbyggda som kryssfrågor och kräver ett svar, det vill säga att 

respondenten måste svara innan han/hon kan gå vidare till nästa fråga. Detta valde vi att göra 
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för att det är av vikt när vi skall analysera resultatet.  Det finns en risk med att låsa frågor och 

det är att respondenten kan avsluta enkäten om den blir tvingad att svar på en fråga. Vi anser 

dock att den risken är liten då bakgrundsfrågorna är relativt få och lätta att svara på. Nedan 

följer en presentation över vilken tanke vi har med bakgrundsfrågorna.  

Vi har valt att ha med typiska bakgrundsvariabler för en enkätundersökning som kön, ålder 

och utbildning (Ejlertsson 2005 s. 86-87). Därefter har vi en fråga som behandlar hur länge de 

har arbetat åt företaget. Detta för att få en bild om de har varit med om den stora 

omorganisationen som har genomförts under de senaste åren samt att se hur länge företagets 

anställda har arbetat hos dem. De avslutande bakgrundsfrågorna behandlar om respondenten 

har genomgått någon ledarskapsutbildning och om respondenten har något personalansvar. 

Frågorna där är för att se om det finns andra ledarskapsutbildningar som har en inverkan på 

chefens ledarskap. Avslutande frågan i denna del är om du har personalansvar, den används 

för att dela upp medarbetarna och cheferna till olika delar i enkäten. Det är dessa två grupper 

som vi sedan jämför mot varandra för att se om deras uppfattning skiljer sig åt.  

Enkätens huvudteman 

Dessa påståenden besvaras alla i likert skalor i numerisk responsformat (Bryman & Bell 2005 

s.182). Skalan benämns också för ordinalskala där påståendet värderas från till exempel 1-5 

där ytterpunkterna anges. (Ejlertsson 2005 s.91). Vi har i vår studie valt att ha en femgradig 

skala för att det statistiska slumpfelet med fem steg blir mindre än ett halvt steg. En skala med 

fler steg skulle innebära att en 7 skulle kunna lika gärna vara en åtta eller en sexa.(Kylèn 2004 

s.83)  De vetenskapliga artiklar som vi använt för att utforma enkäten har varierat mellan 5 

och 7 gradig skala, vilket har gjort att vi fått välja antingen eller. Av vårt resonemang här 

anser vi att en femgradig skala fyller vårt syfte med enkäten och ger oss fullgoda svar som går 

att analysera på ett tillfredställande och statistiskt korrekt sätt. Vi har följande benämning på 

skalan: 1. I mycket liten grad, 2. I liten grad, 3. Delvis, 4. I hög grad, 5. I mycket hög grad. På 

vissa frågor i enkäten har vi bytt ut grad mot utsträckning för att det passar bättre in. Grad och 

utsträckning är synonymer så vi anser att de inte ställer till med några problem för 

respondenterna. Nedan följer en förklaring till varje del i enkäten. Nedan presenteras varje 

område var för sig 

Relationen och utbytet mellan chef och medarbetare 

Frågorna ett till sju behandlar utbytet (LMX) mellan chefen och medarbetarna. (Pierce och 

Newstrom 2008 s.33). Dessa svar summeras och delas sedan med sju. Om resultatet är högt 

har företaget en hög kvalitativ relation och ett bra utbyte mellan cheferna och medarbetarna. 

Fråga åtta till femton behandlar förtroendet för ledaren (Pierce och Newstrom 2008 s 34). 

Dessa svara summeras också ihop och delas med sju. Ett högt resultat bland medarbetarna 

tyder på att de har ett bra förtroende för sin närmsta chef, om chefernas resultat är högt tyder 

det på att cheferna anser sig ha ett gott förtroende bland sina medarbetare. Påståendena har 

hämtats från två artiklar där vi har översatt dem till svenska. Nedan följer påståendena såsom 



Undersökningsverktygens utformning och kvalité 

 

26 

 

vi ställt dem till cheferna (För att se hur de formulerats till medarbetarna, se bilaga 2) samt 

vilken artikel dem är hämtade ifrån. 

LMX, Påstående 1-7: 

1. Jag som chef visar mina medarbetare hur nöjd jag är med deras arbete 

2. Jag som chef har tillit till mina medarbetare 

3. Arbetsrelationen mellan mig som chef och mina medarbetare är bra 

4. Jag som chef har god förståelse för mina medarbetares problem och behov 

5. Jag som chef stöttar mina medarbetare 

6. Jag som chef ser mina medarbetare potential 

7. Jag som chef hjälper mina medarbetare med att lösa uppkomna problem i arbetet  

 

Dessa påståenden är hämtade från Scandura och Graen (1984). 

 

Förtroende, Påstående 8-15: 

8. Jag uppfattar att de flesta av mina medarbetare litar samt respekterar mig som chef 

9. Mina medarbetare kan öppet prata med mig om problem i arbetsgruppen 

10. Jag som chef reagerar konstruktivt och omtänksamt om mina medarbetare delar med sig av sina     

problem i arbetsgruppen 

11. Jag som chef har en bra relation till mina medarbetare; de kan öppet dela sina idéer, känslor och 

framtidsvisioner med mig som chef 

12. Jag som chef tror mina medarbetare skulle känna en viss saknad om jag skulle sluta för ett annat 

arbete 

13. Jag som chef utför, med hängivenhet, mina arbetsuppgifter 

15. Jag som chef har rätt förutsättningar att ge bra vägledning för att underlätta arbetet för 

arbetsgruppen 

 

Dessa påståenden är hämtade från Dirks (2000). 

Del tre och sju behandlar också relationen mellan medarbetarna och cheferna men har ett 

fokus på rättvisa: processrättvisa, informationsrättvisa samt fördelningsrättvisa.  Påstående 1 

till 7 behandlar processrättvisa, påstående 8 till 12 behandlar informationsrättvisa och 

påstående 13 och 14 behandlar fördelningsrättvisa. Dessa olika delar summeras var för sig 

och delas med antalet frågor, desto högre resultatet är desto bättre fungerar dessa områden på 

företaget. (Pierce och Newstrom 2008 s 34) Nedan följer en tabell på påståendena samt vilken 

artikel vi tagit dem från. 

Processrättvisa, påstående 1-7: 

1. mina medarbetare har möjlighet att uttrycka vad man tycker och känner angående processer i arbetet 

2. mina medarbetare möjlighet att påverka resultaten från dessa processer 

3. processerna tillämpats konsekvent och rättvist bland mina medarbetare 
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4. dessa processer utförts på ett fördomsfritt sätt gentemot mina medarbetare 

5. processerna för mina medarbetare baserats på korrekt information 

6. mina medarbetare har möjlighet att överklaga resultat från dessa processer 

7. processerna mot mina medarbetare har följt etiska och moraliska riktlinjer 

Informationsrättvisa, påstående 8-12: 

8. jag är ärlig i min kommunikation med mina medarbetare 

9. jag har förklarat processerna grundligt 

10. mina förklaringar angående processerna är tillräckliga 

11. mina medarbetare har fått information om processerna i god tid i enlighet med företagets riktlinjer 

12. jag anpassar min information om processerna olika beroende på mina medarbetares behov 

 

Fördelningsrättvisa, påstående, 13-14: 

13. medarbetarnas ersättning (belöning, lön) speglar den arbetsinsats som de lägger ner i arbetet 
14. medarbetarnas ersättning (belöning, lön) speglar vad de har bidragit med till företaget 
 

Påståendena är hämtade från Colquitt (2001).  

 

Ledarskapet 

Del fyra och åtta behandlar ledarskapet på företaget. Första delen behandlar transformativt 

och karismatiskt ledarskap. I del fyra så ser vi hur mycket som chefen anser sig artikulera 

vision, vara en förebild, fostra målacceptans, sätta höga prestationsförväntningar, ha 

individuell support till medarbetarna samt hur de stimulerar intellektet 

(intellektuellstimulans). De fyra sista påståendena här behandlar den transaktionella 

ledarstilen, vilket är ett komplement till den transformatoriska ledarstilen I del åtta ser vi hur 

medarbetarna uppfattar sin närmsta chef i samma påståenden. Även dessa påståenden 

summeras och ger ett medelvärde, ett medelvärde för cheferna och ett för medarbetarna. 

(Pierce och Newstrom 2008 s 381-382) Här nedan visas hur påståendena formulerats för att 

passa medarbetarna (för att se hur de formulerats för cheferna. Se bilaga 2), alla påståenden 

börjas med ”Min närmsta chef…”. 

Vision, påstående 1-4: 

…vet målet med företagets arbete och ger mig information om hur det ska nås 
…målar upp en intressant bild över framtiden för mig 
…söker hela tiden nya möjligheter för företaget och mig 
… inspirerar mig genom planer för framtiden 
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Förebild, påstående 5-7: 

… leder genom att ”utföra” istället för att bara ”instruera” 
…tillhandahåller en arbetsbeskrivning som jag kan följa 
…leder genom att ge exempel hur på arbetet kan genomföras 

 
Målacceptans, påstående 8-11: 

…främjar samarbete mellan mig och mina medarbetare 
…uppmuntrar mig att bli lagspelare 
…får oss medarbetare att arbeta tillsammans för att nå våra gemensamma mål    
 

Prestationsförväntningar, påstående 12-14: 

…visar att han/hon förväntar sig mycket av mig 
…förväntar sig att jag presterar mitt bästa 
…inte nöjer sig med en "hyfsad" prestation av mig 
 

Individuell support (stöttande), påstående 15-16: 

…visar respekt för mina känslor 
…uppträder hänsynsfullt inför mina behov 
 

Intellektuell stimulans, påstående 17-20: 

…utmanar mig att tänka på problem i nya banor 
…ställer frågor som utmanar mig att tänka till 
…stimulerar mig att tänka i nya banor hur jag kan utföra mina arbetsuppgifter 
…har idéer som utmanar mig att utvärdera mina grundvärderingar om arbetet 
 

Transaktionellt ledarskap, påstående 21-24: 

…ger alltid positiv feedback när jag presterar väl 
…ger speciellt erkännande när jag har utfört ett bra arbete  
…berömmer mig när jag presterat bättre än normalt 
…ger personligen beröm till mig när jag har utfört ett bra arbete 

 

Dessa påståenden är hämtade från Podsakoff et. al (1990).  

Den andra delen av ledarskapet som behandlas i enkäten är om ledaren har ett 

uppgiftsorienterat, relationsorienterat eller ett utvecklingsorienterat ledarskap. Likadant här så 

summeras valda påståenden ihop och delas med antalet påståenden som berör de tre olika 
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ledarskapsstilarna. Ett högt medelvärde innebär alltså att ledaren uppfattas av sina 

medarbetare, eller anser sig själv ha mycket av den ledarstilen i sitt sätt att leda. Även dessa 

påståenden som visas nedan är formulerade ur ett medarbetarperspektiv,  där de graderar hur 

de uppfattar sin närmsta chef. 

Uppgiftsorienterat ledarskap, påstående 1-10: 

...skapar struktur för mig i mitt arbete 

...är tydlig i vem som har ansvar för olika arbetsuppgifter 

...tydliggör varför det är viktigt att följa regler och principer 

...sätter tydliga mål att följa 

...är väldigt noga med att följa de riktlinjer som är uppsatta för arbetet 

...är kontrollerande i sitt sätt att leda arbetet 

...tydliggör och förklarar vad som krävs av mig 

...planerar noga arbetet (tex. hur det ska genomföras av mig) 

...ger klara instruktioner 

...analyserar och tänker noga igenom beslut innan de fattas 
 

Relationsorienterat ledarskap, påstående 11-19: 

...är vänlig 

...litar på mig 

...är öppen och ärlig 

...är omtänksam 

...står upp för mig 

...skapar en arbetsmiljö som är fri från konflikter 

...behandlar mig rättvist 

...låter mig ta egna beslut 

...betraktar mig som en egen individ med personliga behov 

Utvecklingsorienterat ledarskap, påstående 20-29: 

...är villig att ta risker vid beslutsfattande 

...uppmuntrar mig att tänka i nya banor 

...gillar att diskutera nya idéer 

...delar med sig av tankar och planer för framtiden 

...har en framåtanda som stimulerar utveckling  

...föreslår/initierar nya projekt 

...experimenterar nya tillvägagångssätt att utföra arbetsuppgifter 

...ser möjligheter istället för problem 

...tar snabba beslut om det är nödvändigt 

...ger förslag på nya och annorlunda tillvägagångssätt att genomföra saker 
 

Dessa påståenden är hämtade från Arvonen och Lindvall (1997).  
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Behov av ledarskap 

Del fem och nio i enkäten utvärderar hur stort behovet av ledarskap är på företaget. I denna 

del summeras också resultaten och divideras med de 17 påståendena. Desto högre resultatet är 

för medarbetarna, desto större är deras behov av ledarskap inom organisationen gällande de 

påståenden vi studerat. Om cheferna för ett högt medelvärde innebär det att dem anser att 

organisationen har stort behov av ledarskap. (Pierce och Newstrom 2008 s.195) Viktigt att 

påpeka här är att dessa påståenden är 17 olika situationer som både chefer och medarbetare får 

gradera hur viktigt ledarskapet är i var och en av situationerna. Nedan ser vi hur påståendena 

formulerats för cheferna (för att se medarbetarnas påståenden, se bilaga 2), där de fått gradera 

hur mycket de behövs i följande situationer. 

Behov av ledarskap, påstående 1-17: 

...sätta upp mål 

...bestämma vilket arbete som ska utföras och prioriteras 

...utbilda medarbetarna 

...motivera medarbetarna 

...koordinera, planera och organisera arbetet 

...bibehålla externa kontakter (leverantörer, kunder, etc.) 

...tillhandahålla ny information som är relevant för arbetet 

...samordna arbetsuppgifterna i gruppen 

...skapa god teamkänsla 

...ge stöd och hjälp  

...vara kontakten till företagets ledning 

...hantera konflikter 

...ge arbetsrelaterad feedback 

...kunna åtgärda misstag/fel 

...hjälpa till med att lösa problem 

...erkänna och belöna goda prestationer 

...inspirera medarbetarna 

 

Dessa påståenden är hämtade från De Vries et. al. (2002). 

Under del fem (som besvaras av cheferna) har vi också två frågor som behandlar hur nöjd 

chefen är med chefsprogrammet samt behovet av ytterligare ledarskapsutbildningar. Dessa 

frågor är för att se hur tillfredsställelsen är med chefsprogrammet samt om det finns behov av 

mer utveckling/utbildning.  

Del tio är den avslutande delen i enkäten och där har respondenterna möjlighet att 

skriva/kommentera övriga reflektioner om ledarskapet på företaget. Dessa kommentarer kan 
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vi använda i vår diskussion som kan förklara ett visst resultat, men kan också ge information 

om specifika problem som någon/några respondenter upplever idag.   

4.2.2 Test av enkäten 

Att testa enkäten är av stor vikt för kunna förhindra att eventuella missförstånd och fel 

uppstår. Genom att i förväg testa enkäten kan den formuleras så att respondenterna förstår 

enkäten och vi som forskare få ut så mycket information som möjligt från den. (Kylèn 2004 

s.58) För att minimera feltolkningsmöjligheter, partielltbortfall och irrelevanta frågor har 

enkäten testats i tre omgångar. Första omgången gick enkäten ut till fyra studenter och en 

doktorand. Utifrån deras granskning utfördes vissa ändringar så att frågor som var svåra att 

förstå ändrades samt vissa språkjusteringar. Efter dessa justeringar skickades enkäten ut till 

ansvarig på företaget samt till vår handledare för granskning. Efter denna granskning ändrades 

det i vissa formuleringar så att enkäten inte skulle vara allt för personlig samt att frågorna 

skulle vara mer tvingande att ta ställning till. Vi ändrade så att respondenterna skall gradera 

sina svar istället för att de skall instämma eller inte. Den sista granskningen bestod av att en 

chef och en medarbetare på företaget som vi skall studera (men som inte skall delta i studien) 

testade enkäten. Detta är något som Kylen (2004 s. 58) betonar är bra att någon ur 

målgruppen som skall studeras testar enkäten. Den sista granskningen resulterade inte i några 

ändringar.  

 

4.3 Urval 
Företaget som vi studerar har 3400 anställda och har ca 300 chefer varav 80 har genomgått 

företagets chefsprogram. Då vi vill få en bild över hur ledarskapet fungerar efter att de har 

genomgått chefsprogrammet ingår bara de chefer som har genomgått programmet. Vi har valt 

att skicka ut enkäten till samtliga 80 som genomgått programmet. Vi anser att ett urval av 

denna grupp inte går att göra då populationen inte är stort nog. Om vi gjort ett urval här hade 

risken varit stor för att vi haft svårt att få tillförlitlig signifikans i våra resultat. 

När det gäller urvalet av medarbetare som skall svara på enkäten har vi slumpvis valt ut 238 

medarbetare till de 80 cheferna som deltar i undersökningen ett sannorlekhetsurval (Bryman 

och Bell 2005, s. 111). Detta har skett genom att vi har slumpvist valt ut, i snitt tre 

medarbetare till varje chef som får enkäten. Grunden till att det är ett snitt på tre beror på hur 

många medarbetare som arbetar direkt under chefen. Vi har genom lottning valt ut dem som 

skall få genomföra enkäten utifrån personallistor.  Genom att vi har utfört ett 

sannolikhetsurval bland medarbetarna så har vi möjligheten att generalisera resultatet till hela 

populationen och minimera samplingsfelet (Bryman och Bell 2005 s. 111). 

Vi har valt att genomföra en intervju med en ansvarig för företagets chefsprogram som även 

arbetar som HR strateg på koncernnivå, för att få en bild över hur företaget arbetar med 

ledarskapet inom koncernen. Vi anser att hon har information om hur företaget vill att deras 

ledarskap skall utföras samt att hon har bra kunskap om hur chefsprogrammet är utformat 
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genom hennes position som ansvarig för chefsprogrammet samt sin roll som HR strateg på 

koncernnivå.  

4.4 Frågornas tillförlitlighet 
 Då vi summerar ihop flertalet påståenden som ska mäta samma sak är det av vikt att på något 

sätt även kontrollera att påståendena verkligen mäter de vi vill att de ska mäta (Validiteten). 

Likaså då vi har översatt påståenden på egenhand från engelska till svenska är det viktigt att 

kontrollera detta. Ett sätt att göra det på är genom en metod som heter Chronbachs Alpha. 

Genom att använda detta kontrolleras varje individs svar på de påståenden som vi menar 

mäter samma sak. Om personen i fråga svarat väldigt olika på dessa påståenden kommer det 

att resultera i ett lågt Cronbachs Alpha. Om respondenterna svarat lika på påståendena leder 

det till ett högt värde på Cronbachs Alpha, det högsta värdet som kan fås är 1,0. Vad som 

måste bestämmas är vad ett godkänt Cronbach Alpha är. Enligt Kent (2007 s. 142) är ett värde 

på 0,7 eller högre ett acceptabelt Cronbach Alpha, vilket vi valt att använda som norm i vår 

studie. Nedan visas resultaten för vår populations Cronbach Alpha, där vi även motiverar hur 

vi valt att gå vidare med detta under resultat och analyskapitlet.  

  Cronbach Alpha 

Utbytet (LMX), 7 påståenden: 0,934 

Förtroende, 7 påståenden: 0,939 

Procedurrättvisa, 7 påståenden: 0,906 

Informationsrättvisa, 5 påståenden: 0,876 

Fördelningsrättvisa, 2 påståenden: 0,926 

Visionär, 4 påståenden: 0,88 

Förebild, 3 påståenden: 0,835 

Målacceptans, 4 påståenden: 0,927 

Förväntningar, 3 påståenden: 0,855 

Stöttande, 2 påståenden: 0,909 

Int. Stimulans, 4 påståenden: 0,927 

Transaktionell, 4 påståenden: 0,968 

Uppgiftsorienterat, 10 påståenden: 0,919 

Relationsorienterat, 9 påståenden: 0,948 

Utvecklingsorienterat, 10 påståenden: 0,949 

 

Från sammanställningen ovan kan vi konstatera att Cronbachs Alpha har ett högre värde än 

0,7 i samtliga grupper, vilket gör det möjligt att summera ihop våra påståenden enligt de 

grupper som gjorts utan att ta bort något påstående. Behov av ledarskap har inte beräknats 

med Cronbachs Alpha av den anledning att de 17 påståenden är olika situationer som varje 

respondent får ta ställning till. Det innebär att en respondents svar på dessa 17 påståenden kan 

skilja en hel del. Dock så summeras dessa påståenden för medarbetarna respektive cheferna 

och ger ett medelvärde för båda grupperna, det ger en bild av vilket behov medarbetarna har 
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av ledarskap samt hur cheferna tycker. Det leder då också i till att vi kan analysera vissa 

påståenden var för sig.   

4.5 Bortfall 
Vid en enkätundersökning så har respondenten möjlighet att inte fylla i enkäten och då kallas 

det för bortfall. I en enkätstudie så finns det två olika typer av bortfall. När respondenten inte 

alls skickar in enkäten kallas det för individbortfall och när respondenten svarar på en del av 

frågorna men inte alla kallas det för partiellt bortfall. (Dahmström, 2005 s 330; Wallén, 1996, 

s 63) För att minska det individuella bortfallet har vi motiverat i mailet med 

undersökningslänken varför denna studie kan hjälpa till att förbättra deras arbetssituation samt 

att vi har skickat ut ett påminnelsemail.  

När det gäller det partiella bortfallet så kan det bero på två saker, antingen att respondenten 

har missat en fråga eller medvetet låtit bli att svara. Det är möjligt, då enkäten gjorts via 

internet, att låsa alla frågor så att respondenten är tvingad att besvara samtliga frågor för att 

kunna gå vidare. Problemet eller risken som kan uppstå då är att respondenten hoppar av då 

denne inte får gå vidare förrän alla påståenden är besvarade. Vår enkät består 98 påståenden 

plus några bakgrundsfrågor, därav har vi dragit slutsatsen att risken för avhopp kan vara stor 

om vi skulle låsa alla påståenden. Partiellt bortfall kan dock ersättas via skattning enligt olika 

metoder. Enligt Dahmström (2005 s. 324) kan medelvärdet skattas i populationen. Då vår 

enkät består av 15 grupper med varierat antal påståenden i varje kan man med hjälp av 

medelvärdet skatta eventuellt partiellt bortfall. Låt oss ta ett exempel: om en respondent har 

missat ett påstående i en grupp som har tre påståenden kan man beräkna medelvärdet på de 

två besvarade påståendena och dela med två, vi får då ett vägt medelvärde som vi använder på 

det partiella bortfallet.  

Dahmström (2005 s. 324) varnar samtidigt för en risk att det finns en skevhet mot vad 

respondenten kanske hade svarat med vad det vägda medelvärdet faktiskt ger. Ett argument 

som gör det möjligt att använda vägda medelvärden är att vi har godkända värden på 

Cronbachs Alpha. Dock måste en gräns sättas på när det partiella bortfallet blir för stort för att 

ett vägt medelvärde kan användas. Är det partiella bortfallet större än 35% i en grupp har vi 

valt att stryka den respondentens svar för hela gruppen som det gäller. I en grupp med totalt 

sju påståenden kan respondenten ha missat två där vi då använder ett vägt medelvärde på det 

partiella bortfallet. 

En grupp som vi har strukit från studien på grund av för högt partiellt bortfall är inom området 

rättvisa. Fördelningsrättvisa som består av två påståenden har för många respondenter missat 

ett av påståendena vilket gör att vi uppskattar risken för en stor skevhet i svaren uppstår med 

vägda medelvärden. 

Enkäten har skickats ut till totalt 318 personer. Alla chefer som genomgått chefsprogrammet 

har fått enkäten, vilket är 80 stycken. Av dem så har 44 stycken öppnat och börjat besvara 

enkäten. Det är 38 chefer som fullföljt hela enkäten. Enkäten har således skickats ut till 238 
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medarbetare som har någon av dessa chefer som sin närmaste chef. Av de 238 har 96 

medarbetare öppnat enkäten och fem av dem hoppade av utan att besvara någon fråga. 91 har 

således börjat besvara enkäten och totalt är det 82 medarbetare som besvarat hela enkäten. 

141 personer har alltså öppnat enkäten, vilket motsvarar 44% av den valda populationen, men 

då fem medarbetare ej börjat besvara enkäten så är den mer korrekta siffran136 (42,8% av 

populationen). Vid framställandet av resultatet och analysen tar analysprogrammet som vi 

använt hänsyn till om någon respondent inte besvarat någon av de 15 grupperingar som vi 

analyserar. Det innebär att så länge respondenten fullföljt en hel grupp är den med i resultat- 

och analysdelen. Av hela populationen är det 120 som besvarat hela enkäten (37,7%).  

4.6 Intervjuns utformning genomförande 
Vi har gjort en fallstudie där vi använt flera insamlingsverktyg, där ett är en intervju. Här 

nedan presenterar vi vilken typ av intervju vi genomfört samt hur, när och var vi genomfört 

den.  

Intervjun är av en semistrukturerad typ och vi följer vissa teman som respondenten har fått 

tagit del före intervjutillfället.  Respondenten ges också möjlighet att med frihet inom valda 

teman besvara frågorna och utveckla sitt resonemang. (Denscombe 2000 s. 135) 

Utformningen av intervjun följer de teman som vi har i enkäten (bakgrundsinformation, 

rättvisa, ledarskapsbeteenden, behov av ledarskap, ledaregenskaper). Vi har också följt en 

logisk ordning i våra frågor och teman för att det skall underlätta för respondenten så att vi får 

relevanta svar i vår undersökning. Detta är något som Bryman och Bell (2005 s. 369) också 

betonar är bra för att få en väl fungerande intervju. För att se intervjumallen, se bilaga 1. 

Strukturen på intervjun har som syfte att ge en bild av hur ledningen i företaget tänker och 

värderar valda områden. Det ger oss en grund i analysen att tolka resultat från enkäten och 

vad det kan bero på. Vi kan alltså diskutera resultatet utifrån två källor, dels från vad teorier 

och studier inom områdena kommit fram till samt vad företagets ledning verkar värdera som 

viktigt i deras verksamhet. Då vi kunnat granska resultaten från enkäten innan vi genomförde 

intervjun har vi utifrån frågemallen kunnat ställa följdfrågor till vår intervjuperson där vi 

funnit det intressant utifrån vad enkätens svar visat och vad hon sagt i intervjun.  

Vid genomförandet av en intervju är det viktigt att man skapar rätt förutsättningar för att 

intervjun skall bli påverkad av yttre omständigheter.  Bell (2000 s. 124-126) påpekar också att 

det är viktigt att respondenten får möjlighet att välja tid och plats för genomförandet av 

intervjun så att respondenten känner sig trygg och har tid att svara på våra frågor.  Vi hade 

låtit vår respondent få välja tid för intervjun och hon hade avsatt en timme för intervjun som 

skulle vara i 45 minuter.  Innan intervjun som genomfördes via telefon hade vi säkerställt att 

respondenten hade tid att genomföra intervjun samt att hon inte var störd av något annat.  Det 

är viktigt att respondenten befinner sig i ett lugnt och avskilt område så att denne inte blir 

störd av telefoner eller andra personer. (Bryman och Bell 2005 s.368) 
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Intervjun som genomfördes varade i 40 minuter och det uppstod ingen tidspress, så alla frågor 

behandlades grundligt . Före intervjun informerade vi hur intervjun skulle genomföras och att 

det var endast en av oss som skulle utföra intervjun. Vi hade även läst på om företaget genom 

informationsmaterial som vi fått tagit del av. Detta för att vi inte skall ställa frågor som inte 

tillför undersökningen något. Enligt Bell (2000 s.124) så underlättas intervjuförloppet om 

respondenten får ta del av en frågemall före intervjun. Vi skickade ut frågemallen två dagar 

före intervjun så att respondenten hade god tid att förbereda sig för de frågor som vi skulle 

behandla. 
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5 
Analysmetod 

Här förklarar vi hur vi analyserat vårt insamlade material.     

5. Analysmetod 

Resultat och analyskapitlet har samma struktur som teorikapitlet, vi presenterar och analyserar 

delarna var för sig. Det blir i vår diskussion som vi sammanflätar områdena och kommenterar 

vilken inverkan de har på varandra samt ge en förklaring på varför vi fått de svar vi fått och 

vad det kan resultera i. 

Våra forskningsfrågor har karaktär av både kvantitativ- samt kvalitativ ansats. För att kunna 

kontrollera eventuella skillnader mellan medarbetare och deras chefer är den bästa 

analysmetoden av kvantitativ art, men för att kunna väga in vad vår intervjuperson 

kommenterat och få en helhetsbild av våra forskningsfrågor krävs även att vi tolkar helheten 

av våra resultat, vilket är av en mer kvalitativ metod. När man använder sig av två metoder för 

att besvara sina frågor kallas det för triangulering (Bryman och Bell 2005 s. 500). Hade vi 

enbart använt oss av kvantitativ metod hade vi inte kunnat få en heltäckande bild av hur 

företaget förhåller sig till frågor som vi ställt i enkäten. Störst vikt läggs dock på den 

kvantitativa metoden då enkäten, relativt sätt, har ett större utrymme i studien och genererar 

störst del till att besvara våra forskningsfrågor. Därför har vi valt att ha en egen rubrik för den 

statistiska analysen. 

5.1 Statistisk analys 
Vi analyserar vår data främst genom att jämföra medelvärden mellan medarbetarna samt deras 

närmsta chef. Det innebär att vi jämför två medelvärden från två olika grupper, det innebär att 

vi använder en bivariat analys (Bryman och Bell 2005 s. 260). Förutom att vi jämför 

medelvärden så mäter vi även standardavvikelsen hos grupperna, det ger oss en bild av hur 

stor spridning det är inom de två gruppernas svar. Det innebär, om vi tar ett exempel, att om 

det är relativt stor spridning i en grupp kan det tyda på att de kommer från olika avdelningar 

eller arbetsplats där de har olika uppfattningar. 

Då vi är intresserade av att undersöka om det existerar skillnader mellan de två grupperna 

måste vi, rent statistiskt kunna mäta om skillnaden är signifikant samt om den signifikans 

nivån är statistiskt tillförlitlig. Det test vi valt att använda oss av är något som kallas t –test. I 

detta test är det en nollhypotes som testas.  

Nollhypotesen påstår att det inte är någon statistisk skillnad mellan medarbetarna och 

cheferna. Det som krävs av ett sådant test är att man vet normalfördelningen 
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(sannolikhetsfördelning) av statistiken, sedan är det p-värdet som beräknas och bestämmer om 

nollhypotesen är sann eller om den ska förkastas. Om p-värdet är lågt tas det som bevis mot 

nollhypotesen, därför att ett lågt värde är osannolikt (men dock möjligt) under nollhypotesen. 

(Kinnear och Gray 1999 s. 153) Vad som måste bestämmas är vad som anses som ett lågt p-

värde, traditionellt menar Kinnear och Gray (1999 s. 153) att ett p-värde under 0,05 är ett 

värde som förkastar nollhypotesen, de vill säga att skillnaden som existerar kan sägas vara 

signifikant. Vi har valt att ha 0,05som nivå på p-värdet, alla värden över detta så är inte det 

resultat vi fått signifikant. 

Kan vi då säga att vårt resultat är tillförlitligt om vi får ett p-värde under 0,05 Det krävs 

nämligen ett ytterligare kriterium för att resultatet ska anses som statistiskt tillförlitligt. I t-

testet krävs det att svarsfrekvensen ska vara högre än fem i 75% av cellerna samt i övriga 

celler ska den förväntade svarsfrekvensen vara högre än ett (Wahlgren 2005 s. 92). Om detta 

inte uppfylls är ett p-värde under 0,05 inte 100 % tillförlitligt.  

I vår enkät finns det fem svarsalternativ till varje påstående, vilket då är fem celler. Om vi 

väljer att ha alla fem celler uppnår vi inte tumregeln att ha en svarsfrekvens över fem i 75% 

av cellerna. Vi har då valt att gruppera om cellerna så vi har tre istället för fem. Vi har valt att 

sätta höga krav på vad vi tycker ska vara ett tillfredställande resultat och anser att ett svar 

under tre är lågt eller ej tillfredställande, därför summerar vi ihop svar som är mellan 1-2,99 i 

en cell. 3-3,99 är delvis tillfredställande och är en egen cell, sedan har vi svar som är 4,0 eller 

högre vilket vi anser är högt eller tillfredställande. Efter att gjort denna omgruppering 

uppfyller vi alla regler kring ett t-test och kan då säga att vårt resultat är statistiskt tillförlitligt
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6 
Resultat och Analys 

I denna del presenterar vi resultatet och analysen utifrån studien på företaget. 

Vi presenterar denna del i tre steg, först presenterar vi hur företagsledningen vill 

utveckla sina chefer samt hur de tycker det fungerar idag(genom skrivet 

material och intervju). Sedan presenterar vi hur ledningen idag försöker uppnå 

detta (genom att beskriva hur chefsprogrammet idag är uppbyggt). Som siste del 

presenterar vi hur cheferna och deras medarbetare idag uppfattar ledarskapet 

(genom presentation av enkätresultatet). 

6. Resultat och Analys  

Vi presenterar först en bakgrund till hur chefsprogrammet har växt fram, sedan presenteras 

hur vi tolkat företagsledningens inställning kring våra valda teorier och hur de tycker detta 

fungerar idag, sedan presenteras enkätens resultat. 

6.1 Bakgrund 
Starten för chefsprogrammet var 2004, där företaget började med att ta fram en struktur för 

vad chefer inom hela organisationen behöver ha gemensamt. Fokus låg på att få fram vilka 

kunskaper som en chef behöver. Detta gjordes i samarbete med divisionscheferna samt HR 

specialister. Utifrån deras arbete togs en struktur fram som behandlar arbetsgivarfrågor 

(främst då frågor inom arbetsmiljö och lagstiftning), samt företagets chefsprofil (som 

startades 2001 och behandlar utveckling av chefernas beteenden, skapa en god relation 

gentemot medarbetarna samt skapa förståelse hur en chef påverkar genom sitt ledarskap).  

Företagsledningen menar vidare att om någon ska kunna ta ett ansvar och kunna gå in i 

chefsrollen måste man få bra förutsättningar, någon grund att stå på. Tidigare har det varit 

aningen spretigt där chefer gått lite olika program men att med detta chefsprogram ska det bli 

en gemensam syn på ledarskapet och att alla chefer oavsett var man befinner sig i 

verksamheten ska få en bra grund att stå på. 

Detta program visar också vilken utveckling cheferna får, vilket är viktigt även vid 

nyrekrytering, att visa att det finns en tänkt utvecklingsinriktning för varje chef.  

Det är vår intervjuperson samt en person till som har ansvar för hela chefsprogrammet och 

någon av dem är alltid närvarande då det genomförs. På så vis följer någon av dem 

utvecklingen och följer upp innehållet så det håller kvaliteten. Likaså finns en konsult 

närvarande kring diskussionerna som hålls gemensamt under programmet. 

Just nu håller företagsledningen på att utvärdera programmet för att kunna utveckla det 

ytterligare, i företagets egna undersökningar har de fått bra respons på att programmet håller 
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bra kvalité.  Efter tre år tycker företagsledningen att det är dags för nya tag och se vad som 

kan ändras. ”Vi gör det inte för att det är dåligt utan för att vi vill vidareutveckla det” säger 

vår intervjuperson.  

6.2 Vad företaget tycker är viktigt, kopplat till valda teman i teorin 
Programmet innefattar bland annat en diskussion kring företagets medarbetarpolicy som 

handlar om att bygga en relation till sina medarbetare utifrån värderingar. Företagsledningen 

vill ha en målstyrd verksamhet där det viktigt att delegera till andra och visa dem ett 

förtroende, visar att man tror på dem. Företagsledningen tycker det är en viktig del i 

ledarskapet att ha en god relation som leder till en bra kommunikation så att man kan följa 

upp resultatet av det man delegerar. Till detta krävs det mogna medarbetare men att man som 

chef också vågar släppa taget och finns till hands om det behövs.  

Företagsledningen uttalar sig inte direkt om rättvisa, däremot diskuteras ett beteende som är 

viktigt hos deras chefer, nämligen att kunna kommunicera. ”Det är jätteviktigt att kunna 

kommunicera på ett bra och aktivt sätt och kommunikationen skapar ju bra relation med 

medarbetarna”.  

Då det gäller ledarskap fokuserar företagsledningen på fem beteenden: kunna kommunicera, 

driva förändringar, vara resultatinriktad, handlingskraftig och vara uthållig. Förutom att 

kommunicera läggs det vikt på att driva förändringar: ”det handlar också om driva 

förändringar och ser till att man driver förändringar på ett professionellt sätt och att 

medarbetare känner delaktighet i förändringsarbetet”. Företagsledningen vill att en chef ska 

kunna agera, både i vardagen men också på sikt. ”Att man kan agera och tar tag i situationer 

så att det blir någonting, att man har resultatinriktningen klar”.  

Då en chef arbetar mot ett resultat och för att en chef ska se resultat är det uthållighet behövs. 

”Det gäller att inte svänga för mycket i sitt ledarskap och sin ledarstil och att vara medveten 

att ha en tydlig bild av vad jag som chef kan åstadkomma för något. Och detta genom att man 

har tänkt till och har visioner och har uppsatta mål, det gör att då jag jobbar ut detta hos mina 

medarbetare så måste man förstå att allting inte kommer att kunna genomföras på kort tid, så 

uthållighet är viktigt”. 

Gällande de tre filosofierna uppgifts- relations- samt utvecklingsorienterat tycker 

företagsledningen att dem alla är lika viktiga i chefsprofilen. ”Det pratas ju mycket om 

målstyrning och då måste vi vara uppgiftsorienterade, för att kunna klara av ansvarsdelen 

måste man vara uppgiftsorienterad. Relationen handlar ju mycket om, som vi säger, 

beteendena. För mina beteenden ser ju till att jag skapar relationer med mina medarbetare och 

även med mina kunder och kollegor runt omkring mig. Det är viktigt att ha dem här goda 

relationerna för att se till att jag faktiskt når det uppgiftsorienterade ledarskapet och uppsatta 

mål”.  
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Företagsledningen tycker detta hänger samman med det utvecklingsorienterade ledarskapet. 

”Det vi kan säga är att vi hela tiden står i ett förändringsledarskap där man som ledare måste 

driva förändringar och framförallt ligga steget före, att vara i framkanten i förändringsarbete 

så att man på något vis kan visa vägen för dem övriga. Det finns ett väldigt starkt 

utvecklingsfokus i vår chefsprofil och i vår ambition när det gäller ledarrollen.”  

Företagsledningen tycker att i grunden sätts fokus på deras affärsutveckling men att dem 

försöker koppla ledarskapsbeteende till detta. ”Ska man nå resultat, nå våra kommersiella mål 

samt skapa bra förtroende med kunder, så gäller det att man har bra ledaregenskaper med sig”. 

 Målstyrning är något som företaget lägger stor vikt vid. Verktyg som cheferna kan använda 

sig av enligt företagsledningen är en målstyrningsprocess där man tar fram mål för 

medarbetarna. ”Man tar fram målkontrakt för medarbetare och det är ju en process som 

aktuell chef har en modell för. Modellen visar hur chefen jobbar ner målen i verksamheten 

och ut till sina anställda i form av målkontrakt. Denna modell är tydligt skriven och framför 

allt väldigt tydligt indiktad i chefsprogrammet”. I målkontraktet ingår vilka mål som ska 

uppnås samt en uppföljning av dessa som kopplas till en kompetensutvecklingsplan för 

medarbetarna. 

Företagsledningen nämner även feedback vid dessa målkontrakt. I dagsläget sker feedback en 

gång per år vid målutvecklingsamtalet. Där diskuteras hur det gått med uppsatta mål och hur 

de ser på sitt medarbetarskap. ”Men feedback är något som vi försöker få in i de ordinarie 

processerna och det är något som jag ser att vi skulle behöva utveckla. Våra yngre 

medarbetare förväntar sig mycket mer och oftare feedback än vad man gjort tidigare, dem vill 

veta var de befinner sig i utvecklingen. Detta är ett viktigt utvecklingsområde som vi ser det 

framöver.”  

Angående behovet av att behöva leda och styra sina medarbetare svarade vår intervjuperson 

så här. ”Alltså eftersom vi vill ha målstyrning så vill ju inte hålla på att styra på det sättet. En 

målstyrning går ju ut på att man vet vilka mål man ska uppnå samt vilket resultat som 

förväntas av mig och det innebär, att går man in och sedan detaljstyr så blir det ju ingen 

målstyrning och då hänger ju inte systemet ihop. Vi vill ju inte ha chefer som går in i detalj 

och styr, då hinner man ju inte ägna sig åt att utveckla verksamheten, man lägger då för 

mycket fokus på dem dagliga frågorna”. 

Företagsledningen tycker främst att en ledare behövs i processer där de ska tydliggöra vad 

som ska göras samt att de ska vara tillgängliga. ” Jag tror att man som medarbetare har behov 

av sin chef i processer, dels att tydliggöra vad det är vi ska göra för någonting, vilka resultat 

som vi ska åstadkomma men också faktiskt vara tillgänglig. Då menar jag inte att du behöver 

vara där alla timmar och dygn utan att medarbetarna vet att cheferna faktiskt finns tillgängliga 

och kan stötta.  Jag tror att vi är riktigt bra på att vara tillgängliga som chefer och att det inte 

är där vi har vårt stora utvecklingsområde ”. 



Resultat och Analys 

 

41 

 

Däremot tycker företagsledningen att ett stort utvecklingsområde är målstyrningsprocessen. 

De anser att de inte kommit hela vägen utan behöver höja genomslagskraften och få ut 

målsättningarna och tillvägagångssättet att nå resultaten. Dock beror inte det på chefernas 

tillgänglighet. 

Medarbetare har olika attityder till jobbet vilket påverkar acceptansen i verksamheten. ”Det 

finns dem som vill utvecklas otroligt mycket och snabbt medan andra tycker att det är good 

enough. Yngre drivkraftiga medarbetare har lite olika synsätt på arbetet mot äldre 

medarbetare vilket kan bero på var man befinner sig i livet och vilken arbetssituation man 

befinner sig i”. 

Överlag så är personalomsättning låg medan den interna rörligheten i verksamheten har blivit 

större, vilket är något som företaget stimulerar. Det är viktigt att det finns möjlighet att byta 

roll och enligt företagsledningen så är det också möjligt och stor valfrihet då det finns så 

många olika arbetsroller i verksamheten.    

I framtiden det är viktigt att förstå de olika attityder bland medarbetare och att man generellt 

inte kan ta allt rakt över utan måste tänka på att yngre medarbetare har lite andra krav än vad 

den andra generationen har haft. En annan bit att få ihop är det här med affärstänkande och 

resultat och koppla det till relationen och ledarrollen. För att lyckas med det är det viktigt att 

kommunikationen fungerar, att få ut rätt kommunikation till medarbetarna, vilket innebär att 

man också ser vad detta innebär för varje medarbetare. Sedan tycker företagsledningen att 

dem behöver chefer med mycket energi, energi till att känna sig motiverade då vi står inför 

förändringsprocesser. Cheferna behöver vara energispridare.  

6.3 Beskrivning av Chefsprogrammet 
Företaget har sedan 2007 ett chefsprogram som alla nyanställda chefer skall gå, samt de 

befintliga chefer som önskar att delta i programmet. Syftet med chefsprogrammet är att 

genom ett fyrastegsprogram tillgodose kunskaps- och informationsbehov för nya chefer. 

Organisationens mål med chefsprogrammet är att ge dessa nya chefer en gemensam syn på 

företaget som arbetsgivare samt leda till en gemensam identitet som chef i företaget.  

Företaget arbetar ständigt med att utveckla och förbättra programmet för att ha ett så aktuellt 

chefsprogram som möjligt. Grunden till chefsprogrammet kommer från företagets chefsprofil 

som specificerar hur organisationen vill att chefskapet och ledarskapet skall vara. 

6.3.1 Chefsprofilen 

Företaget har en chefsprofil som har som syfte att beskriva vad det innebär att vara chef i 

organisationen. Det handlar om vilka förutsättningar som ges till cheferna samt hur du som 

chef kan agera och utvecklas som chef i företaget.  Chefsprofilen skapar en grund för all 

ledarutveckling inom företaget i en rad olika situationer; från tillsättning av nya chefer, vid 

framtagning av målkontrakt och för utvärdering av målkontrakt samt för utvärdering av 

ledarskapet i mål och utvecklingssamtal. 
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Chefsprofilen är uppdelad i tre delar; Ditt ansvar, Dina fyra roller och Din ledarstil.   

Ditt ansvar innebär att chefen har ett ansvar i sin chefsroll över kunder, verksamheten, 

medarbetarna och ekonomin. Detta innebär i praktiken för cheferna att de skall leda och 

utveckla verksamheten genom att arbeta fram mål i affärsplanen/verksamhetsplanen för 

respektive område. Cheferna skall ansvara för att beskriva vilka aktiviteter som enheten skall 

arbeta med och utveckla så att enheten når de uppsatta målen. Cheferna skall också leda 

verksamheten med målstyrning samt skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna. 

Chefsansvaret innebär hos företaget att cheferna skall leda genom målstyrning och förväntas 

att agera utifrån fyra roller som är att; leda verksamheten, kompetensutvecklare, 

affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare. När det gäller att leda verksamheten skall cheferna 

se till att leda, driva styra och säkerhetsställa verksamheten utifrån lagstiftning, omvärlden 

och ledningens krav. Cheferna skall också tydliggöra förväntningar, engagera samt motivera 

medarbetarna. Se till att verksamheten når de uppsatta ekonomiska målen samt att ledaren 

arbetar med kundrelationer både internt och externt. Som kompetensutvecklare ansvarar 

cheferna i organisationen för att medarbetarna har rätt kompetens med tanke på dagens samt 

framtidens verksamhetsmål. Som affärsutvecklare ansvarar chefen i företaget för att 

verksamheten utvecklas med inriktning mot marknaden och omvärlden. Cheferna skall 

bedöma risker och utveckla verksamhetens produkter för att nå de uppsatta målen. När det 

gäller att utveckla verksamheten har cheferna ett ansvar att verksamheten är effektiv och 

anpassad till dagens och morgondagens förutsättningar.    

Cheferna i företaget skall genom sin ledarstil arbeta som ett föredöme för medarbetarna, 

kunderna samt andra intressenter till företaget som har kontakt med verksamheten. Som 

ledare är det viktigt att agerar efter koncernens värderingar professionell, aktiv och 

ansvarstagande. Cheferna skall utöva sitt ledarskap enligt följande ledarbeteenden: 

 Kommunikation. Cheferna skall vara tydlig i förväntningarna av medarbetarna, visa 

möjligheter, lyssna, förklara sammanhang, entusiasmera samt våga hantera konflikter. 

 Resultat. Cheferna skall tydligt definiera mål, följa upp, fatta beslut på affärsmässiga 

grunder och balansera kundernas behov på ett bra sätt samt uppmuntra bra insatser.  

 Handlingskraft.  Cheferna skall ta ansvar för helheten samt agera och ta beslut både i 

den dagliga verksamheten och på strategisk nivå. Cheferna skall vara tydlig i 

arbetsgivarrollen och lojal mot fattade beslut. Cheferna skall också sprida 

ansvarstagande och delaktighet i verksamheten. 

 Förändring. Cheferna skall initiera och driva förändringsarbete löpande för att anpassa 

organisationen till omvärldens krav. Cheferna skall förankra och kommunicera detta 

till deras medarbetare.  

 Uthållighet. Cheferna skall driva verksamheten mot de uppställda målen genom att 

vara konsekvent och långsiktig i ledarskapet. 
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6.3.2 Chefsprogrammets innehåll 

Chefsprogrammet är uppbyggt i fyra steg. Steg 1-3 är grundläggande områden som ger 

cheferna i organisationen förutsättningar samt kunskaper för att leda och utveckla 

verksamheten. Dessa tre steg är obligatoriska för alla nya chefer. Dessa steg omfattar totalt 

11dagar och utgår från företagets chefsprofil.  Steg fyra är individuella program där cheferna 

väljer inriktning beroende på vilka utvecklingsbehov som de anser sig behöva. Nedan följer 

en beskrivning av de fyra stegen i chefsprogrammet.  

Steg 1 - Introduktion. Målet med steg 1 är att cheferna skall förstå organisationen, företagets 

mål, affärsinriktning samt verksamhet. Denna första del är uppbyggd genom e-learning och 

cheferna loggar in via sin egen dator och gör det hemma på sin arbetsplats. 

Steg 2 - Chefs- och Arbetsgivarrollen.  Målet i steg två är att cheferna skall bli trygg i 

arbetsgivarrollen.  Det är också i detta steg som cheferna får möjlighet att diskutera kring 

regler och ramverk som gäller i företaget med interna specialister (som anordnar dessa dagar). 

Detta steg är sex dagar vid tre tillfällen med förberedande e-learning. Innehållet i detta steg är; 

Företagets styrning och framtid (1 dag), kompetensförsörjning (0,5 dag), arbetsmiljö (1,5 

dag), Lönebildning/anställnings- villkor/sam verkan (2 dagar), Hållbar utveckling (0,5 dag), 

Kommersiell utveckling (0,5 dag). 

Steg 3 - Att utvecklas som ledare.  Detta steg skall ge cheferna kunskaper och möjlighet att 

utvecklas i ledarskapet. Cheferna får metoder och modeller samt möjligheter att reflektera 

over sitt eget ledarskap.  Steg 3 innehåller; Vad innebär företagets chefsprofil i ditt ledarskap, 

Målstyrning - att leda och utveckla verksamheten genom mål, Medarbetarpolicyn - vad 

innebär det i ledarrollen och för medarbetarskapet, Värderingar – att leda i en värderingsstyrd 

organisation, Förändringsledarskap – leda och driva förändringar. Steget genomförs under 

fem dagar i två omgångar tillsammans med en extern konsult.  Dessa fem dagar varvas med 

både teori och praktiska övningar samt genomförs på internat.  

Steg 4 – Interna program för vidareutveckling i chefsrollen och ledarskapet. I detta steg så 

ges cheferna möjlighet att välja det som de anser sig behöva för att utveckla sitt chefskap. De 

fem program som erbjuds och genomförs tillsammans med externa konsulter är: 

1. Det coachande ledarskapet. Målgruppen för detta program är första linjens chefer samt 

mellan chefer och är 7 dagar . Den som ska gå detta program har 3-5 års erfarenhet 

och vill satsa på att utveckla sin ledarroll och att förbättra sin pedagogiska förmåga att 

coacha sig själv och medarbetarna. Syftet med detta program är också att cheferna 

skall få en större förståelse för medarbetarnas utvecklingsprocess och hitta ett effektivt 

sätt att kommunicera. 

2. Det offensiva ledarskapet.  Genom att på ett offensivt och utmanande sätt leda 

verksamheten mot uppsatta mål. Detta program riktar sig mot chefer med 

verksamhetsansvar som är mellanchefer eller högre chefer.  Detta program är under tre 

dagar. 
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3. Ledarskapet och målstyrning.  Detta program riktar sig mot ledningsgrupper som vill 

utveckla och öka engagemanget och resultatet via målstyrning.  Syftet med detta 

program är att cheferna efter programmet skall ha utvecklat sitt sätt att arbeta 

metodiskt och metodinriktat sätt att arbeta med målstyrning. Programmet är en viss del 

självständigt samt en dag seminarium. 

4. Att leda i förändring. Riktas mot alla chefer på alla nivåer som genomför förändringar. 

Programmet ger dig kunskap om vad som händer med verksamheten samt 

medarbetarna vid en stor förändring. Programmet är sex dagar och utförs under en 

sexmånadersperiod fördelade på tre tillfällen.   

5. Affärsmannaskap är ett nytt program som skall starta nu under 2009. 

I chefsprogrammet så är det största fokuset på chefskap och en viss del på ledarskap.  

Intervjuns och det insamlade materialets syfte är som vi nämnt tidigare att ha en utgångspunkt 

kring vad vårt företag eftersträvar då det gäller följande områden som behandlas i studien. På 

så vis får våra resultat en referens som kan diskuteras utifrån vad företaget vill få ut av sitt 

chefsprogram. 

6.4 Resultat och Analys av enkät 
Vi har till hit presenterat företagsledningens syn på ledarskapet ska fungera idag samt hur de 

tycker att det fungerar. Verktyget som de använder för att få sina ledare att arbeta och 

utvecklas efter företagets riktlinjer är deras chefsprogram. Efter denna presentation är det av 

vikt att se hur företagsledningen lyckats nå ut till sina chefer, och dem i sin tur nått ut till sina 

medarbetare. Nedan presenterar vi resultatet från enkäten där vi analyserat eventuella 

skillnader mellan cheferna och deras medarbetare. I nästa kapitel diskuterar vi resultatet från 

dessa tre delar och kopplar dem samman. På så vis kan vi diskutera var skillnaderna mellan 

vad företagsledningen eftersträvar och hur det faktiskt uppfattas idag bland cheferna och deras 

medarbetare.  

6.4.1 Presentation av enkätens alla delar 

Vi presenterar nedan varje del i enkäten med en graf som visar på hur medelvärdet för 

cheferna respektive medarbetarna fördelat sig. Under grafen följer en förklarande text. För att 

påminna vad som vi anser är ett bra medelvärde har vi i metoden motiverat att ett medelvärde 

under tre inte är ett tillfredställande resultat och ett medelvärde över fyra är tillfredställande. 

Vad som ytterligare är intressant att påpeka till varje graf är om 

spridningen(standardavvikelsen) bland respondenterna är stor (diskuteras sedan i diskussion) 

samt om skillnaden mellan medarbetarna och cheferna är signifikant. 
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Figur 1. LMX 

Vid analysen av LMX finner vi en signifikant skillnad (p-värde < 0.000) mellan cheferna och 

medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,95 och medarbetarna på 4,08 således en 

skillnad på 0,87. Chitvåtestet visar också på att resultatet är tillförlitligt, det vill säga 

representerar populationen. Resultatet är tillfredsställande enligt klassificeringen från enkäten 

då vi har ett resultat som är över fyra för båda grupperna. Dock är standardavvikelsen 

betydligt större bland medarbetarna (1,38) än cheferna (0,3). Detta visar att medarbetarna inte 

är lika överens. 

 

Figur 2. Förtroende 

När det gäller förtroendet så finner vi också att det har en signifikant skillnad (p-värde< 

0.001) mellan cheferna och medarbetarna. Cheferna anser sig i hög grad ha förtroende från 
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sina medarbetare (4,73) medan medarbetarna anser att de delvis har förtroende för sin närmsta 

chef (3,88). Skillnaden mellan grupperna är således 0,85. Chitvåtestet visar också på att 

resultatet är tillförlitligt. Standardavvikelsen för cheferna är 0,69 vilket kan jämföras 1,55 hos 

medarbetarna. 

 

Figur 3. Procedurrättvisa 

Vid analysen av procedurrättvisa finner vi en signifikant skillnad (p-värde < 0.000) mellan 

cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,49 och medarbetarna på 

3,61 således en skillnad på 0,88. Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt, det vill säga 

representerar populationen. Resultatet är enligt klassificeringen delvis tillfredställande när 

medarbetarna inte har ett medelvärde över fyra. Standardavvikelsen är större bland 

medarbetarna (1,4) än cheferna (0,88).  

 

Figur 4. Informationsrättvisa 
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Informationsrättvisan har en signifikant skillnad (p-värde< 0.000) mellan cheferna och 

medarbetarna. Cheferna anser i hög grad informera medarbetarna på ett rättvist 

tillvägagångssätt (4,63), medans medarbetarna anser att  de delvis får det från sin närmsta 

chef (3,55). Skillnaden mellan grupperna är således 1,08. Resultatet är delvis tillfredsställande 

då medarbetarnas medelvärde inte överstiger fyra.  Chitvåtestet visar också på att resultatet är 

tillförlitligt. Standardavvikelsen för cheferna är 0,9 vilket kan jämföras med 1,41 hos 

medarbetarna.  

 

 

Figur 5. Visionär 

Det första beteendet hos transformative ledaren, ”visionär” finner vi en signifikant skillnad (p-

värde < 0.000) mellan cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,37 

och medarbetarna på 2,91 således en skillnad på 1,46. Chitvåtestet visar att resultatet är 

tillförlitligt. Resultatet är inte tillfredsställande då medarbetarnas medelvärde understiger tre 

det vill säga att medarbetarna inte anser att sin närmsta chef inte förmedlar visioner för 

framtiden. Standardavvikelsen för cheferna är 1,05 och för medarbetarna 1,5. 
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Figur 6. Förebild 

Beteendet att vara en förebild för sina medarbetare har en signifikant skillnad (p-värde 

<0,000) mellan cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,11 och 

medarbetarna på 2,67, en skillnad på 1,44. Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt. 

Resultatet är inte tillfredsställande då medarbetarnas medelvärde understiger tre. De ser inte 

sin närmsta chef som en förebild.  Standardavvikelsen för cheferna är 1,2 och för 

medarbetarna 1,6. 

 

Figur 7. Målfostran 

Nästa beteende, ”målfostran” har även det en signifikant skillnad (p-värde <0,000) mellan 

cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,74 och medarbetarna på 

3,38, en skillnad på 1,36. Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt. Resultatet är delvis 

tillfredsställande. Medarbetarna anser att cheferna bara delvis skapar förutsättningar för 
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arbetsgruppen att arbeta mot uppsatta mål samt bara delvis förmedlar vilka mål som ska 

uppnås. Standardavvikelsen för cheferna är 0,69 och för medarbetarna 1,63. 

 

 

Figur 8. Höga förväntningar 

Höga förväntningar har även det en signifikant skillnad (p-värde <0,034) mellan cheferna och 

medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,74 och medarbetarna på 4,29, en 

skillnad på 0,45. Detta är den minsta skillnaden i undersökningen, cheferna ställer höga krav 

på medarbetarna samt medarbetarna anser också att cheferna gör så. Chitvåtestet visar att 

resultatet är inte är tillförlitligt då två celler (33,3%) har förväntad svarsfrekvens mindre än 

fem. Resultatet är dock tillfredsställande, det vill säga att både cheferna och medarbetarna har 

ett medelvärde över fyra. Standardavvikelsen för cheferna är 0,69 och för medarbetarna 1,18. 

 

Figur 9. Ge stöd 
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Det transformativa beteendet ”ge stöd” har även det en signifikant skillnad (p-värde <0,001) 

mellan cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,74 och 

medarbetarna på 3,83, en skillnad på 0,91 Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt. 

Resultatet är delvis tillfredsställande. Medarbetarna anser att cheferna bara delvis är stöttande 

i deras arbete. Standardavvikelsen för cheferna är 0,69 och för medarbetarna 1,50. 

 

 

Figur 10. Intellektuell stimulans 

Intellektuellstimulans har även det en signifikant skillnad (p-värde< 0.001) mellan cheferna 

och medarbetarna. Cheferna anser sig i hög grad stimulera sina medarbetare (4,42) medans 

medarbetarna anser att de delvis får stimulans från sin närmsta chef (3,14). Skillnaden mellan 

grupperna är således 1,28. Chitvåtestet visar också på att resultatet är tillförlitligt. 

Standardavvikelsen för cheferna är 0,91 vilket kan jämföras med 1,63 hos medarbetarna. Vi 

ser här att cheferna anser att de skapar förutsättning för intellektuellstimulans för sina 

medarbetare som dock bara anser att det delvis sker. 
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Figur 11. Transaktionell 

Transaktionellt ledarskapsbeteende ingår inte under transformativa beteenden, men som 

behandlar yttre belöningar har också det en signifikant skillnad (p-värde <0,000) mellan 

cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,74 och medarbetarna på 

3,49, en skillnad på 1,25. Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt. Resultatet är delvis 

tillfredsställande. Medarbetarna anser att cheferna bara delvis utför ett transaktionellt 

ledarskap. Standardavvikelsen för cheferna är 0,83 och för medarbetarna 1,57. 

 

Figur 12. Uppgiftsorienterat 

Uppgiftsorienterat beteende anser cheferna att de använder då deras medelvärde ligger på 

4,37, vilket kan jämföras med medarbetarnas medelvärde (2,83) som visar på att 

medarbetarna inte tycker att deras chefer har ett uppgiftsorienterat beteende. Skillnaden är 
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1,54 som också är signifikant (p<0,000). Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt. 

Standardavvikelsen är hos cheferna 0,94 och för medarbetarna 1,51.  

 

Figur 13. Relationsorienterat 

När det gäller relationsorienterat beteende så anser cheferna att de verkligen är 

relationsorienterade då de har ett medelvärde på 4,95. Medarbetarna är anser också att deras 

chefer har ett relationsorienterat beteende dock är deras medelvärde lite lägre på 4,2 men 

skillnaden (0,75) är också här signifikant (p<0,000). Chitvåtestet visar på att resultatet är 

tillförlitligt. Standardavvikelsen är hos cheferna är lågt på 0,32 och 1,25 hos medarbetarna. 

 

Figur 14. Utvecklingsorienterat 

Utvecklingssorienterat beteende finner vi en signifikant skillnad (p-värde < 0.000) mellan 

cheferna och medarbetarna. Vi får ett medelvärde på cheferna på 4,84 och medarbetarna på 

3,49 således en skillnad på 1,35. Chitvåtestet visar att resultatet är tillförlitligt. Resultatet är 
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delvis tillfredsställande då medarbetarnas medelvärde understiger fyra det vill säga att 

medarbetarna delvis anser att sin närmsta chef har ett utvecklingsorienterat beteende. 

Standardavvikelsen för cheferna är 0,55 och för medarbetarna 1,49. 

 

 

Figur 15. Behov av ledarskap 

Det sammanlagda medelvärdet för alla 17 påståendena så anser cheferna att behovet av 

ledarskap behövs i hög grad (4,84). Medarbetarna anser sig också ha ett behov av ledarskap, 

dock ej i samma utsträckning (4,0). Men vi kan konstatera att det finns ett behov av ledarskap 

i organisationen. 
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Tabell 1. Behov av ledarskap.  Chef respektive medarbetares syn på när det finns behov av ledarskap 

    

I var och ett av påståendena är skillnaden som finns i medelvärdena signifikant. Det visar sig 

dock att cheferna respektive medarbetarna följer varandra med ca 0,5 som skillnad genom alla 

påståenden. Då det gäller att utbilda medarbetare tycker både chefer och medarbetare att det 

kräver minst behov av ledarskap. Likaså så att samordna arbetsuppgifter i arbetsgruppen har 

inte fått något högre värde av chefer respektive medarbetare. Två påståenden som har en 

ganska stor skillnad mellan grupperna är vad de tycker gällande att sätta upp mål samt att 

motivera. Gällande att sätta upp mål ligger chefernas medelvärde på 4,32 och medarbetarnas 

på 3,62. Chefernas medelvärde på att motivera medarbetarna ligger på 4,46 respektive 3,65 

för medarbetarna. Det påstående som är viktigast och behovet av ledarskap är som störst är, 

enligt både cheferna och medarbetarna, att ge arbetsrelaterad feedback.  
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De tre viktigaste påståendena där behovet av ledarskap är som störst, är för cheferna, ge 

arbetsrelaterad feedback, motivera sina anställda, samt vara kontakten mot företagets ledning. 

Topp tre för medarbetarna är att få arbetsrelaterad feedback, att deras närmsta chef ska vara 

kontakten mot företagets ledning samt att deras chef ska erkänna och belöna goda 

prestationer.   

6.5 Analys av respondenters egna reflektioner  

Den sista delen i vår enkät har vi gett för respondenterna möjlighet att lämna övriga 

reflektioner på ledarskapet. Där har de själva fått kommentera om de tycker att något fungerar 

väldigt bra eller om det tycker något kunde fungera bättre. Nedan kommer vi presentera 

övergripande vilka områden som respondenterna valt att kommentera. Vi går systematiskt 

tillväga där vi kopplar dessa kommentarer efter de teman som enkäten följer. Detta ligger 

sedan till grund för att kunna ha en djupare diskussion. 

Vissa svar vi fått från respondenterna går inte att dra någon parallell till vårt resultat, vi har 

valt att endast analysera svar som vi kan se en koppling till våra valda teorier. Det är främst 

tre områden som är mest förekommande och dem presenterar vi nedan. 

Ett område som vi dock inte behandlar direkt i vår enkät men som ändå kan ha en betydelse, 

speciellt då ledningen tycker att deras chefer är duktiga på det, är att vara tillgänglig. Här har 

flera respondenter reflekterat över att det kan vara svårt att nå sin närmsta chef, likaså att 

chefer kan känna att deras administrativa uppgifter försvårar att vara närvarande i ledarskapet.  

Förtroendet som medarbetare känner för sin chef är något som också visat sig i dessa 

reflektioner, främst är det chefer som tycker att detta är viktigt, både från deras sida gentemot 

medarbetarna men också att man känner att medarbetarna har ett förtroende för dem.  

Enkätens resultat gällande målfostran som är delvis tillfredställande bland medarbetarna, är 

också något som flera respondenter reflekterat över. Flera medarbetare har påpekat att de inte 

vet vilka mål de arbetar efter, men det finns även medarbetare som tycker målen är väldigt 

tydliga. Denna spridning synliggörs också då standardavvikelsen är relativt hög bland 

medarbetarna.  
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7 
Diskussion och Slutsats 

I vilket vi diskuterar vår analys och besvarar frågeställningen och syftet med 

studien. 

7. Diskussion och slutsats 

Studien vi har genomfört har resulterat i en bild över hur ledarskapet bland de chefer som 

genomgått chefsprogrammet fungerar samt hur deras anställda anser att ledarskapet är i 

organisationen.  Vi menar att vår studie har visat att företaget har ett relativt väl fungerande 

ledarskap men att det finns delar där brister framkommit och som bör utvecklas. 

Det övergripande syftet har varit att studera ledarskapet för att kunna ge ett underlag till 

företagsledningen kring eventuella skillnader mellan det ledarskap som de förespråkar och det 

faktiska. För att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla det har vi ställt oss två frågor som 

vi behöver besvara. Först måste vi se om det faktiska ledarskapet skiljer sig från det 

förespråkade. För att besvara det har vi ställt ytterligare en fråga där vi vill besvara om det 

existerar skillnader kring det faktiska ledarskapet mellan chefer som genomgått 

chefsprogrammet och deras medarbetare. Dessa eventuella skillnader ska sättas i sammanhang 

kring företagsledningen och det sätt som de vill bedriva ledarskapet idag.  

7.1 Diskussion kring våra teman som vi studerat 
Här kommer vi att väva ihop de tre delar vi presenterat i resultat och analyskapitlet. Vi utgår 

från vad enkäten gett oss och kopplar ihop det med företagsledningen förespråkar. Vi ger 

förslag på vad skillnaden kan innebära och om det är något som företagsledningen ska lägga 

speciellt fokus på. I slutet på diskussionen blir det en del som återkopplar till företagets 

chefsprofil och de fem beteenden som dem beskriver där. Detta för att kunna ge företaget mer 

konkret information på var eventuella brister finns bland dessa beteenden. 

Utbytet (LMX) visade på en signifikant skillnad mellan svaren hos medarbetarna och 

cheferna. Chefernas medelvärde är värt att nämna igen här i diskussionen då det är det högsta 

medelvärdet i hela studien (4,95), vi kan konstatera att både medarbetarna och cheferna anser 

att det finns ett bra utbyte mellan ledarna och medarbetarna i företaget. Det är ett bra resultat, 

både utifrån våra kriterier där vi vill ha ett medelvärde över 4, men också för företaget. 

Genom att det existerar ett bra utbyte mellan medarbetarna och cheferna skapas det enligt 

(Graen et. al. 1982) en bättre arbetstillfredsställelse, Ferris (1985) menar att företagets 

omsättning förbättras samt att ledaren kan få bättre hjälp med att lösa arbetsuppgifterna som i 

sin tur förbättrar företagskulturen. Företaget har alltså goda förutsättningar då utbytet 

uppfattas bra av båda grupperna. Även om Kolb (1995) kom fram till att ledare ofta 
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överskattar sin egen ledarskapsförmåga så är medarbetarnas medelvärde så pass högt i detta 

fall att skillnaden dem i emellan kan anses vara naturlig. 

Det finns dock ett tecken på att det sociala utbytet inte fungerar fullt lika bra överallt, den 

indikator som vi reagerat över är standardavvikelsen bland medarbetarna. Det kan tyda på att 

medarbetare på olika avdelningar eller arbetsplatser inte har lika bra fungerande relation till 

sin närmsta chef. Cheferna är i stort sett överens om att de har en god relation till sina 

medarbetare, oavsett var de arbetar, så denna skillnad tycker vi är värd att nämna.  Enligt 

Fairholm (1994) och Zand (1997) bygger en god arbetsrelation på att det finns ett förtroende 

till sin chef, vilket inte fått exakt lika högt resultat i enkäten från medarbetarna (går närmare 

in på detta lite längre ner i texten). En orsak som kan ligga till grund för att 

standardavvikelsen bland medarbetarna är så pass hög kan bero på om medarbetarna tillhör 

”inne” eller ”ute” gruppen som Dansereau et. al. (1975) funnit. Vi tror att det alltid finns 

medarbetare som väljer att vara i ”ute” gruppen, de vill säga inte gör mer än vad som krävs. 

För att få dessa medarbetare att öka intresset för jobbet anser vi det är viktigt att de känner att 

de har möjlighet att prata med sin chef samt kunna vara med och påverka sitt arbete 

(Procedurrättvisa). Kommentarer som vi fått via den öppna fritextfrågan i slutet på enkäten 

tyder på att vissa tycker att sin närmsta chef inte är närvarande i deras arbetsförhållande.  

”Ledarskap kräver närvaro- närvaro för att fatta beslut, stödja och motivera medarbetare. I 

vår organisation och i andra företag finns en kultur där cheferna sitter på möte hela dagarna 

och min fråga är hur man då ska få tid med sitt ledarskap”   

”Sned fördelning mellan ledarskap och administrativt arbete försvårar närvaro i ledarskapet” 

”På grund av skiftarbete så träffas vi för sällan för att kunna ha en kontinuerlig dialog. Fokus 

ligger på något annat än att lyssna på personalen och ha en öppen kommunikation. Det mesta 

kommer via hemsidan alternativt mail i informationsväg” 

Faktorer så som dessa anser vi är något som påverkar det sociala utbytet. Vi tycker det är 

viktigt att företaget ska ta till sig att medarbetare uppfattar att sin närmsta chef inte finns 

tillgänglig på det sätt som de skulle vilja. Vi menar att om en medarbetare inte känner att sin 

närmsta chef är tillgänglig är det svårt att chefen upplevs som stöttande, vi tror även att 

kommunikationen mellan chef och medarbetare kan upplevas som bristfällig hos 

medarbetaren. Att påpeka detta är extra viktigt då företagsledningen har den uppfattningen att 

deras chefer är väldigt duktiga på att vara tillgängliga. Idag visar vårt resultat att det sociala 

utbytet fungerar bra, men att faktorer som vi ovan nämnt kan på sikt försämra detta.  

Förtroendet (som kan påverka det sociala utbytet) har i jämförelse med sociala utbytet fått ett 

något lägre medelvärde bland medarbetarna. Enligt vår norm så är resultatet delvis 

tillfredsställande då medelvärdet för medarbetarna är över tre men under fyra. 

Standardavvikelsen är större här bland medarbetarna än den var i utbytet (LMX). Detta visar 

återigen på att det finns en oenighet hos medarbetarna, där vissa inte har ett tillfredsställande 
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förtroende för sin närmsta chef.  Att ha förtroende för sin chef leder enligt Fairholm (1994) 

och Zand (1997) till högre organisationsprestationer och Dirks (2000) menar att förtroendet 

för ledaren direkt påverkar gruppens prestation. Detta visar i teorin att det är viktigt att 

medarbetarna bör ha ett förtroende för sin chef. Företagsledningen påpekar att det är viktigt 

att medarbetarna känner förtroende för sin närmsta chef och när företaget vill arbeta med mål 

och visioner så har också förtroendet en väsentlig roll.  

Enligt Bennis och Nanus (1985) så accepterar medarbetare som har förtroende för sin chef 

lättare företagets målsättningar, värderingar och visioner.  Vi anser att det är viktigt att 

organisationen arbetar med att deras chefer skall skapa förtroende hos sina medarbetare. Ett 

exempel på hur det kan uppnås är att på ett bättre sätt delegera ut ansvar (vilket är ett av 

företagets fem beteenden som de arbetar med i chefsprogrammet), vilket får medarbetare att 

känna sig mer delaktig och att dem får ett förtroende från sin chef. Vilket i sin tur kan höja 

medarbetarens förtroende för han/henne. Vi har ett fritextsvar som kommenterat just detta.  

”Man måste ha tillit till sina medarbetare. Visar man inte det så kommer resultatet aldrig att 

bli riktigt bra. Det att få medarbetarna engagerade och känna ansvar för sitt jobb. De ska 

känna att det jag gör är viktigt för företaget oavsett var i organisationen man är, då kommer 

resultaten. Jag anser att ett av de viktigaste uppgifterna jag som ledare har är att få mina 

medarbetare motiverade/engagerade så att de känner att företaget är en attraktiv 

arbetsgivare” 

Förtroendet i sin tur kan även påverkas av hur rättvis medarbetare uppfattar att sin situation är 

(Colquitt et. al. 2001). Rättvisa kan delas upp i flera olika områden, i denna studie har vi valt 

tre olika sorters rättvisa. Som vi nämnt i metoden har vi strukit fördelningsrättvisa efter att det 

inte klarat de krav vi haft på partiellt bortfall. Det innebär att vi inte heller här kommer att 

kommentera det. 

Rättvisa har visat sig påverka hur väl det sociala utbytet fungerar, främst genom att det 

påverkar det uppfattade förtroendet som medarbetare har till sin närmsta chef (Colquitt et. al. 

2001). Procedurrättvisa mäter hur väl procedurer i arbetet uppfattas som rättvisa, även här så 

skattar cheferna i högre grad att medarbetarna behandlas rättvist. Dock så har cheferna högre 

standardavvikelse (även i informationsrättvisa) här än under många andra grupper, vilket 

tyder på att även cheferna anser att detta inte fungerar till hundra procent alla gånger. 

Resultatet kring informativ rättvisa är väldigt likt procedurrättvisan, vilket kan påverka hur 

väl medarbetare uppfattas få korrekt och aktuell information. 

Rättvisan överlag tyder på att det fungerar delvis tillfredsställande i organisationen, 

standardavvikelsen visar även i denna grupp att det varierar en hel del mellan våra 

respondenter. Procedurrättvisa har visat sig ha ett starkt samband till hur förtroende uppfattas 

(Colquitt et. al. 2001), vilket kan påverka hela det sociala utbytet. Vi tycker att vårt resultat 

visar att företaget, relativt sätt, har ett bra fungerande sätt kring procedurer och 

informationsvägar. Företagsledningen tycker att kommunikation är viktigt och att det skapar 



 Diskussion och Slutsats 

 

59 

 

en bra relation till medarbetarna. Då ledningen uppenbarligen lägger ner tid och fokus på detta 

område anser vi att vårt resultat kan vara värt för företaget att diskutera.  

Anställda som uppfattar att de behandlas rättvist är mer villig att följa arbetsförskrifter samt 

att de är mer osjälviska mot andra medarbetare (Cohen- Charash och Spector, 2001). Vi 

tycker då att organisationen kan se över verktygen kring hur procedurer förmedlas ut i 

verksamheten samt vilka informationsvägar som används. En viktig faktor att kommentera är 

förstås i vilken grad som företaget vill att medarbetarna ska kunna påverka dessa situationer. 

När det gäller ledarskapet har företagsledningen fokuserat på fem beteenden: kunna 

kommunicera, driva förändringar, vara resultatinriktad, handlingskraftig samt vara uthållig. I 

företagets chefsprofil så specificeras chefernas ansvar, chefernas fyra roller och vilken 

ledarstil som förespråkas. Vi anser att företaget har en väl utformad chefsprofil och innehållet 

i chefsprofilen stämmer väl överens med vad som behövs i ett skandinaviskt och svenskt 

företag. Vi anser även att organisationens chefsprofil är tillfredsställande men utifrån 

undersökningen kan vi konstatera att inte allt når ut i organisationen som förespråkas i 

chefsprofilen.  

Vi har valt att mäta sex beteenden kring den transformative ledaren i denna studie, och vi 

tycker dessa beteenden skapar en bra förutsättning för ett gott ledarskap som kan resultera i en 

välmående organisation. Vi kan konstatera att det är kring dessa beteenden som medarbetarna 

har fått lägst medelvärden överlag i denna studie, vi kommer nedan att diskutera var och ett av 

dessa beteenden.  

Det första beteendet att artikulera vision fick en signifikant skillnad mellan cheferna och 

medarbetarna. Vi kan här konstatera att resultatet inte är tillfredsställande då medarbetarnas 

medelvärde är under tre.  Cheferna anser att de artikulerar visionen för framtiden och 

identifierar nya möjligheter för arbetsgruppen samt inspirerar sina medarbetare inför 

framtiden. Detta är något som inte medarbetarna anser att deras närmaste chef gör. Vi anser 

att detta kan skapa ett problem för företaget då de vill att organisationen arbetar med visioner. 

Detta är något som vi tycker företaget bör försöka att utveckla så att det även når ner till 

medarbetarna och inte bara cheferna. En orsak till vårt resultat skulle kunna vara att de 

verktyg cheferna har idag, för att förmedla visionerna, inte är tillfredsställande (vi kommer 

diskutera detta mer under beteendet målacceptans). Enligt Gardner och Avolio (1998) är det 

viktigt att chefen känner sig effektiv i vad de gör i förhållande till sin kapacitet och förmåga. 

Nu visar vårt resultat på att cheferna tycker sig vara bra på att måla upp visioner (dock en 

standardavvikelse på 1,05) för sina anställda, just standardavvikelsen kan tyda på att vissa 

chefer inte helt tydligt har klart för sig hur denne ska kommunicera ut visionerna. En orsak till 

att medarbetarna inte uppfattar företagets visioner särskilt bra kan också bero på att förtroende 

för sin chef påverkar hur väl visioner accepteras (Bennis och Nanus, 1985). 
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 Vi anser att organisationen måste se över hur de mer aktivt kan arbeta med att skapa en 

förståelse för visionerna och hur de ska förmedlas. Ett sätt kan vara att medarbetarna känner 

mer närvaro av sin chef och kan diskutera visionerna mer vardagligt. 

När det gäller målfostran/acceptans så är skillnaden statistiskt signifikant och resultatet är 

tillförlitligt. Vi har ett medelvärde hos cheferna på 4,74 vilket är riktigt bra och medarbetarna 

har ett medelvärde på 3,38 som inte är lika bra.  Vi har också en rätt stor skillnad när det 

gäller standardavvikelsen, medarbetarna (1,63) och cheferna 0,69. Vi menar att detta kan bero 

på att cheferna har en högre utbildningsnivå samt att de av företaget har fått en bättre insikt i 

företagets mål och visioner genom chefsprogrammet. Vårt resultat speglar även vad ett par 

respondenter kommenterat i fritextsvar.  

”Vi har inga mål på min enhet. Vi vet inte var vi ska” 

”Att sätt upp mål som är begripliga och arbeta mot mål är under all kritik” 

Företaget lägger stor vikt på målstyrning och att målen ska brytas ner i organisationen till 

medarbetarna i form av målkontrakt. Vid intervjun så berättar respondenten att de arbetar 

mycket med målkontrakt i chefsprogrammet.  Då detta är viktigt anser vi att organisationen 

bör försöka arbeta ännu mera med att skapa verktyg för cheferna så att dessa målkontrakt 

uppfattas på rätt sätt hos medarbetarna. Även om medelvärdet för medarbetarna är lågt kan 

det finnas arbetsplatser som är duktiga på att förmedla och bryta ner målsättningarna till 

individnivå, denna tolkning gör vi för att standardavvikelsen är hög bland medarbetarna samt 

att vi fått in ett fritext svar enligt nedan. 

”Tydliga mål finns i företaget” 

Beteendet att chefen skall vara en förebild så är det en stor skillnad mellan medarbetarnas och 

chefernas medelvärden.  Att cheferna inte uppfattas som en förebild kan tyda på att ledarens 

sätt att agera inte uppfattas av medarbetarna. Det skulle kunna bero på att medarbetarna inte 

träffar sin närmsta chef i den utsträckning som de skulle vilja och på det sättet inte bildat sig 

en uppfattning. Att leda genom att medverka och inte bara instruera är enligt Podsakoff et. al 

(1990) ett viktigt beteende för att uppfattas som förebild, vilket kan vara ett råd till cheferna, 

att vara mer ute på fältet. Vi anser att organisationen bör utveckla sina ledare inom detta 

område, vilket underlättas genom att skapa förutsättningar för cheferna att vara mer delaktig i 

den dagliga driften.  

I företaget så anser både medarbetarna (4,29) och cheferna (4,74) att det ställs höga 

förväntningar på medarbetarna.  Skillnaden här mellan cheferna och medarbetarna är den 

minsta (0,45) i hela undersökningen. Vi anser att det är bra att förväntningarna från cheferna 

uppfattas av medarbetarna.  Att tydliggöra vilka förväntningar som cheferna/organisationen 

har på sina medarbetare skapar en bättre möjlighet för medarbetarna att utföra ett bra arbete.  

Dock anser vi att förväntningar kan skapa problem i form av stress om inte medarbetarna har 

rätt verktyg för att uppfylla de förväntningar som ställs. Vi anser att det kan vara ett problem 
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med höga förväntningar då uppsatta mål och visioner för företaget inte riktigt når ut till 

medarbetarna. Detta kan skapa en förvirring hos medarbetarna då de känner att de har stora 

krav på sig men inte riktigt vet hur de ska uppnås. I ett längre perspektiv anser vi att detta kan 

ha påverkan på relationen till sin chef. Om medarbetare känner pressen (i form av höga krav) 

från sin chef utan att få stödet och verktygen att lyckas kommer det sannolikt att påverka 

förtroendet och upplevd rättvisa, som i sin tur påverkar relationen och det sociala utbytet dem 

sinsemellan (t.ex. Colquitt et. al. 2001; Fairholm 1994; Mayer 2007). 

Som vi beskrivit i teoriavsnittet är en viktig del i det svenska och skandinaviska ledarskapet 

att ge personligt stöd till sina medarbetare. I företaget anser vi att det kan finns en brist när det 

gäller stödet från cheferna till sina medarbetare. Cheferna är överens om att de ger sina 

medarbetare stöd medan medarbetarna bara delvis tycker sin närmsta chef är stöttande.  Vi 

tycker inte vårt resultat är tillfredsställande då det ställs höga förväntningar på medarbetarna. 

Då bör man sträva efter en organisation där cheferna mer aktivt stöttar sina medarbetare. 

Genom att medarbetarna skulle känna en större närvaro av sin chef tror vi att detta skulle 

fungera bättre. 

När det gäller intellektuell stimulans på företaget så tycker cheferna att de utmanar 

medarbetarna att tänka i nya banor för att utveckla verksamheten, medan medarbetarna inte 

uppfattar det lika tydligt. Vi anser att detta kan resultera i att medarbetarna tappar motivation 

då de inte känner utmaning i arbetet. Vi anser att cheferna bör försöka att utmana sina 

anställda att tänka i nya banor. Detta skulle kunna göras genom att delegera ut mer ansvar 

samt låta dem lösa uppgifterna på egen hand, där endast ramarna för hur det måste utföras 

finns beskrivna. Det tror vi kan stimulera medarbetarna på ett sätt som gör att de finner sitt 

arbete mer meningsfullt, viktigt är dock att medarbetarna tydligt känner till de yttre ramarna, 

vilket i sin tur kräver god kommunikation mellan chef och anställd.   

Det transaktionella ledarskapsbeteendet, som Bass (1985) ser som ett komplement till den 

transformative ledaren tycker cheferna att de har ett sådant ledarskapssätt. Medarbetarna 

tycker att deras närmsta chef delvis besitter ett sådant beteende. Detta resultat kan uppfattas 

som bra i vissa situationer och lite mindra bra i andra. En faktor som påverkar i detta läge är i 

vilken grad som ledningen vill ha ett system med yttre belöningar. Den transformative 

ledarens beteende ska i teorin påverka medarbetarnas inre motivation, de vill säga att de 

motiveras och mår bra av att de känner att sitt arbete är viktigt och värdefullt. Vi tycker att det 

kan vara bra att medarbetarna även får beröm av sin chef, både i form av en klapp på axeln 

samt till exempel en julklapp till jul om resultatet är positivt.  

Om medarbetare inte känner stödet från sin chef och har en inre motivation kan yttre 

belöningar få fel effekt, till exempel kanske medarbetare inte gör mer än nödvändigt för att få 

en viss belöning. Då är det i det längre perspektivet negativt för organisationen.    

Genom våra iakttagelser och inläsning av material så framgår det att företaget tycker att deras 

ledare är relationsinriktade och att det är något som företaget anser är positivt.  Det 
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transformativa ledarskapet skapar en god grund för en bra relation mellan medarbetarna och 

cheferna (Bass 1985; Pierce och Newstrom 2008).  Vi anser att organisationens chefer överlag 

har transformativt ledarskapsbeteende men att det finns delar som kan förbättras hos cheferna. 

Det vi anser är en brist, är att medarbetarna har svarat relativt lågt på målfostran och artikulera 

vision. Företaget arbetar med mål och visioner och strävar efter att deras medarbetare skall 

vara väl insatta i detta.  Cheferna har en uppfattning att de förmedlar det till medarbetarna 

men det når tydligen inte riktigt medarbetarna. Bass (1985) tycker att chefer ska fokusera på 

tre sätt som kan förbättra sina möjligheter att uppfattas som transformativ: 1. Chefen ska 

arbeta med att höja medarbetarnas medvetandegrad gällande uppsatta mål och hur viktiga det 

är att lyckas med dessa. 2. Få medarbetarna att prestera ännu bättre och se till kollektivet och 

inte bara till sitt eget självintresse. 3. Kunna tillfredsställa medarbetares högre behov.  

Vi tycker att företaget ska arbeta med verktygen kring hur de idag förmedlar målen ut i 

verksamheten och se om det finns något förbättringsområde. Genom att fokusera på och team 

mål och arbeta med gruppkänslan tror vi att det skulle kunna skapa större målacceptans och 

en bättre förståelse för visionen som företaget har. I chefsprogrammet finns det ett tydligt 

fokus på mål för verksamheten men vi kan utifrån vårt resultat se att dessa inte når ut till alla 

medarbetare på ett tillfredsställande sätt. 

I studien så studerar vi om cheferna anser att de har ett uppgifts- relations- eller 

utvecklingsorienterat beteende. Dessa tre beteenden går på något vis att koppla till de 

områden vi diskuterat ovan (Till exempel berör relationsorienterat beteende både LMX och 

delar av den transformative ledaren).  

Det uppgiftsorienterade beteendet på företaget har en stor skillnad mellan medarbetarna (2,83) 

och deras chefer (4,37). Således anser cheferna att de är uppgiftsorienterade medan 

medarbetarna inte anser att så är fallet. Detta tolkar vi som något positivt som helhet. Vi 

menar att kan det vara bra att medarbetarna inte uppfattar detta som så präglande hos sina 

chefer, just för att uppgiftsorienterat ledarskap kan uppfattas som styrande och inte ger någon 

större frihet. Däremot tycker vi det är bra att cheferna anser att de lägger fokus på detta. Yukl 

(2008) menar att den uppgiftsorienterade chefen är bra på att förbättra effektiviteten genom att 

planera och styra verksamheten så att resurserna används på rätt sätt till minimerad kostnad. 

Om skillnaden som existerar är bra eller dåligt för företaget är inget vi kan bedöma utan ligger 

på företagsledningen. Däremot tycker vi att vissa faktorer kan vara viktiga att de når ut till 

medarbetarna, särskilt då ledningen strävar efter målstyrning. Enligt Arvonen och Lindvall 

(1997) är uppgiftsorienterat ledarskap förknippat med planering och föra en dialog kring detta 

med medarbetarna.  Det är viktigt att få en insikt i vilka faktorer ledningen vill att 

medarbetarna ska förstå och känna till, då detta i så fall måste kommuniceras bättre än idag, 

exempel på förbättringsområden är information kring målstyrningen.  

Hofstede (1980) visar i sin forskning att uppgiftsorienterat beteende har en hög maktdistans 

och detta är något som vi inte tycker är bra i ett svenskt företag då det i det svenska 

ledarskapet är viktigt med en relation till sin chef. Även om uppgiftsorienterat beteende kan 
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vara viktigt inom begreppet management (vilket innebär att fokus inte är på ledarskap utan att 

driva verksamheten). Då företagsledningen tydligt visar att detta beteende är viktigt för att nå 

organisationens mål tycker vi resultatet kan vara bra. Det är dock viktigt att ha en balansgång 

mellan uppgiftsorienterat och relationsorienterat beteende, skärskilt när företagsledningen 

även poängterar att en god relation är viktigt för att det uppgiftsorienterade ledarskapet skall 

fungera.  

Resultatet av relationsorienterat beteende så anser cheferna att de verkligen har en bra 

relation, likaså medarbetarna. Vi anser att det är ett bra resultat då en av de viktigaste 

förutsättningarna i ett svenskt företag för att kunna ha ett väl fungerande ledarskap, är att det 

existerar en relation mellan medarbetarna och deras chef.  Intervjun visade också att det 

relationsorienterade ledarskapet är viktigt i företaget.  Vi tycker att företaget skall fortsätta att 

arbeta som de gör med relationen mellan medarbetarna och cheferna. Detta då forskare under 

årtionden har konstaterat att relationsorienterat beteende leder till högre 

arbetstillfredsställelse, lägre personalomsättning och kan också reducera stress hos 

medarbetarna (Yukl 2008). Vi ser också att personalomsättningen är väldigt låg på företaget 

och detta kan visa på att de har en god relation i organisationen. Vi vill dock hänvisa till de 

faktorer som vi ovan diskuterat, som kan påverka relationen. Det vi tycker är viktigt är att 

ledningen aldrig finner detta som tillfredsställande (även om det fungerar bra i dagsläget), 

utan hela tiden ser över hur chefer och deras medarbetare mår och vilka verktyg de har för att 

lyckas med en god arbetsrelation.  

Utvecklingsorienterat beteende är viktigt vid omställningar och förändringar i organisationen 

då detta beteende har bra effekt på skapa förståelse för kommande förändringar (Yukl 2008). 

Cheferna fick ett medelvärde på 4,84 och medarbetarna ett på 3,49. Genom att företaget 

genomgår många förändringar för att möta nya situationer på marknaden tycker vi att 

företaget ska arbeta mer med att få medarbetarna mer medvetna om visionerna för 

organisationen och få dem att tänka i nya banor inför framtid. En orsak till varför 

medarbetarna inte finner cheferna så utvecklingsorienterade kan kopplas till det relativt svaga 

resultatet kring den transformative ledarens beteenden vision och intellektuell stimulans. Att 

vi fått sådana resultat och kan kontrollera detta på två ställen i enkäten tyder det på ett område 

som företaget bör se över. Om cheferna får medarbetare att dela med sig av idéer och 

diskutera detta tillsammans skapas ett mera utvecklingsorienterat beteende enligt Arvonen  

och Lindvall (1997). Detta bygger på att kommunikationen fungerar och  att chefen finns 

närvarande.   

Cheferna anser att medarbetarna har ett högre behov av ledarskap (4,84)  än vad medarbetarna 

själv tycker (4,0). De Vires at. al. (2002 s. 122) menar att behovet av ledarskap är i hur stor 

utsträckning medarbetarna vill att ledaren skall underlätta vägen till individuella, grupp 

och/eller organisatoriska mål. Det kan kopplas till vårt resultat just kring hur medarbetarna 

idag uppfattar mål och visioner i företaget. Utifrån intervjun så framgår det att ledarskapet är 

viktigt i frågan kring att ha en målstyrd verksamhet och att det finns mål som skall uppnås. 
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Företagsledningen menar att det då inte är meningen att ledaren går in och detaljstyr.  

Företaget anser att det största behovet av ledarskap är i olika processer. Vid intervjun 

framgick det att det fortfarande finns arbete med att utveckla målstyrningsprocessen. Detta är 

något som vi också ser i resultatet från enkäten då den största skillnaden mellan medarbetarna 

och cheferna är när det gäller behovet av att ledare sätter upp mål. Vi tror att orsaken till detta 

kan vara så enkel att då medarbetarna inte förstår målsättningarna, inte heller tycker det är 

något de behöver hjälp med av sin chef.   

Det största behovet av ledarskap är både hos medarbetarna och cheferna att ge arbetsrelaterad 

feedback och vara kontakten mot företagets ledning. Företagsledningen anser också att de 

måste bli bättre på att ge feedback till sina medarbetare. Vi tycker det är positivt att ledningen 

uppmärksammat att det finns behov av mer arbetsrelaterad feedback. Något som vi inte har 

mätt i vår enkät rent specifikt, men som återfunnits i fritext svar, är behov av närvaro från sin 

chef. Företagsledningen måste skapa tid åt sina chefer för kunna lyssna till vad medarbetarna 

tycker och tänker och utifrån det kunna ge mera feedback.  

7.2 Slutsatser 
Vi har i vår studie funnit skillnader mellan vad företaget förespråkar, utifrån det material vi 

studerat, och det faktiska utfallet från undersökningen. Företaget vill arbeta efter mål och 

utforma målkontrakt till varje individ, vårt resultat visar att medarbetare inte fullt förstår de 

uppsatta målen. Likaså tyder resultatet på att medarbetarna inte förstår företagets visioner. 

Företagsledningen tycker att deras chefer är duktiga på att finnas tillgängliga för sina 

medarbetare, vilket visat sig i fritextsvar att medarbetarna inte håller med om. Vårt resultat 

kring att vara, till exempel, stöttande kan ha som orsak att medarbetare saknar närvaro av sin 

chef. 

Det existerar skillnader mellan hur cheferna och medarbetarna uppfattar det faktiska 

ledarskapet. I samtliga delar som vi undersökt i enkäten är skillnaden mellan chefer och 

medarbetare signifikant. Dock är det viktigt att kommentera att forskning visat på att chefer 

ofta skattar sin förmåga högre än medarbetarna (Kolb 1995). Vi tycker att företaget ska 

utvärdera resultatet utifrån vad det tycker är viktigt att förändra, men att de först och främst 

lägger mest uppmärksamhet på de skillnader som existerar mellan det ledarskap som 

ledningen förespråkar och det faktiska som vi identifierat.  
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8 
Avslutande ord 

Här diskuterar vi framtida forskning och generaliserbarhet. 

 

8. Avslutande ord 

Genom vår studie kan man se att det är viktigt att företag också utvärderar sitt chefsprogram 

utifrån de delar som finns med i programmet. Utveckling är något som sker i alla branscher 

och det innebär att även företag hela tiden måste utveckla deras program. Vi anser att det är 

viktigt att ledarskapsutbildning/utveckling inte förbises i jakten att hela tiden effektivisera 

verksamheten, vilket i förlängningen innebär att chefer får fler arbetsuppgifter att utföra. Det i 

sin tur kan ge en effekt som leder till minskat ledarskap och ökat chefskap. Att fokusera på 

ledarskapet och relationen mellan medarbetare och deras chefer har, enligt den teoretiska 

referensramen, en positiv inverkan på ett företags utveckling och resultat. I denna 

undersökning har vi studerat ledarskapsprogram, och gjort en fallstudie på ett företag som har 

ett chefsprogram där ledarskapet ingår som en del i utbildningen. Om man ska vidareutveckla 

denna studie vore det intressant att jämföra företag som valt en inriktning mot chefsprogram 

(där ledarskap är en del i detta) mot företag som har ett specifikt ledarskapsprogram. Detta 

kan ge företag mer kunskap kring området och det kan även spara pengar genom att satsa på 

program som ger bäst effekt. 

8.1 Generalisering 
Vid genomförandet av en studie är det intressant att diskutera dess generaliserbarhet. I denna 

studie kan det begreppet diskuteras utifrån två perspektiv. Hur generaliserbart är det inom 

organisationen vi studerat samt kan andra företag ha nytta av vårt resultat. 

Vi har gjort ett urval där vi studerat de chefer som genomgått chefsprogrammet och deras 

medarbetare. Vi anser att vårt resultat har stor nytta för hela organisationen då det gett en bild 

av hur ledarskapet fungerar i praktiken. Då vi har studerat chefer och deras anställda som är 

utspridda på kontor runt om i Sverige är det svårt att specifikt uttala sig om vad som fungerar 

bra respektive mindre bra på olika platser. Men här är det företagsledningens uppgift tolka 

vårt resultat och se det som ett hjälpmedel att kunna vidareutveckla/förbättra områden som 

idag inte fungerar helt tillfredsställande.  

För att återkoppla till vår inledning där vi nämner att företag allt mer lägger fler 

arbetsuppgifter på sina chefer, vilket visar sig bland annat genom att företag har chefsprogram 

istället för ett renodlat ledarskapsprogram. Företag ställer idag högre krav på chefernas 

kompetens genom att ge chefer större arbetsområden. Det finns enligt oss en risk att 
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ledarskapet kan få stå tillbaka för mer administrativa uppgifter, vilket in sin tur kan påverka 

relationen mellan chefer och deras medarbetare. I detta resonemang menar vi att även andra 

företag som effektiviserar och innefattar fler delar än ledarskap i deras chefsprogram kan ha 

nytta av vår studie. Då vi valt teorier som passar i en svensk kontext kan även andra företag i 

Sverige dra nytta av informationen och utveckla sina program. Resultatet i sig visar på hur 

situationen är på det studerande företaget, men vi anser ändå att andra företag i Sverige kan 

dra nytta av resultatet. Det kan främst ge andra företag en inblick kring vad forskning inom 

ledarskap kommit fram till och vad de själva kan behöva utveckla inom dessa områden.  

Företag måste hela tiden effektivisera sin verksamhet, detta för att kunna vara 

konkurrenskraftig. Vi vill med vår studie visa att relationen mellan chef och medarbetare är 

ett viktigt verktyg för att nå långsiktiga mål och resultat, och får inte försummas i jakten på 

effektivisering.       
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 Bilaga 1. Intervjumall 

 

Bilaga 1. Intervjumall 

Allmänt om vårt företag: 

 Hur ser organisationen ut? Hur är den uppbyggd? (bedriver verksamhet inom olika 

grenar) 

 Vilka delar inom organisationen berörs av vår studie? (är det alla delar? Från alla 

nivåer) 

Gällande chefsprogrammet: 

Har du själv genomgått programmet? 

 Vad innehåller ert chefsprogram?  

 Hur har ni utformat det? 

 Varför har ni utvecklat ert chefsprogram? 

 Vad är intensionen? Fokus på att få nöjdare medarbetare? Bättre resultat? 

 Hur mycket ledarskaputbildning anser ni att chefsprogrammet innehåller? Hur stor 

del? Hur mycket ledarskapsutbildning? Hur viktigt anser ni att det är med utveckling 

av ledarskapet? 

Utbytet: 

 Hur vill ni att era chefer ska uppfattas av deras anställda? T.ex. hur de upplever 

stöttning, visad förståelse mm?  

 Kan du ge praktiska exempel på hur ni försöker implementera detta? 

 Följer ni i dagsläget upp detta på något vis? 

Förtroende: 

 Vilka grundfaktorer anser ni är viktiga för att det ska existera ett bra förtroende mellan 

anställda och chef? 

 Hur arbetar ni med att chefer ska skapa ett gott förtroende bland sina medarbetare? 

 Hur gör ni det rent praktiskt? 

 Följer ni i dagsläget upp detta på något vis? 
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Rättvisa:  

 Vilka faktorer tycker ni är viktiga för att anställda skall uppleva sin arbetssituation 

som rättvis?  

 Hur vill ni att era anställda ska involveras i processer såsom utformning av 

arbetsrutiner? 

 Till vilken grad anser ni att era medarbetare ska kunna påverka resultaten från dessa 

processer?  

 Arbetar ni i dagsläget med att följa upp hur dessa processer upplevs av både era chefer 

och deras anställda? 

 Hur arbetar ni med lönesättning? T.ex. individuell? 

 Vilka riktlinjer ska era chefer följa då de förhandlar lönen med sina medarbetare? 

 Får deras medarbetare ta del av underlaget som deras löneökning baseras på? 

Ledaregenskaper: 

 Vid rekrytering av en chef, finns det beteenden som ni främst söker efter?  

 Har ni något fokus på att utveckla specifika egenskaper hos era chefer genom 

chefsprogrammet? 

Den transformative ledarens egenskaper: 

 Arbetar ni med att få era chefer att artikulera er vision? I så fall hur? 

  Hur vill ni att era chefer ska leda/agera gentemot deras anställda? Ex. Genom 

exempel, learning by doing? 

 Arbetar ni med att fostra en målacceptans bland era medarbetare? Vilka 

verktyg/utbildning har då chefen för att lyckas med detta? Har ni tydliga mål? 

 Vill ni att era chefer sätter tydliga krav på vad som förväntas av deras medarbetare? 

Hur vill ni i så fall att det implementeras? 

 Hur ser ni på att era chefer ska stimulera sina anställda rent intellektuellt? Genom att 

tänka nya banor, presenterar nya utmanande idéer mm? 

 Arbetar ni med feedback och aktivt berömma medarbetare som gjort ett bra arbete? I 

så fall hur implementerar ni detta hos era chefer? 
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Beteendeorienterat ledarskap 

Uppgiftsorienterat ledarskap: 

 Hur vill ni att era chefer ska fokusera på sina anställdas arbetsuppgifter? T.ex. skapa 

struktur, ger klara instruktioner, sätter upp tydliga mål etc? 

 Hur uppnår era chefer detta? 

Relationsorienterat ledarskap: 

Relationen: (finns åsikter kring att chefer är dåliga på närvaron, svåra att nå) 

 Hur anser ni att en god arbetsrelation bör vara?  

 Hur ska cheferna förhålla sin arbetsrelation gentemot sina anställda?  

 Hur vill ni att era chefer ska agera för att upprätthålla en god relation? Vilka verktyg 

kan de använda sig av. 

 

Utveckling/förändringsorienterat ledarskap: 

 Till vilken grad vill ni att era chefer ska vara utvecklingsorienterade? (fokus på att 

tänka i nya banor) 

 Hur vill ni att era chefer i så fall ska agera? (mot medarbetarna) 

  Hur vill ni att deras anställda ska uppfatta deras agerande? 

Behov av ledarskap: 

 I vilken grad anser ni att era chefer behöver styra sina medarbetare i arbetet? 

 Vilken/vilka uppgifter tycker ni era chefer har som huvudsyssla? Leda, startegiskt, 

resultat 

 När tror ni att era medarbetare har mest behov av sin chef? T.ex. stöttning, sätta upp 

mål, motivera, ge stöd etc? 
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Bilaga 2. Enkät 

 

Hej! 

Syftet med studien är att se hur ledarskapet är på Ert företag. Vi hoppas att resultatet kan 

bidra till förbättringar i Ert arbete.  

 

Resultatet kommer att behandlas helt ANONYMT. Enkäten skickas direkt tillbaka till oss när Ni 

har fyllt i den klart. 

 

Enkäten tar ca 15-20 min att genomföra och det skulle betyda väldigt mycket för oss om Ni tog 

er tid att svara på den. 

 

 

//Stefan Holmlund 070-6387767 och John Karlsson 070-6422318 

 

 

1. Bakgrundsfrågor 

 

  

Kön 

 Kvinna 

 Man 
 

Ålder 

 30 år eller yngre 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 61 år eller äldre 
 

Vilken är din högsta avslutade utbildning 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Eftergymnasial yrkesutbildning 

 Högskola/Universitet 

 Annan 
 

Hur många år har du arbetat åt företaget 

 0-3 år 

 3-6 år 
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 6-9 år 

 9-12 år 

 12 eller mer 
 

Har du någon annan ledarskapsutbildning förutom chefsprogrammet? 

 Ja 

 Nej 
 

Om JA vilken ledarutbildning? _________________________________ 

Har du personalansvar (Chef)  

 Ja 

 Nej 
 

   

 

2. Relationen mellan medarbetare och chef 1 (Chef) 

Du MED PERSONALANSVAR (Chef), till vilken grad passar följande påståenden in på dig 

    

1. I mycket liten grad 

2. I liten grad 

3. Delvis 

4. I hög grad 

5. I mycket hög grad 

  

 

 
1. I mycket 
liten grad 2 3. 

Delvis 4 5. I mycket 
hög grad 

1. Jag som chef visar mina medarbetare hur nöjd jag är med deras arbete 
     

2. Jag som chef har tillit till mina medarbetare  
     

3. Arbetsrelationen mellan mig som chef och mina medarbetare är bra  
     

4. Jag som chef har god förståelse för mina medarbetares problem och 
behov      
5. Jag som chef stöttar mina medarbetare 

     
6. Jag som chef ser mina medarbetare potential 

     
7. Jag som chef hjälper mina medarbetare med att lösa uppkomna problem i 
arbetet      
8. Jag uppfattar att de flesta av mina medarbetare litar samt respekterar mig 
som chef      
9. Mina medarbetare kan öppet prata med mig om problem i arbetsgruppen 

     
10. Jag som chef reagerar konstruktivt och omtänksamt om mina 
medarbetare delar med sig av sina problem i arbetsgruppen      
11. Jag som chef har en bra relation till mina medarbetare; de kan öppet 
dela sina idéer, känslor och framtidsvisioner med mig som chef      
12. Jag som chef tror mina medarbetare skulle känna en viss saknad om jag 
skulle sluta för ett annat arbete      
13. Jag som chef utför, med hängivenhet, mina arbetsuppgifter 

     
15. Jag som chef har rätt förutsättningar att ge bra vägledning för att 
underlätta arbetet för arbetsgruppen      
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3. Relationen mellan medarbetare och chef 2 (Chef) 

Du MED PERSONALANSVAR (Chef), till vilken utsträckning tycker du följande påståenden 

stämmer 

    

(Processer är t.ex. olika beslutsprocesser som behandlar t.ex utarbetning av arbetsrutiner, 

schema mm.) 

 

1. I mycket liten utsträckning 

2. I liten utsträckning 

3. Delvis 

4. I hög utsträckning 

5. I mycket hög utsträckning 

  

Jag MED PERONALANSVAR (Chef) anser att...  

 
1. I mycket liten 

utsträckning 2 3. 
Delvis 4 5. I mycket hög 

utsträckning 
...mina medarbetare har möjlighet att uttrycka vad man tycker 
och känner angående processer i arbetet      
...mina medarbetare möjlighet att påverka resultaten från 
dessa processer      
...processerna tillämpats konsekvent och rättvist bland mina 
medarbetare      
...dessa processer utförts på ett fördomsfritt sätt gentemot 
mina medarbetare      
...processerna för mina medarbetare baserats på korrekt 
information      
...mina medarbetare har möjlighet att överklaga resultat från 
dessa processer      
...processerna mot mina medarbetare har följt etiska och 
moraliska riktlinjer      
...jag är ärlig i min kommunikation med mina medarbetare 

     
...jag har förklarat processerna grundligt 

     
...mina förklaringar angående processerna är tillräckliga 

     
...mina medarbetare har fått information om processerna i god 
tid i enlighet med företagets riktlinjer      
...jag anpassar min information om processerna olika beroende 
på mina medarbetares behov      

 

 

Jag MED PERSONALANSVAR (Chef) anser att...  

 
1. I mycket liten 

grad 2 3. 
Delvis 4 5. I mycket hög 

grad 
...medarbetarnas ersättning (belöning, lön) speglar den arbetsinsats 
som de lägger ner i arbetet      
...medarbetarnas ersättning (belöning, lön) speglar vad de har bidragit 
med till företaget      

 

 

   

 

 
4. Ledarskapet på företaget (Chef) 

Du MED PERSONALANSVAR (Chef), bedöm till vilken grad följande påståenden stämmer in på 

dig utifrån hur du agerar som chef.  
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1. I mycket liten grad 

2. I liten grad 

3. Delvis 

4. I hög grad 

5. I mycket hög grad 

  

Jag MED PERSONALANSVAR (Chef) anser att jag.... 

 
1. I mycket liten 

grad 2 3. 
Delvis 4 5. I mycket hög 

grad 
…vet målet med företagets arbete och förmedlar detta till mina 
medarbetare      
…målar upp en intressant bild över framtiden för mina medarbetare 

     
…söker hela tiden nya möjligheter för företaget och mina medarbetare 

     
… inspirerar mina medarbetare genom planer för framtiden 

     
… leder genom att ”utföra” istället för att bara ”instruera” 

     
…tillhandahåller en arbetsbeskrivning för medarbetarna att följa 

     
…leder genom att ge exempel på hur arbetet kan genomföras 

     
…främjar samarbete mellan mina medarbetare 

     
…uppmuntrar medarbetarna att bli lagspelare 

     
…får medarbetarna att arbeta tillsammans för att nå våra 
gemensamma mål         
…strävar efter en gruppkänsla och positiv attityd hos mina 
medarbetare      
…visar att jag förväntar mig mycket av medarbetarna 

     
…förväntar sig att medarbetarna presterar sitt bästa 

     
…inte nöjer mig med en "hyfsad" prestation från mina medarbetare 

     
…visar respekt för medarbetarnas personliga känslor 

     
…uppträder hänsynsfullt inför medarbetarnas personliga behov 

     
…utmanar medarbetarna att tänka på problem i nya banor 

     
…ställer frågor som utmanar medarbetarna att tänka till 

     
…stimulerar medarbetarna att tänka i nya banor hur de kan utför sina 
arbetsuppgifter      
…har idéer som utmanar medarbetarna att utvärdera sina egna 
grundvärderingar om arbetet      
…ger alltid positiv feedback när medarbetarna presterar väl 

     
…ger speciellt erkännande när någon har utfört ett arbete väldigt bra 

     
…berömmer medarbetare när de presterar bättre än normalt 

     
…ger personligen beröm till medarbetare när de har utfört ett 
enastående arbete      

 

 

Jag MED PERSONALANSVAR (Chef) anser att jag....  

 
1. I mycket liten 

grad 2 3. 
Delvis 4 5. I mycket hög 

grad 

...skapar struktur för mina medarbetare i arbetet 
     

...är tydlig i vem som har ansvar för olika arbetsuppgifter 
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...tydliggör varför det är viktigt att följa regler och principer 
     

...sätter tydliga mål att följa 
     

...är väldigt noga med att följa de riktlinjer som är uppsatta för 
arbetet      
...är kontrollerande i mitt sätt att leda arbetet 

     
...tydliggör och förklarar vad som krävs av medarbetarna 

     
...planerar noga arbetet 

     
...ger klara instruktioner 

     
...analyserar och tänker noga igenom beslut innan de fattas 

     
...är vänlig 

     
...litar på mina medarbetare 

     
...är öppen och ärlig 

     
...är omtänksam 

     
...står upp för mina medarbetare 

     
...skapar en arbetsmiljö som är fri från konflikter 

     
...behandlar mina medarbetare rättvist 

     
...låter medarbetarna ta egna beslut 

     
...betraktar medarbetarna som olika individer med olika personliga 
behov      
...är villig att ta risker vid beslutsfattande 

     
...uppmuntrar att tänka i nya banor 

     
...gillar att diskutera nya ideér  

     
...delar med sig av tankar och planer för framtiden 

     
...har en framåtanda som stimulerar utveckling  

     
...föreslår/initierar nya projekt 

     
...experimenterar nya tillvägagångssätt att utföra arbetsuppgifter 

     
...ser möjligheter istället för problem 

     
...tar snabba beslut om det är nödvändigt 

     
...ger förslag på nya och annorlunda tillvägagångssätt att 
genomföra saker      

 

 

   

 

 

 
 

 
5. Behov av ledarskap (Chef) 

Du MED PERSONALANSVAR, till vilken grad anser du att du behöver leda dina medarbetare på 

företaget? 
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1. I mycket liten grad 

2. I liten grad 

3. Delvis 

4. I hög grad 

5. I mycket hög grad 

  

Jag MED PERSONALANSVAR (Chef) behövs för att... 

 1. I mycket liten grad 2 3. Delvis 4 5. I mycket hög grad 

...sätta upp mål  
     

...bestämma vilket arbete som ska utföras och prioriteras 
     

...utbilda medarbetarna 
     

...motivera medarbetarna 
     

...koordinera, planera och organisera arbetet 
     

...bibehålla externa kontakter (leverantörer, kunder, etc.) 
     

...tillhandahålla ny information som är relevant för arbetet 
     

...samordna arbetsuppgifterna i gruppen 
     

...skapa god teamkänsla 
     

...ge stöd och hjälp  
     

...vara kontakten till företagets ledning 
     

...hantera konflikter 
     

...ge arbetsrelaterad feedback 
     

...kunna åtgärda misstag/fel 
     

...hjälpa till med att lösa problem 
     

...erkänna och belöna goda prestationer 
     

...inspirera medarbetarna 
     

 

 

Om du känner att du har ytterligare behov av ledarskapsutbildning, kan du här specifiera 

vilken 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Är du nöjd med chefsprogrammet 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 
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6. Relationen mellan medarbetare och chef 1 (Medarbetare) 

Du som INTE HAR PERSONALANSVAR (medarbetare), till vilken grad uppfattar du att dessa 

påståenden passar in i din nuvarande situation? 

 

1. I mycket liten grad 

2. I liten grad 

3. Delvis 

4. I hög grad 

5. I mycket hög grad 

  

 

 
1. I mycket 
liten grad 2 3. 

Delvis 4 5. I mycket 
hög grad 

1. Min närmsta chef visar mig hur nöjd han/hon är med mitt arbete 
     

2. Min närmsta chef har tillit till mig  
     

3. Arbetsrelationen mellan min närmsta chef och mig är bra  
     

4. Min närmsta chef har god förståelse för mina problem och behov 
     

5. Min närmsta chef stöttar mig i mitt arbete 
     

6. Min närmsta chef ser min potential 
     

7. Min närmsta chef hjälper mig att lösa uppkomna problem i arbetet 
     

8. Jag litar samt respekterar min närmsta chef 
     

9. Jag kan öppet prata med min närmsta chef om problem i arbetsgruppen 
     

10. Min närmsta chef reagerar konstruktivt och omtänksamt om jag delar 
med mig av mina problem i arbetsgruppen      
11. Min närmsta chef har en bra relation till mig; jag kan öppet dela mina 
idéer, känslor och framtidsversioner med min chef       
12. Jag skulle känna en viss saknad om min närmsta chef skulle sluta för 
ett annat arbete      
13. Min närmsta chef utför med hängivenhet sina arbetsuppgifter 

     
15. Min närmsta chef ger bra vägledning för att underlätta mitt arbete 

     
 

 

   

 

7. Relationen mellan medarbetare och chef 2 (Medarbetare) 

Du som INTE HAR PERSONALANSVAR, till vilken utsträckning uppfattar du att dessa 

påståenden passar in i din nuvarande situation. 

 

(Processer är t.ex. olika beslutsprocesser som behandlar t.ex utarbetning av arbetsrutiner, 

schema mm.) 

 

 

1. I mycket liten utsträckning 

2. I liten utsträckning 

3. Delvis 

4. I hög utsträckning 

5. I mycket hög utsträckning 
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Jag UTAN PERSONALANSVAR anser att...  

 
1. I liten 

utsträckning 2 3. 
Delvis 4 5. I hög 

utsträckning 
...det finns möjlighet för mig att uttrycka vad jag tycker och känner 
angående processer i arbetet      
...det finns möjlighet att påverka resultaten från dessa processer 

     
...processerna tillämpats konsekvent och rättvist bland medarbetarna 

     
...dessa processer utförts på ett fördomsfritt sätt 

     
...processerna baserats på korrekt information 

     
...det finns möjlighet att överklaga resultat från dessa processer 

     
...processerna följt etiska och moraliska riktlinjer 

     
...min närmsta chef är ärlig i sin kommunikation mot mig 

     
...min närmsta chef har förklarat processerna grundligt (tex hur 
löneförhandlingen går till)      
...min närmsta chef förklarar processerna tillräckligt tydligt 

     
...min närmsta chef har gett mig information om processerna i god 
tid      
...gällande processerna så ger min närmsta chef endast den 
information som är väsentlig för mig       

 

 

Jag UTAN PERSONALANSVAR anser att...  

 
1. I mycket liten 

grad 2 3. 
Delvis 4 5. I mycket hög 

grad 
...min ersättning (belöning, lön) speglar den arbetsinsats som jag 
lägger ner i arbetet      
...min ersättning (belöning, lön) speglar vad jag har bidragit med till 
företaget      

 

 

   

 

8. Ledarskapet på företaget (Medarbetare) 

Du som INTE HAR PERSONALANSVAR, bedöm till vilken grad dessa påståenden stämmer in på 

din närmsta chef. 

 

1. I mycket liten grad 

2. I liten grad 

3. Delvis 

4. I hög grad 

5. I mycket hög grad 

  

Jag SOM MEDARBETARE uppfattar min närmsta chef att han/hon..... 

 
1. I mycket liten 

grad 2 3 
Delvis 4 5 I mycket hög 

grad 
…vet målet med företagets arbete och ger mig information om hur 
det ska nås      
…målar upp en intressant bild över framtiden för mig 

     
…söker hela tiden nya möjligheter för företaget och mig 

     
… inspirerar mig genom planer för framtiden 

     
… leder genom att ”utföra” istället för att bara ”instruera” 
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…tillhandahåller en arbetsbeskrivning som jag kan följa 
     

…leder genom att ge exempel hur på arbetet kan genomföras 
     

…främjar samarbete mellan mig och mina medarbetare 
     

…uppmuntrar mig att bli lagspelare 
     

…får oss medarbetare att arbeta tillsammans för att nå våra 
gemensamma mål         
…strävar efter en gruppkänsla och positiv attityd hos oss 
medarbetare      
…visar att han/hon förväntar sig mycket av mig 

     
…förväntar sig att jag presterar mitt bästa 

     
…inte nöjer sig med en "hyfsad" prestation av mig 

     
…visar respekt för mina känslor 

     
…uppträder hänsynsfullt inför mina behov 

     
…utmanar mig att tänka på problem i nya banor 

     
…ställer frågor som utmanar mig att tänka till 

     
…stimulerar mig att tänka i nya banor hur jag kan utföra mina 
arbetsuppgifter      
…har idéer som utmanar mig att utvärdera mina grundvärderingar 
om arbetet      
…ger alltid positiv feedback när jag presterar väl 

     
…ger speciellt erkännande när jag har utfört ett bra arbete  

     
…berömmer mig när jag presterat bättre än normalt 

     
…ger personligen beröm till mig när jag har utfört ett bra arbete 

     
 

 

Jag SOM MEDARBETARE uppfattar min närmsta chef att han/hon..... 

 
1. I mycket liten 

grad 2 3. 
Delvis 4 5. I mycket hög 

grad 

...skapar struktur för mig i mitt arbete 
     

...är tydlig i vem som har ansvar för olika arbetsuppgifter 
     

...tydliggör varför det är viktigt att följa regler och principer 
     

...sätter tydliga mål att följa 
     

...är väldigt noga med att följa de riktlinjer som är uppsatta för 
arbetet      
...är kontrollerande i sitt sätt att leda arbetet 

     
...tydliggör och förklarar vad som krävs av mig 

     
...planerar noga arbetet (tex. hur det ska genomföras av mig) 

     
...ger klara instruktioner 

     
...analyserar och tänker noga igenom beslut innan de fattas 

     
...är vänlig 

     
...litar på mig  

     
...är öppen och ärlig 
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...är omtänksam 
     

...står upp för mig 
     

...skapar en arbetsmiljö som är fri från konflikter 
     

...behandlar mig rättvist 
     

...låter mig ta egna beslut 
     

...betraktar mig som en egen individ med personliga behov 
     

...är villig att ta risker vid beslutsfattande 
     

...uppmuntrar mig att tänka i nya banor 
     

...gillar att diskutera nya ideér  
     

...delar med sig av tankar och planer för framtiden 
     

...har en framåtanda som stimulerar utveckling  
     

...föreslår/initierar nya projekt 
     

...experimenterar nya tillvägagångssätt att utföra arbetsuppgifter 
     

...ser möjligheter istället för problem 
     

...tar snabba beslut om det är nödvändigt 
     

...ger förslag på nya och annorlunda tillvägagångssätt att 
genomföra saker      

 

 

   

 

9. Behov av ledarskap (Medarbetare) 

Du som INTE HAR PERSONALANSVAR, till vilken grad anser du dig behöva ledning i ditt 

arbete? 

 

1. I mycket liten grad 

2. I liten grad 

3. Delvis 

4. I hög grad 

5. I mycket hög grad 

  

Min NÄRMSTA CHEF behövs för att... 

 1. I mycket liten grad 2 3. Delvis 4 5. I mycket hög grad 

...sätta upp mål  
     

...bestämma vilket arbete som ska utföras och prioriteras 
     

...utbilda mig och mina medarbetarna 
     

...motivera mig och mina medarbetarna 
     

...koordinera, planera och organisera arbetet 
     

...bibehålla externa kontakter (leverantörer, kunder, etc.) 
     

...tillhandahålla ny information som är relevant för arbetet 
     

...samordna arbetsuppgifterna i gruppen 
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...skapa god teamkänsla 
     

...ge stöd och hjälp  
     

...vara kontakten till företagets ledning 
     

...hantera konflikter 
     

...ge arbetsrelaterad feedback 
     

...kunna åtgärda misstag/fel 
     

...hjälpa till med att lösa problem 
     

...erkänna och belöna goda prestationer 
     

...inspirera mig och mina medarbetare 
     

 

 

   

 

 

 

 

10. Öviga tankar om ledarskapet på företaget 

 

  

Är det något du tycker är bra, eller något som du skulle vilja förbättra samt övriga tankar och 

åsikter. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

   

Stort Tack! 

 

Vi tackar ödmjukast för att ni tog er tid att svara på enkäten! //Stefan Holmlund och John 

Karlsson, Magisterstudenter vid Handelshögskolan Umeå Universitet.  

 

  

 

 

 


