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Sammanfattning 

 

Sjukhus, militären, brandkåren, polisen, krisorganisationer och bergsklättringsexpeditioner 

är organisationer som dagligen möter extrema situationer. Genom att dessa organisationer 

arbetar under förhållanden med hög osäkerhet och snabba beslutsfattanden, där besluten 

kan få förödande konsekvenser, står de inför unika utmaningar. Temporära organisationer 

skapas för att utföra en specifik uppgift, i organisationer inom extrema kontexter kan detta, 

till exempel vara en utryckning inom brandkåren eller en operation inom ett sjukhus. Även 

om dessa organisationer är flexibla krävs det ändå mycket ansträngning av ledaren. För att 

undersöka temporära organisationer inom extrema kontexter har 

bergsklättringsexpeditioner studerats eftersom de delar samma egenskaper, tid, uppgift, 

grupp och resurser. Inom organisationer är det ledaren som bär det övergripande ansvaret 

vilket inneburit att vi undersökt vad som händer med ledarskapet, när majoriteten av 

gruppen är oerfarna, då de befinner sig inom en extrem kontext.  

 

Eftersom ledarnas beslut kan vara livsavgörande i organisationer inom extrema kontexter 

har motiv undersökts som kan vara bakomliggande faktorer till besluten. Motiv är allt vad 

en individ bryr sig om, vidare kan dessa antingen vara egoistiskt eller altruistiskt influerade. 

En ledare med egoistiskt influerade motiv kan bedriva ett direktivt ledarskap om ledaren 

vill föra igenom sina egna motiv. När livet står på spel blir beslutsfattandet mycket viktigt. 

“Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem situation inom 

en temporär organisation?”  

 

Denna studie analyserar och diskuterar ledares motiv och vilken betydelse motiven kan ha i 

beslutsfattanden vid uppkomsten av en extrem situation. Studiens ansats går i enhet med 

den gyllene medelvägen som innebär att vi går från teori till empiri och tillbaka till teorin. 

Det empiriska materialet samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med fem ledare 

och två klienter inom bergsklättring. Genom det empiriska materialet har vi tolkat hur dessa 

respondenter tolkar sin verklighet, vilket går i enlighet med det hermeneutiska synsättet. 

 

Slutsatserna som dras är att ledare som har egoistiskt influerade motiv kan vara bra om 

ledaren även har inslag av altruistiska motiv. Däremot om ledaren endast har inslag av 

egoistiska motiv kan detta skapa problem, om ledaren till exempel skulle lämna gruppen 

utan vägledning. Dock argumenterar vi för att det inte heller är bra om ledare endast har 

inslag av altruistiska motiv, eftersom att de då tar hänsyn till allas åsikter. Vid uppkomsten 

av en extrem situation kan det bli problematiskt om de inte kommer fram till ett beslut i tid, 

eftersom de väljer att ta hänsyn till allas åsikter innan beslutet fattas, förödelsen kan då vara 

ett faktum. 

 

Nyckelord: extrem kontext, temporära organisationer, motivation, egoistiska verses 

altruistiska motiv och direktivt ledarskap   



  

Inledning

• I följande avsnitt introduceras varför ledarskap inom extrema kontexter och extrema 
situationer bör uppmärksammas mer inom forskningen. Därefter belyses temporära 
organisationer och varför en bergsklättringsexpedition är intressant att undersöka. Vidare 
förklaras varför studien riktar sig mot ledare, varför ledares motiv är en viktig aspekt vid 
beslutsfattande, och hur ledare fattar beslut utifrån ett direktivt ledarskap. Slutligen 
presenteras problemformuleringen, studiens syfte och bidrag.

Vetenskapliga 
utgångspunkter

• I detta avsnitt ämnar vi introducera läsaren i hur vi som forskare ser på kunskap. Detta 
för att ge en förståelse till hur vi valt att studera ämnet, hur vår förförståelse, vår 
forskningsfilosofi, vårt förhållningssätt och perspektiv kan påverka studiens utförande. 
Vi avslutar sedan detta avsnitt med en reflektion över den teoretiska referensramen och 
dess förvärv. 

Teoretisk 
referensram

• I detta avsnitt kommer vi upprätta den teoretiska referensramen. Avsnittet kommer 
beröra följande teorier: antaganden om människans motiv som kopplas till normativa 
egoistiska motiv verses altruistiska motiv, Maslows teori om människans motivation, 
temporära organisationer och projektledning tillsammans med bergsklättring, 
beredskapsteori och teorin om situationsanpassat ledarskap, ledarskap inom extrema 
kontexter och extrema situationer, och direktivt ledarskap.

Praktisk 
metod

• I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi gått till väga i denna studie. Vi börjar 
presentera de organisationer och respondenter vi valt att undersöka och varför dessa är av 
vikt för vår studie. Vi förklarar vad som är viktigt att ta hänsyn till vid en undersökning, 
hur vi utformat våra intervjuguider och varför vi utformat intervjuerna på detta sätt. 
Vidare förklaras hur vi hanterat insamlingen av data. Avslutningsvis beskriver vi vårt 
hanterande av empirin och analysframställningen.

Empiri

• I detta avsnitt presenteras den data vi samlat in genom våra intervjuer. Vi presenterar 
data genom att gå igenom varje respondent var för sig och vad de svarat på de olika 
frågorna. Vi presenterar först vad ledarna svarat och därefter vad klienterna svarat. 
Genom denna data ämnar vi besvara problemet “Hur påverkar ledares motiv 
beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem situation inom en temporär organisation?”

Analys

• I detta kapitel applicerar vi vår teoretiska referensram på det empiriska materialet. 
Analysen presenteras utifrån de motiv vi identifierat hos respektive ledare. För att 
undersöka hur motiven hos ledarna påverkar beslutsfattandet vid uppkomsten av en 
extrem situation utgår vi från motiven hos ledarna, och analyserar hur respektive ledare 
fattar beslut i extrema situationer.

Slutsatser

• I detta avsnitt uppfylls studiens syfte som var att “skapa en förståelse för hur de motiv 
som finns hos ledare inom temporära organisationer kan påverka vilket ledarskap och 
vilka beslut ledarna fattar vid uppkomsten av en extrem situation”. Vidare kommer 
således problemformuleringen besvaras, “Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet 
vid uppkomsten av en extrem situation inom en temporär organisation?” Avslutningsvis 
presenteras det teoretiska och praktiska bidraget följt av framtida forskning och 
samhälleliga och etiska aspekter.

Sanningskriterier

•Syftet med studien har varit “att skapa en förståelse för hur de motiv som finns hos 
ledare inom temporära organisationer kan påverka vilket ledarskap och vilka beslut 
ledarna fattar vid uppkomsten av en extrem situation”. I detta avsnitt presenteras 
bedömningskriterierna av vår studie för att visa trovärdigheten och äktheten av studien.



 

Definitioner 
 

Altruistiska motiv- moraliska handlingar om att en individ bör agera efter andras 

önskningar, dessa handlingar gör en individ endast i syfte att gynna andra. 

 

Egoistiska motiv - moraliska handlingar som endast gynnar individens egna nytta. 

 

Extrem kontext- en sådan miljö där extrema situationer sker eller troligtvis förekommer. 

 

Extrem situation- en oförutsedd händelse som kan ge långtgående och omfattande 

konsekvenser både på gruppmedlemmars fysiska och psykiska välmående, men även 

materiella skador. 

 

Gruppmedlemmar- ett samlingsord för sherpor och klienter, när ingen särskiljning görs 

mellan dessa när bergsklättring berörs. 

 

Klienter- gruppmedlemmar inom en bergsklättringsexpedition som betalat för att någon 

ska ta dem upp till toppen. 

 

Ledare- ledarguide eller assisterade guide när bergsklättring berörs. 

 

Projektledning- tillämpning av kunskap, kompetenser och teknik att utföra projekt 

effektivt och ändamålsenligt, och för att bättre kunna konkurrera på marknader använder 

organisationer sig av projektledning som en strategi för att knyta projektresultat till 

verksamhetsmål. 

 

Sherpa- agerar assisterande bergsklättrare till gruppmedlemmarna/klienterna. 

 

Temporär organisation- en organisationsform som innefattar egenskaper av projekt och 

projektliknande organisationer och uppstår för att utföra en specifik uppgift. 

 

”The seven summits”- de högsta bergstopparna på varje kontinent. 
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1. Inledning

 
I följande avsnitt introduceras varför ledarskap inom extrema kontexter och extrema 

situationer bör uppmärksammas mer inom forskningen. Därefter belyses temporära 

organisationer och varför en bergsklättringsexpedition är intressant att undersöka. Vidare 

förklaras varför studien riktar sig mot ledare, varför ledares motiv är en viktig aspekt vid 

beslutsfattande, och hur ledare fattar beslut utifrån ett direktivt ledarskap. Slutligen 

presenteras problemformuleringen, studiens syfte och bidrag. 

 

1. 1 Problembakgrund  
Sjukhus, militären, brandkåren, polisen, krisorganisationer och bergsklättringsexpeditioner 

är organisationer som dagligen möter extrema situationer (Hannah et al., 2009, s. 897). 

Genom att dessa organisationer arbetar under förhållanden med hög osäkerhet och snabba 

beslutsfattanden, där besluten kan få förödande konsekvenser, står de inför unika 

utmaningar (Faraj & Xiao, 2006, s. 1155). Fortsättningsvis menar Hannah et al., (2009, s. 

897) att trots att ett flertal historier talat om hur ledare framgångsrikt lett organisationer 

genom stora utmaningar eller faror, är extrema situationer något som alltid kommer existera 

och något forskningen bör rikta mer fokus på. 

 

Trots att vi inte hittat mycket tidigare forskning kring ledarskap inom extrema kontexter, 

har det gjorts en del berikande forskning. Burnette el at., (2011) undersökte “groupthink”, 

vilket innebär att medlemmar inom slutna grupper vilka måste fatta snabba beslut kan tappa 

sitt kritiska omdöme, de upptäckte att inom bergsklättring kunde ett direktivt ledarskap 

tillsammans med “groupthink” skapa problem i beslutsfattandeprocessen. Hannah et al., 

(2009) diskuterade att ledarskap inom dessa situationer är unikt kontextualiserade. Baran 

och Scott (2010) undersökte även de ledarskap inom extrema kontexter. De fann att 

extrema situationer kräver processer som främjar den kollektiva förmågan och minskar 

oklarheter. Dock menar Baran och Scott (2010, s. 43) att den bristfälliga forskningen inom 

ledarskap inom extrema kontexter tyder på att vi vet mindre om ledarskap vid livshotande 

faror, oväntade risker och händelser, där ledarskapet kanske har störst betydelse, jämfört 

med vad vi vet om ledarskap inom mindre extrema förhållanden.  

 

Temporära organisationer skapas för att utföra en specifik uppgift, i organisationer inom 

extrema kontexter kan detta, till exempel vara en utryckning inom brandkåren eller en 

operation inom ett sjukhus (jmf. Lundin & Söderholm, 1995, s. 441). En temporär 

organisation är en organisationsform som innefattar egenskaper av projekt och 

projektliknande organisationer som snabbt kan anpassa sig om en oväntad händelse skulle 

uppstå (Hällgren, 2010, s. 96). Temporära organisationer är intressanta att undersöka 

eftersom de är effektiva och kan lösa problem som uppstår på ett effektivt sätt (Lundin & 

Söderholm, 1995, s. 446). Medlemmarna inom en temporär organisation går ihop för att 

utföra ett projekt och de har en gemensam nämnare, att lösa uppgiften (Hällgren, 2010, s. 

106). Inom forskningen kring temporära organisationer diskuterade bland annat Lundin och 

Söderholm (1995) allmänt om vad en temporär organisation är, Packendorff (1995) beskrev 

direktioner för projektledning och Bechky (2006) utforskade konsekvenser för hur arbete 
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utförs och samordnas inom temporära organisationer. Hällgren (2010) undersökte 

“groupthink” och kom fram till att det finns flera olika tecken på att det finns “groupthink” 

i alla temporära organisationer. Fortsättningsvis, för att bidra med forskning till temporära 

organisationer inom extrema kontexter, är en bergsklättringsexpedition lämplig att studera 

(Hällgren, 2007; Palmer, 2002; Aegerter Alvarez et al., 2011). En bergsklättringsexpedition 

kan även liknas vid ett projekt eftersom den delar egenskaperna: tid, uppgift, grupp och 

resurser (Hällgren, 2007; Lundin & Söderholm, 1995). Genom att ledaren måste ta hänsyn 

till dessa aspekter kan problemet tänkas bli ännu större när ledaren inte hinner utvärdera 

sina alternativ i samma utsträckning (Young et al., 2012, s. 187). Dessutom existerar en 

bergsklättringsexpedition inom en extrem kontext där ledarens beslut kan ha livsavgörande 

konsekvenser (Aegerter Alvarez et al., 2011). Vidare ligger ett stort ansvar hos 

expeditionsledarna eftersom de handskas med många oerfarna klienter, medan de precis 

som företagare konkurrerar med varandra och känner ett behov av att uppfylla 

organisationens mål, samtidigt som de är tvungna att se till klienternas behov (Elmes och 

Barry, 1999, s. 183; Tempest et al., 2007, s. 1054). Elmes och Barry (1999, s. 183) menar 

att detta skapar ett problem eftersom det ligger ett för stort ansvar på ledarna. I 

krisorganisationer menar Yun et al., (2003, ss. 192, 194) även att ledaren bär ett stort ansvar 

trots att medarbetarna har olika professionella utbildningar inom ämnet. De förklarar att 

den formella ledaren eller kirurgen har det huvudsakliga ansvaret både för patientens 

omsorg och för arbetsgruppens prestationer.  

 

Även om temporära organisationer är anpassningsbara hävdar Hällgren och Maaninen-

Olsson (2009, s. 55) att extrema situationer är problematiska och kräver mycket 

ansträngning av projektledaren. I en bergsklättringsexpedition kan en extrem situation 

exempelvis syfta till att en lavin går, vädret försämras eller att försöka ta sig över 

glaciärsprickor (Burnette et al., 2011, s. 35). Utifrån detta antar vi att ledarens beslut blir av 

större betydelse när besluten kan vara avgörande för gruppmedlemmars liv och välmående. 

En bergsklättringsexpedition består av en ledarguide, sherpas, klienter och ibland även 

assisterade guider (Elmes & Barry 1999, s. 167; Roberto, 2002, s. 137). Denna 

sammankomst av individer kan ses som en organisation som utför en uppgift som de själva 

inte kunnat göra på egen hand (Sofer, 1972, s. 3). Att gruppen inom ett projekt både 

innefattar klienter och anställda är inget ovanligt (Creigh-Tyte, 2005; Koslow et al., 2006). 

Enligt Elmes och Barry (1999, s. 177) är sherporna anställda för att förbereda läger utefter 

berget och assistera klienter som betalat för äventyren, men slutligen är det guiderna som 

bär ansvaret. I tidigare studier har det visat sig att guiden varken involverat sherpas eller 

klienter i sina beslutsfattanden (Burnette et al., 2011, s. 34). I fallet av en 

bergsklättringsexpedition, skapas organisationen för att uppnå målet om att alla ska ta sig 

upp till toppen av ett berg och ner igen. Vi kan se att det finns ett flertal intressanta aktörer 

att studera inom en temporär organisation, men eftersom ledare är de som bär det 

övergripande ansvaret och fattar de slutgiltiga besluten görs studien utifrån ett 

ledarperspektiv. Eftersom ledarens beslut kan vara livsavgörande inom organisationer inom 

extrema kontext, vad styr då ledarens beslut? 

 

Utifrån Avolio och Locke (2002, s. 169) kan beslut styras av olika moraliska principer. 

Ledares moraliska principer kanske blir särskilt avgörande för att uppnå ett lyckat resultat 

(Brown et al., 2005, s. 130). Utifrån detta blir det intressant att undersöka hur ledares motiv 

kan påverka beslutsfattandet. Jensen och Meckling (1994, s. 4) förklarar att moraliska 
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principer beror på individens motiv och vad de uppfattar som värdefullt. Vidare kan vissa 

motiv relateras till individen som kan variera från person till person. Başlevent och 

Kirmanoğlu (2013, s. 550) menar att uppfyllande av dessa motiv kan förklaras av 

personliga egenskaper som driver varje enskild individ. För att förstå vad individer 

värdesätter är Maslows behovshierarki värd att belysa. Maslows teori om mänsklig 

motivation är bra att använda eftersom den är global och välkänd av de flesta (Franken, 

1994, s. 363). Enligt Maslow (1954, ss. 80–82) kan människans drivkrafter eller motiv 

delas upp i en behovshierarki, där de fysiologiska behoven är starkast i hierarkin. Han 

menar att när de fysiologiska behoven är uppfyllda kommer individen motiveras av att 

tillfredsställa behovet av trygghet, därefter gemenskap och efter det uppskattning/status för 

att till sist tillfredsställa behovet av självförverkligande. Enligt denna ordning, i fallet av en 

temporär organisation, kan upplevas att ledare befinner sig på de högre behovsstegen om 

målet att utföra uppgiften jämförs med uppskattning/status eller självförverkligande (jmf. 

Maslow, 1954, s. 85; Tay & Diener, 2011, s. 361). Eftersom ledarens beslut kan vara 

livsavgörande i extrema kontexter, kan det då bli ett problem i beslutsfattandet om ledaren 

har ett motiv av självförverkligande?  

 

Det finns många forskare som hävdar att Maslows teori om människans motivation inte kan 

dela upp behoven i en hierarkisk ordning. Exempelvis menar Jensen och Meckling (1994, s. 

26) att astronauter, skidåkare och racerförare accepterar mindre trygghet i utbyte mot 

rikedom, berömmelse eller bara spänningssökande. Även andra forskare kritiserar Maslows 

teori, genom att hävda att det är svårt att skapa kriterier för att rangordna dessa behov och 

att behoven kan vara beroende av varandra eller överlappande (Gomes, 2011, ss. 237–238; 

Başlevent & Kirmanoğlu, 2013, s. 550; Tay & Diener, 2011, s. 361). Vidare menar Sun 

(2012, s. 578) att det finns anledning att tro att medfödda behov hos individen kan påverka 

etiskt beslutsfattande, och argumenterar för att mer forskning behöver göras inom etiskt 

beslutsfattande tillsammans med mänskliga behov. Aronson (2002, s. 248) menar att 

motiven antingen kan vara egoistiska eller altruistiska. Även om många forskare använt sig 

av Maslows teori om människans motivation för att finna svar till de olika mänskliga 

motiven har vi inte hittat någon forskning om hur motiven inom hierarkin kan vara 

egoistiskt eller altruistiskt influerade och hur dessa kan påverka beslutsfattandet. Detta gör 

att det blir intressant att se om det är någon skillnad i beslutsfattandet om ledaren har inslag 

av egoistiska eller altruistiska motiv. Timmons (2013, s. 183) definierar att de egoistiska 

motiven är motiv som gynnar den enskilde individens nytta, medan altruistiska motiv ligger 

i att andra individer gynnas. Vidare menar Hällgren (2010, s. 105) att en projektledares mål 

och uppgifter är öppna för granskning. Detta antyder att det kan bli lättare att observera en 

ledares motiv inom temporära organisationer.  

 

Motiv som kan finnas hos ledare inom alla organisationer, kan till exempel vara att de 

motiveras av finansiell trygghet, att göra karriär, sociala relationer eller status/uppskattning 

(Başlevent & Kirmanoğlu, 2013, s. 550). Dessa motiv kan i sin tur vara egoistiskt eller 

altruistiskt influerade. Finansiell trygghet, att göra karriär och att få status/uppskattning 

kanske främst är egoistiskt influerade motiv medan sociala relationer mer kan vara 

altruistiskt influerade. Detta för att de egoistiska motiven förmodligen endast gynnar den 

enskilda individen medan altruistiska motiv istället gynnar andra individer (Timmons, 

2013; Avolio & Locke 2002). Genom att undersöka motiv hos ledare inom en extrem 

kontext, kan vi få en djupare förståelse kring vilka motiv som kan ha positiva respektive 
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negativa effekter vid beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem situation. 

  

Enligt Aronson (2002, s. 251) finns det anledning att tro att ledare som har egoistiska motiv 

bedriver ett direktivt ledarskap för att driva igenom motiv som endast gynnar dem själva. 

Dock poängterar han att ett direktivt ledarskap inte behöver betyda att gruppen missgynnas. 

Tidigare forskning som gjorts inom direktivt ledarskap fann att ett direktivt ledarskap kan 

vara bra när ledaren bland annat innesitter mer kunskap än gruppmedlemmarna (Sims Jr et 

al., 2009; Skog et al., 2012). I detta menar Sims Jr (2009, s. 153) att ledaren tar besluten, 

informerar och delegerar uppgiften till de olika medarbetarna och att det är ett vanligt 

ledarskap inom organisationer som är av brådskande slag, exempelvis traumacenter. Vidare 

undersökte Martin och Cambell (2013) skillnaden mellan ett direktivt ledarskap och 

empoweringledarskap. De kom fram till att ett direktivt ledarskap förbättrade beteendet hos 

de som var nöjda med sin ledare och att ett direktivt ledarskap även kan vara att föredra när 

det gäller lönsamhet och speciellt när uppgiften är formaliserad och standardiserad. Kayes 

(2004, s. 1276) argumenterar dock att kommunikationen av ett vagt definierat mål, ett 

direktivt ledarskap eller dåligt definierat problem är faktorer som kan leda till misslyckade 

event. Hällgren (2010, s. 105) beskriver att ledare inom bergsklättringsexpeditioner på 

Mount Everest valt att utesluta gruppmedlemmar i sina beslutsfattanden för att försäkra att 

de inte fattar besluten efter att ha diskuterat med oerfarna klättrare. Vidare menar Hällgren 

att tillvägagångssättet kan uppfattas korrekt men kan samtidigt innebära stor fara för 

gruppen. Likaså menar han att inom projektledning kan tillvägagångssättet av ett 

beslutsfattande verka rätt men i själva verket innebära många faror. Eftersom direktivt 

ledarskap baseras på ledarens egna motiv kan det finnas en risk för att besluten som tas 

endast gynnar ledaren. 

  

När livet står på spel blir beslutsfattandet mycket viktigt. Utifrån vår argumentation ämnar 

vi besvara följande problemformulering: “Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet vid 

uppkomsten av en extrem situation inom en temporär organisation?” 

  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur de motiv som finns hos ledare inom 

temporära organisationer kan påverka hur ledarskap och beslut förändras vid uppkomsten 

av en extrem situation. 

  

1.2.1 Praktiskt bidrag 

Genom att studera vilka motiv som kan vara egoistiskt eller altruistiskt influerade hos 

ledare inom temporära organisationer, riktas en del av det praktiska bidraget till hur 

projektledning och temporära organisationer inom extrema kontexter kan ta hänsyn till 

ledares motiv samt välja lämpliga projektledare. Genom att vi dessutom studerat hur ledare 

inom extrema kontexter hanterar uppkomsten av en extrem situation kan vi dessutom se om 

det finns anledning att tro att det finns ett samband mellan ledares motiv och hanterandet av 

situationen. Detta gör att bidraget även riktar sig till hur temporära organisationer eller 

projektledare inom extrema kontexter bättre kan hantera extrema situationer. 
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1.2.2 Teoretiskt bidrag 

Studien bidrar till nya insikter kring egoistiska och altruistiska motiv kopplat till 

människans motivation inom humanistisk psykologi, temporära organisationer, direktivt 

ledarskap och extrema situationer/kontext.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter

 
I detta avsnitt ämnar vi introducera läsaren i hur vi som forskare ser på kunskap. Detta för 

att ge en förståelse till hur vi valt att studera ämnet, hur vår förförståelse, vår 

forskningsfilosofi, vårt förhållningssätt och perspektiv kan påverka studiens utförande. Vi 

avslutar sedan detta avsnitt med en reflektion över den teoretiska referensramen och dess 

förvärv.  

 

2.1 Val av ämne 
För att komma fram till ett ämne som vi båda ansåg intressant att forska inom gjorde vi en 

lista på olika forskningsområden och ämnen vi ansåg intressanta. Efter att vi utformat 

denna lista diskuterade vi därefter vad vi ville veta mer om gällande respektive ämne. För 

att ta vara på all den kunskap vi fått genom vår studietid förde vi även en dialog kring de 

olika kurserna vi läst under studietiden. Vi diskuterade även vilka kurser vi upplevt mest 

intressanta för att välja det ämnesområde som intresserade oss båda. Vår slutsats blev att vi 

båda var intresserade av att bidra till forskningen inom ledarskap och temporära 

organisationer men vi var fortfarande osäkra på vilken inriktning vi skulle välja inom 

ledarskap. För att få mer klarhet i detta började vi även diskutera vad vi var intresserade av 

utöver kurser vi läst inom Civilekonomprogrammet. Vi kom fram till att vi båda hade ett 

intresse för utmaningar, äventyr, och att vara ute i naturen. Vi brinner båda även för olika 

träningsformer som ofta handlar om att ta sig ur “bekvämlighetszoonen”. Trots detta var vi 

fortfarande inte helt övertygade hur vi skulle kunna kombinera dessa intresseområden. 

  

När vi sedan var på introduktionen till examensarbetet fick vi lite mer klarhet i vårt 

ämnesval och hur vi skulle studera ledarskap. Detta genom att vi fick höra om ett projekt 

som bland annat en professor här på Umeå universitet är involverad i. Detta projekt 

kommer från Research Group on Extreme Environments – Everyday Decisions (Triple 

E.D) och projektet som de arbetar med just nu handlar om beslutsfattande i extrema miljöer 

(tripleed, 2014). Genom detta projekt kunde vi få tillgång till artiklar som tidigare skrivits 

inom ämnet. Dessa artiklar var framtagna just inom temporära organisationer och projekt i 

form av bergsklättringsexpeditioner och traumaorganisationer. För att få mer information 

gällande projektet bestämde vi möte med den ansvarige professorn som är involverad i 

projektet. Vi förklarade att vi var intresserade av att studera ledarskap inom extrema miljöer 

främst inom bergsklättring, eftersom vi tidigare läst en artikel om bergsklättring i kursen 

Project Management. På mötet fick vi information om vilka problem som blivit 

identifierade inom bergsklättringsexpeditioner. Det främsta som väckte vårt intresse på 

detta möte var när vi fick höra om en expeditionsledare som lämnat en fallen medlem för 

att själv ta sig upp på toppen. Detta gjorde att vi ville undersöka vilket motiv som kunde 

ligga till grund för ledares beslut i denna situation. Genom att vi ville studera detta kunde vi 

inte använda oss av tidigare intervjuer som gjorts inom projektet eftersom de inte undersökt 

detta tidigare. Det var dock fördelaktigt att vi skrev för Research Group on Extreme 

Environments - Everyday Decisions eftersom det gav oss möjligheten att komma i kontakt 

med respondenter inom bergsklättring som de intervjuat tidigare. Vidare hade de ansvariga 

inom projektet inte några specifika krav eller förväntningar på oss, utan lät oss arbeta fritt 

utifrån vad vi ansåg vara intressant inom ämnet. 
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2.2 Förförståelse 
Genom analyserandet av våra förförståelser har vi kunnat se hur våra tidigare insikter och 

kunskaper kan ha inverkat på vår studie. Vi anser att det finns kunskap som är verklig och 

meningsfull även om den inte går att mäta eller uttala några absoluta sanningar om. Vi har 

den syn att våra förförståelser har påverkat forskningsprocessen genom att den kunskap vi 

sökt, för att kunnat svara på vår frågeställning, grundat sig i hur vi uppfattat samt förstått de 

situationer vi studerat, och hur respondenterna tolkat och presenterat sin verklighet för oss. 

Detta innebär att vi antagit ett tolkningsperspektiv som innebär en subjektiv sanning, där 

forskarens uppgift är att tolka och försöka förstå situationer (Bryman & Bell, 2011, ss. 38–

39). Genom medvetenheten om våra förförståelser har vi kritiskt reflekterat över våra egna 

tolkningar genom hela forskningsprocessen. Vidare presenteras vår förstahandsförståelse 

och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen relateras till egna upplevelser som 

exempelvis personliga erfarenheter, och andrahandsförståelse är erfarenhet som genererats 

från bland annat läroböcker och föreläsningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76).  

 

2.2.1 Förstahandsförståelse 

Våra förstahandsförståelser grundade sig i våra tidigare erfarenheter inom både 

organisationer och olika projekt. Vi båda har arbetat inom ett flertal permanenta 

organisationer vilket gör att vi har en viss uppfattning av hur ledare arbetar inom dessa. 

Våra upplevelser har varit att ledare inom dessa organisationer oftast låtit gruppen arbeta 

mycket fritt och gett utrymme för gruppen att influera ledarens beslut. Dock har vi sett att 

gruppen oftast inte kunnat influera större organisatoriska beslut som kanske främst grundats 

i ledarnas egna motiv att göra karriär. Gällande projekt är Violas erfarenhet att hon har 

jobbat som Controller på Läkemedelsverket en sommar där hon fick arbeta i nära kontakt 

med chefer och projektledare som hade hand om olika projekt. Hon fick en inblick i hur 

dessa chefer och projektledare satte upp tidsramar, följde rutiner och hur dessa projekt 

utvecklades med tiden. Viola hade även kontroll på hur de olika projekten låg till finansiellt 

och fick förmedla detta till de olika cheferna och projektledarna. Utifrån detta har Viola 

skapat sig en uppfattning om hur en projektledare arbetar, vilket gör att hon även lätt 

kunnat sätta sig in i de svar våra respondenter gett. 

  

Den personliga erfarenhet Frida har gällande projekt är från Ung företagsverksamhet där 

hon tillsammans med två kamrater under ett år drev och avvecklade ett företag under 

gymnasietiden. I detta projektarbete var hon gruppledare och fick erfara hur hon blev mer 

bestämd och allvarlig mot gruppen när det handlade om att hålla tidsramen för olika 

delmål. Detta har inneburit att även hon har en viss upplevelse av hur projektledare kan 

agera. Sett till erfarenhet gällande extrema situationer har Viola varit med om en brand. 

Denna brand startade i grannlägenheten och Viola lyckades då släcka branden med 

assistans från sin bror. Detta har resulterat i att Viola kunnat sätta sig in i hur extrema 

situationer kan påverka ledare och hur ledare bör agera i detta. Viola har till exempel sett 

att det är av vikt att någon har ett tydligt ansvar och kan delegerar ut uppgifter för att 

effektivisera tiden. Vidare har Viola även en förståelse för hur rädsla och panik infunnit sig 

hos individer i extrem situationer, och som ansvarig har hon förstått vikten av att behålla 

lugnet för att kunna fatta förnuftiga beslut som lett till lyckade resultat. Vi är av den 

uppfattningen att alla drivs av olika motiv som kan vara egoistiskt eller altruistiskt 

influerade. Till exempel har vi båda lämnat blod för att vi anser att det är viktigt att hjälpa 
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människor i nöd, vilket kan ses som ett altruistiskt motiv. Ett annat motiv som istället kan 

vara egoistiskt influerat är till exempel att vi började studera på universitet för att själva 

kunna göra karriär och få ett bra jobb i framtiden. Genom dessa personliga erfarenheter 

som presenterats är vi medvetna om att vårt förhållningssätt till både empiri och litteratur 

kan ha påverkat hur vi väljer att läsa eller ta till oss information, eftersom vi har en bild av 

hur diverse uppgifter bör hanteras.  

  

2.2.2 Andrahandsförståelse 

Vi som skriver denna uppsats läser vårt fjärde och sista år på Civilekonomprogrammet, vi 

båda läste ledarskap och organisation som huvudinriktning på magisternivå vilket gör att vi 

har förkunskaper om olika typer av ledarskap och organisationer. Dessa förkunskaper har vi 

fått både genom kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och föreläsningar. Andra kurser vi läst 

som även kan ha bidragit till vår förförståelse i denna studie är företagsetik, psykologi, 

marknadsföringsetik, nationalekonomi och projektledning. Detta gör att vi har skapat oss en 

uppfattning om hur en bra ledare bör agera när de fattar beslut. Det handlar oftast om att 

ledaren ska kunna läsa av gruppen, i vissa fall kanske gruppen behövt en tydlig ledare och i 

andra fall kanske de kan jobba mycket fritt utan en tydlig ledarkaraktär. Dessutom har vi 

läst att HR (Human Resouce) avdelningen kan fylla en viktig funktion för att tillgodose alla 

individers behov inom större organisationer. I mindre organisationer blir ledarens roll 

kanske även att fylla denna funktion för att på bästa sätt tillgodose individers olika behov, 

samtidigt har även ledaren sina egna behov han eller hon vill tillgodose, vilket gör att det 

ofta kan ses som problematiskt att fatta rätt beslut. 

  

Kortfattat utifrån den kunskap vi fått genom litteratur och föreläsningar bör en bra ledare ha 

förmågan att ändra sitt sätt att leda och fatta beslut beroende på hur gruppen och miljön 

fungerar. Att vi har dessa förkunskaper om hur en bra ledare bör vara, kan även ha påverkat 

vilka teorier vi valt att använda. Vetskapen om inställningen till studien gör att vi kunnat 

hålla oss mer kritiska till våra val av teorier. Vi har däremot inte under vår studietid läst 

någonting om egoistiska och altruistiska motiv kopplat till ledare och ledarskapsstilen, 

vilket gjort att detta var nytt för oss ur den aspekten. Vi har dock läst om 

konsumentbeteende utifrån ett marknadsperspektiv under två mikroekonomikurser. Detta 

har inneburit att vi har synen av ett traditionellt ekonomiskt beteende, att individer har olika 

preferenser och gör de val som maximerar deras egen nytta. Utöver detta hade vi inte läst 

något om ledarskap inom extrema kontexter, vilket har inneburit att mer tid gått till 

teoretisk läsning och värdering av trovärdiga källor. 

  

2.3 Vetenskapligt synsätt 
Ledares beslut kan mer eller mindre influeras av ledarens olika motiv (Jensen & Meckling, 

1994, s. 9). För att förstå hur dessa motiv kan spegla hur ledare fattar beslut, riktar sig 

studien mot ledare och hur ledarna tolkat och berättat sin verklighet för oss. För att 

säkerställa ledarnas svar intervjuades även klienter utifrån hur de ansett att ledaren fattat 

beslut. Detta gjordes eftersom vi har svårt att se att ledaren själv skulle erkänna alla sina 

motiv. Genom att svaren analyserats från dessa bergsklättrare har vi skapat en förståelse för 

hur egoistiskt eller altruistiskt influerade motiv kan påverka ledares beslut vid en extrem 

situation inom en temporär organisation. Vi är själva av åsikten att verkligheten som vi 
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lever i skapas och ändras ständigt av hur vi tänker och kommunicerar den. På grund av 

detta ansåg vi det viktigt att studera och analysera hur ledarrespondenterna fattat beslut i 

olika situationer, och om klienterna hade någon annan uppfattning. Vi är även av den 

uppfattningen att vi haft en viss inverkan på studiens genomförande genom våra 

förförståelser. Utifrån dessa argument har vi anammat synsättet konstruktionism. 

Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som syftar till att sociala aktörer ständigt 

skapar sociala företeelser vilket innebär en subjektiv verklighet (Bryman, 2011, s. 43). 

  

Bortsett från att bergsklättringar existerar inom extrem kontexter där felaktiga beslut kan ha 

påverkan på liv, kan en bergsklättringsexpedition liknas med andra temporära 

organisationer och projekt (Hällgren, 2010). Dessutom är extrema situationer vanliga inom 

bergsklättringar vilket gör att dessa extrema situationer kan liknas med till exempel bränder 

eller akuta insjuknanden som kan uppstå överallt i samhället. Därigenom kan förståelsen vi 

skapat genom undersökningen bidragit med en ökad förståelse hos andra temporära 

organisation och projekt inom extrema kontexter. Vi har använt redan befintlig teori som 

utgjorde grunden för det studerade fenomenet, efter detta gick vi till empirin och därefter 

tillbaka till teorin och drog slutsatser utifrån det samt skapade en förståelse för hur ledare 

kan agera. Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur de motiv som finns hos 

ledare inom temporära organisationer kan påverka hur ledarskap och beslut förändras vid 

uppkomsten av en extrem situation. Utifrån detta har våra egna tolkningar varit viktiga för 

att skapa en uppfattning om vilka influenser av egoistiska respektive altruistiska motiv vi 

uppfattat hos ledarna. Genom tolkning och diskussion om ledares motiv vid 

beslutsfattanden i extrema och mindre extrema situationer, har vi försökt besvara problemet 

“Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem situation inom 

en temporär organisation?” Vidare har vi ämnat skapa en djupare förståelse till det 

undersökta fenomenet vilket gör att vi anses anta den hermeneutiska kunskapssynen. Den 

hermeneutiska kunskapssynen innebär att forskaren försöker förklara det studerade 

fenomenet genom intersubjektiva betydelser men anstränger sig för att inte spekulera 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 45). Johansson-Lindfors (1993, s. 43) argumenterar för det 

kan anses att forskare med den hermeneutiska kunskapssynen ställer olösliga frågor genom 

att fenomenet som undersöks inte är betraktat som social fakta. Dock är vi av en annan 

uppfattning och anser att genom tolkande har vi kunnat skapa en betydelsefull förståelse till 

svaret kring vår problemformulering.  

  

2.4 Angreppssätt och metodval 
Vi har valt att ta fram relevanta teorier för att kunna besvara vår problemformulering. 

Utifrån teorierna formulerades frågor som är betydelsefulla vid insamlandet av empirin. 

Motiv kan antas vara svårt att identifiera, vilket gjort att vi var medvetna om att vi behövde 

gå tillbaka till vissa teorier efter insamlandet av data. Därefter analyserades vårt insamlade 

data med hjälp av teorierna för att söka svar till vår problemformulering. Detta innebar att 

vi tog “den gyllene medelvägen” inom hermeneutiken, vilket innebär att vi gått från teorin 

via empirin och sedan tillbaka till teorin igen (Johansson-Lindfors, 1993, 59–60). Detta kan 

liknas vid en kombination av deduktiv och induktiv studie. Hyde (2000, s. 83) beskriver att 

deduktivt angreppssätt innebär att forskare utgår ifrån teorin för att finna information, som 

denne sedan kan applicera på resultatet från undersökningen, medan induktivt angreppssätt 

innebär att forskaren börjar att analysera enskilda fall för att sedan lägga grund för ny teori. 
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Genom att vi antog ett nytt sätt att se på ledares beslutsfattande med hjälp av Maslows teori 

om människans motivation tillsammans med teorier om egoistiska och altruistiska motiv på 

ett sätt som inte tidigare gjorts har vi lagt grund för skapandet av en ny teori.  

  

Vi har i vårt arbete valt att studera ledare och klienters syn på ledaren inom en temporär 

organisation för att söka förståelse i vilka motiv hos ledarna som kan påverka hur beslut 

fattas vid uppkomsten av en extrem situation. För att söka denna förståelse har vi undersökt 

vad de olika ledarna och klienterna inom en bergsklättringsexpedition har för uppfattningar 

om sig själva respektive ledarna. Detta för att undersöka vilka motiv som fanns hos ledarna. 

Därefter undersöktes vilket ledarskap och beslutsfattande som bedrevs, främst vid beslut i 

extrema situationer. Eftersom vi ville skapa en djupare förståelse till vårt problemområde 

försökte vi skapa en bild utifrån hur våra respondenter förmedlade sin verklighet. Genom 

vår studie har vi försökt ställa djupa ingående frågor och undersökt ett tillräckligt stort urval 

för att fånga de viktigaste aspekterna och variationerna av det studerade fenomenet. Utifrån 

detta valde vi att göra en kvalitativ studie med intervjuer.  

     

Kvalitativ forskning innebär att forskaren är intresserad av vilken natur eller egenskaper 

någonting har (Hartman, 2004, s. 272). Den kvalitativa forskningen hjälper till att få 

förståelse för en individs eller en grupp av individers livsvärld som denne/dessa befinner 

sig i, hur de ser på sig själva och vilken relationen är till omvärlden (Hartman, 2004, s. 

273). Den kvalitativa metoden hjälpte oss i förståelsen av vad som kan ligga i ledares 

motiv, vilka kan vara egoistiskt eller altruistiskt influerade, samt hur respondenterna 

upplevt att ledarskapet och beslutsfattandet förändrats vid uppkomsten av en extrem 

situation. Ett annat alternativ som skulle kunna anses lämpligt är observationer vid ett 

flertal tillfällen. Dock hade detta inte varit möjligt på grund av tidsaspekten vi hade för 

detta arbete. Dessutom skulle de etiska aspekterna kunna ifrågasättas genom att 

observationerna endast bygger på forskarens tolkningar av verkligheten utan någon bild av 

hur respondenterna själva tolkar sin verklighet. Det allra bästa alternativen hade därför 

kanske varit att kombinera observationer med intervjuer. Vi genomförde ändå en kvalitativ 

studie med intervjuer på grund av att den är mer tidseffektiv, ledarna kunde relatera till 

olika situationer och vet troligtvis bäst själva hur de hanterar situationer. Intervjuerna 

byggde på respondenternas egna tolkningar av sin verklighet, vilket gjorde att våra 

subjektiva värderingar kunde reduceras.    

 

Enligt Bryman och Bell (2011, s. 398) används vanligtvis den kvalitativa metoden till att 

generera ny teori. Vad vi gjorde var att, genom att gå från teori till empiri och tillbaka till 

vissa teorier, skapades nya insikter inom vissa teorier medan andra teorier testades.  

  

2.5 Perspektiv 
Det finns många olika aktörer som kan vara intressanta att studera inom en temporär 

organisation, till exempel ledare, anställda och klienter. Genom att vi intresserades av att 

undersöka ledarskap och beslutsfattande ansåg vi det relevant att anta ett ledarperspektiv 

och klienters perspektiv på ledarna. Detta eftersom det är ledaren som är ansvarig för de 

avgörande besluten som fattas, och har ett ansvar att både se till sina motiv samtidigt som 

denne har skyldighet att se till det som gynnar gruppen. Enligt Ahrne och Svensson (2011, 

ss. 188–189) anger perspektivet från vilken vinkel fenomenet studeras och har en inverkan 
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på hur det som studeras ser ut. 

  

2.6 Val av teorier 
De teorier vi valde hjälpte oss att utveckla frågor till våra intervjuguider, för att sedan 

analysera vårt insamlade data på ett bra sätt, för att kunna svara på vår problemformulering 

och uppfylla studiens syfte. 

 

 

 
Figur 1. Teoretiska utgångspunkter 

Teorier kring egoistiska och altruistiska motiv är betydelsefulla för att undersöka vilka 

motiv som grundar sig i val individer gör. Utifrån antaganden om hur individer kan förhålla 

sig till val som endast gynnar dem själva eller val som gynnar andra är egoistiska och 

altruistiska motiv centrala delar inom moralfilosofin (Aronson, 2002, s. 248). Egoistiska 

motiv förklarar att individer bör handla efter det som maximerar individens egen nytta 

(Jensen & Meckling, 1994; Rachels 1961; Timmons 2013), och altruistiska motiv förklarar 

att individer agerar efter det som gynnar andra (Timmons, 2013; Avolio & Locke 2002). 

Utifrån detta skapar vi oss en förståelse för vilka motiv hos ledare som kan vara egoistiskt 

respektive altruistiskt influerade. Vidare har Başlevent och Kirmanoğlu (2013, s. 550) 

funnit att individens personliga motiv kan drivas av uppfyllandet av behoven inom 

Maslows behovshierarki. För att förstå vilka behov som kan vara egoistiskt respektive 

altruistiskt influerade blir det relevant att belysa Maslows teori om människans motivation, 

vilken är en del inom den humanistiska psykologin. Maslow (1954, ss. 80–82) delar in 

människans drivkrafter efter dess relativa styrka. Maslows teori om människans motivation 

är dessutom globalt känd (Franken, 1994, s. 363). Forskare har även identifierat brister i 

teorin genom att hävda att behoven inte går att rangordna (Jensen & Meckling, 1994; 

Gomes, 2011). Genom att dessa brister identifierats ämnar denna studie inte testa om teorin 
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är sann utan används istället som en modell för vad som kan finnas i individers motiv. (se 

Figur 1). 

  

För att utveckla vårt resonemang har vi undersökt egoistiskt och altruistiskt influerade 

motiv, ledarskap, beslutsfattande och extrema situationer inom temporära organisationer. 

Teorier om temporära organisationer är intressant att undersöka ur ledarperspektiv eftersom 

det är ledaren som har det övergripande ansvaret för att det organisatoriska målet uppnås 

(Elmes och Barry, 1999, s. 183; Tempest et al., 2007, s. 1054). Temporära organisationer 

belyser tid, uppgift, omvandling och resurser som viktiga aspekter (Lundin & Söderholm, 

1995; Packendorff, 1995). Det blev därför intressant att se hur ledarskapet inom temporära 

organisationer utmärkt sig för att förstå hur ledarens motiv kan ha inflytande över dessa 

aspekter. Ledarskapet kan också skilja sig mellan en temporär organisation och en 

permanent organisation, särskilt i de fall då det föreligger ett starkt motiv av prestige hos 

ledaren att lyckas nå ett uppsatt mål inom en viss tid. Detta ansåg vi kan vara lättare att se 

hos en ledare inom en temporär organisation. En projektledarens mål och uppgifter är oftast 

lättare att se inom temporära organisationer (Hällgren, 2010, s. 105). Det blev därför 

intressant att undersöka ledares motiv inom temporära organisationer för att förstå hur 

motiven kan ha påverkat beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem situation. 

  

För att undersöka hur ledarskapet påverkats när ledarens beslut ofta grundar sig i ledarens 

motiv som antingen kan vara altruistiskt eller egoistiskt influerade, räcker det kanske inte 

med att utgå från en teori inom humanistisk psykologi och en del av moralfilosofin. Därför 

presenteras ledarskapsstilarna situationsanpassat ledarskap och direktivt ledarskap. I 

situationsanpassat ledarskap säger forskningen att ett visst sätt att leda inte går att applicera 

på alla typer av situationer (Lee-Kelly, 2002, ss. 462–463). Därför belyste vi 

konsekvenserna av en extrem situation eftersom en extrem situation ställer andra krav på 

ledarens förmåga att hantera situationen (Yukl, 2013, s. 53). Ett annat argument till varför 

vi valde teorier om ledarskap inom extrema kontext, är för att temporära organisationer är 

viktiga ur tids- och uppgiftsaspekten, vilket kan resultera i att uppgiften kan gå förlorad om 

en extrem situation uppstår. Utifrån detta utgick vi från att ledares motiv kan komma att 

visa sig tydligare i beslutsfattandet i dessa situationer, eftersom det blir mer fokus på att 

utföra uppgiften. 

  

Fortsättningsvis introduceras direktivt ledarskap eftersom det kan bli särskilt avgörande 

vilken typ av ledarskap som används inom temporära organisationer och i extrema 

situationer då ledaren måste hålla tidsramen. Det vi var intresserade av inom teorin var hur 

besluten fattas när ett direktivt ledarskap bedrivs. Sims Jr et al,. (2009, ss. 153, 156) 

förklarar att ett direktivt ledarskap är bra när uppgiften är tydlig, ledaren har mer erfarenhet 

än gruppen och korttidsmål är viktigare än att medarbetarna utvecklas. Vidare menar de att 

denna typ av ledarskap är vanligt inom organisationer av brådskande slag. En annan 

anledning till varför vi valde teorin om direktivt ledarskap var för att det har 

uppmärksammats att denna ledarskapsstil kan relateras till egoistiska motiv när besluten 

grundas i att ledarna fattar beslut utifrån det som gynnar dem själva (Aronson, 2002, s. 

251). 
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2.7 Litteraturgenomgång och källkritik 
I vår studie valde vi att använda oss av källor i form av litteratur och vetenskapliga artiklar 

för att kunna ha en teoretisk grund att stå på när vi utformade våra intervjufrågor och 

analyserade den data vi själva samlade in. De databaser vi valde att använda oss av för vår 

sökning av vetenskapliga artiklar är: Business Source Premie (Ebsco) och Scopus som båda 

ingår i Umeå universitets databas. Vidare har vi även använt oss av databasen Google 

Scholar. För att hitta relevanta artiklar för vårt studerade område har vi använt sökorden: 

Temporary organisations, Project Management, Contingency theory, Situational 

Leadership Theory, Directive leadership, Egoism, Altruism, Maslow's hierachy of needs, 

Human needs, Motivation, Self-intererest, Decision making, Mount Everest och Leadership 

in extreme context. För att förtydliga våra sökord har vi även kombinerat till exempel 

sökord som Leadership och Human needs. I bedömningen av vårt sökresultat läste vi först 

sammanfattningen av varje artikel för att kunna välja ut de artiklar som ansågs relevanta för 

vår studie och sedan gick vi djupare in och granskade de utvalda artiklarna. För att välja 

relevanta och trovärdiga artiklar tog vi enbart med artiklar som var Peer Reviewed vilket 

innebär att de blivit vetenskapligt granskade. Vi har även tagit hänsyn till hur många gånger 

artiklarna blivit citerade i vår bedömning, för att öka trovärdigheten. I första hand valdes 

aktuella artiklar från år 2000 och framåt men i vissa fall togs även artiklar med som 

publicerats tidigare än 2000-talet, på grund av att vi ansåg dem högst relevanta för vår 

studie. Detta var artiklar som belyste grunden till en viss teori eller olika vetenskapliga 

utgångspunkter och begrepp. En annan orsak till att vi använde oss av artiklar skrivna före 

2000-talet var att när forskare i de artiklar publicerade på 2000-talet refererat till tidigare 

forskare har vi letat efter ursprungskällan, läst i dessa och därför utgått från dem. Det vill 

säga, bland litteratur som skrivits tidigare än 2000-talet är det främst böcker för att hänvisa 

till ursprungskällan och kanske även upphovsman till begrepp eller teori. 

  

Vi hittade även en del artiklar genom att gå tillbaka till tidigare kurser vi läst, om bland 

annat projektledning, för att där se vilka våra lärare ansett vara relevanta för just det ämnet. 

Vidare har vi även fått vissa tips på artiklar av en av de professorerna som är involverad i 

TripleED-projektet. Vi har även i vårt arbete valt att inte använda oss av 

andrahandsrefereringar. Detta för att undvika att text tas ur sitt sammanhang och kan 

misstolkas på grund av det. Den litteratur vi använt är till mesta dels studentlitteratur som 

hjälpt oss på ett bra sätt att förklara våra vetenskapliga och metodologiska utgångspunkter 

och hur dessa påverkat vår studies förfarande.  
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3. Teoretisk referensram 

 
I detta avsnitt kommer vi upprätta den teoretiska referensramen. Avsnittet kommer beröra 

följande teorier: antaganden om människans motiv som kopplas till normativa egoistiska 

motiv verses altruistiska motiv, Maslows teori om människans motivation, temporära 

organisationer och projektledning tillsammans med bergsklättring, beredskapsteori och 

teorin om situationsanpassat ledarskap, ledarskap inom extrema kontexter och extrema 

situationer, och direktivt ledarskap. 

  

3.1 Antaganden om människans motiv 
Den huvudsakliga skildringen av samspelet mellan människor inom ekonomiskt beteende 

och ledning bygger på antaganden om att individer maximerar sin egen nytta (Rocha & 

Miles, 2009, s. 447). Tidigare studier har till exempel visat att ett ömsesidigt handlade efter 

det som gynnar den enskilde individen på sikt har lett till bättre allmännytta, exempelvis 

genom att arbeten och handel skapats (Adam Smith, 1976, s. 21; Walker, 2006, s. 144). 

Vidare menar Miller (1999, s. 1056) att människor motiveras av det som gynnar dem själva 

och menar att individer också bör handla efter detta. Detta kan i sin tur relateras till 

egoistiska motiv inom moralfilosofin.  

  

3.1.1 Normativa egoistiska motiv verses altruistiska motiv 

Utifrån Avolio och Locke (2002, s. 169) kan handlingar styras av olika moraliska principer. 

Jensen och Meckling (1994, s. 4) förklarar att dessa moraliska principer beror på individens 

motiv och vad de uppfattar som värdefullt. Utifrån att individer agerar efter det som 

maximerar den egna nytta menar Aronson (2002, s. 248) att egoismen är mest aktuell inom 

moralfilosofin eftersom den endast gynnar den enskilde individen. 

  

Den normativa egoismen utgörs av rationell egoism och etisk egoism (Timmon 2013, s. 

178). Inom den rationella egoismen är en persons handlingar rationell endast då handlingen 

bidrar till personens egna välmående (Rand 1964, s. 8; Shaver 1998, s. 2; Brown 2007, s. 

47). Utifrån denna syn på egoistiska motiv, argumenterar Jensen och Meckling (1994, ss. 9, 

6, 3) för en modell som fokuserar på att människor försöker maximera sitt slutliga värde. 

De menar att individer alltid är förpliktigad att tillfredsställa sina önskningar och kommer 

alltid välja det som ger dem mest tillbaka. De beskriver även att dessa önskningar kan vara 

allt som individer bryr sig om: kunskap, miljö, relationer, status, kultur, rikedom, 

uppföranderegler, och mycket annat. Genom dessa önskningar kommer också individen 

göra de val som ger dem mest av det de önskar (Jensen & Meckling, 1994, s. 9). Dessa 

egoistiska motiv menar Rand (1964, s. 8) är rationella att utöva men också irrationellt att 

inte utöva. Vidare förklarar Rand (1964, s. 47) att rationell egoism bygger på att individer 

objektivt agerar lämp eftersom de gör de val som gynnar dem långsiktigt. Dock kan vissa 

uppenbara val vara begränsade och beroende av språk, kulturella rättigheter, konsekvenser 

och miljön som individen befinner sig i (Jensen & Meckling 1994, s. 21). 

  

Enligt den etiska egoismen är individers moraliska skyldighet att göra det som gynnar dem 

själva (Rachels 1961, s. 77; Narveson 2012, s. 51; Timmons 2013, s. 178). Timmons (2013, 

ss. 180–181) beskriver att den objektiva versionen av etisk egoism handlar om vad som är 
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rätt eller fel i handlingar utifrån vad som objektivt gynnar den enskilde individen, där den 

subjektiva versionen av etisk egoism istället handlar om vad individen för tillfället tror 

kommer gynna denne. Normalt innefattar individers motiv önskningar om en god hälsa, 

trygghet, frihet, säkerhet och lycka (Hospers, 1990, s. 350). 

  

Timmons (2013, s.183) beskriver att egoistiska motiv bör särskiljas från altruistiska motiv, 

där de egoistiska motiven är önskningar som gynnar den enskilde individen, och 

önskningar som istället gynnar andra individer är altruistiska motiv. I en artikel av Avolio 

och Locke (2002, ss. 169–170) diskuterar Locke frågan om huruvida ledare borde vara 

självuppoffrande (altruistiska) eller egoistiska (själviska). Han förklarar att det kan vara 

svårt att föra en argumentation kring detta, eftersom vissa hävdar att det inte finns mycket 

självuppoffring genom att alla människor gör frivilliga val som antas gynna individen på 

något sätt. Samtidigt beskriver Narveson (2012, s. 52) att vår motivation till egoistiska 

motiv ofta är dolda från vår egen uppfattning, vilket innebär att altruistiska handlingar i 

själva verket alltid handlar om att vi agerar egoistiskt. Vidare försvarar Rachels (1961, s. 

79) den normativa egoismen genom att påpeka att det kan vara kontraproduktivt att agera 

altruistiskt då den enskilda individen inte vet hur andras behov bäst tillfredsställs. Han 

förklarar även av altruistiska motiv gör att vi slutar vara självständiga och blir istället 

beroende av andras önskningar. Detta identifierar även Rand (1964, s. 8) då hon beskriver 

att problemet med altruistiska motiv är att den lämnar individen utan moralisk vägledning 

eftersom dessa motiv säger att vi ska agera efter mottagarens värde, dock vet inte alltid 

individen vad mottagaren värdesätter. Avolio och Locke (2002, ss. 170–171) kritiserar även 

det altruistiska synsättet sett till ledaren. De förklarar att ledare som är fullt altruistiska 

kanske skulle välja ett jobb denne inte vill ha och kanske inte heller förväntar sig någon 

belöning för prestationer. Price (2005, s. 47) motsäger dock att ledare skulle agera enligt 

rationell och etisk egoism på gruppens bekostnad med anledning av att det inte kan ligga i 

ledarens motiv att utöva ett beteende som omotiverat gör att andra får det sämre. Han 

menar att filosofin om rationell och etisk egoism därmed kan ifrågasättas. Detta gör att vi 

behandlar motiven som antingen egoistiskt eller altruistiskt influerade.  

  

Sett till en bergsklättringsexpedition litar allmänheten/klienterna på att de professionella 

ledarna fattar fördelaktiga beslut och kan lösa de problem som uppstår, eftersom det är 

dessa som har kunskapen (Cousquer & Beames, 2013, s. 194). Freidson (2001, s. 207) 

argumenterar för att professionella bör prioritera det som gynnar det allmännyttiga framför 

de enskilda motiven. Dessutom menar Useem (2001, s. 54) att organisationens styrkor ofta 

beror på ledarens förmåga att bry sig om följarna/medlemmarna och agerar efter det som 

gynnar dessa. Genom detta blir det kanske viktigare att undersöka vilka motiv som finns 

hos ledarna som har mer kunskap än majoriteten av gruppmedlemmarna. Motiv kan variera 

från person till person, Başlevent och Kirmanoğlu (2013, s. 550) menar att uppfyllande av 

behoven kan förklaras av personliga egenskaper som drivs av motiv hos varje individ. För 

att förstå vilka motiv/drivkrafter som kan påverka individers handlingar, vilka kan vara 

egoistiskt eller altruistiskt influerade, kommer Maslows teori om människans motivation 

belysas. 

  

3.1.2 Maslows teori om människans motivation 

Franken (1994, s. 363) beskriver att Maslows teori tar upp ett flertal behov eller drivkrafter 
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som delas upp i en hierarki efter dess relevanta styrka. Dessutom menar han att Maslows 

teori är global, täcker en mängd olika beteenden och är baserad på ett antal medfödda 

behov. Hoffman (1981) diskuterar att dessa medfödda behov i sin tur kan vara egoistiska 

eller altruistiska motiv hos individer.  

 

Maslow (1954, ss. 80–82) argumenterar att teorin om människans motivation tar sin början 

i våra fysiologiska drivkrafter, exempel på dessa är: hunger, sex och törst. Han förklarar att 

dessa behov är starkast eller kraftfullast bland alla våra behov, vilket innebär att en 

människa som saknar allt i livet först kommer att försöka tillfredsställa de fysiska behoven 

före allt annat. Detta exemplifierar han med att om en individ saknar allt inom hierarkin 

kommer individen mest troligt söka mat före allt annat. Başlevent och Kirmanoğlu (2013, s. 

550) ger exempel på att trygghet kan innebära att ha ett fast jobb som skapar finansiell 

trygghet, gemenskap kan innebära samhörighet till en social grupp, uppskattning/status kan 

vara att få bekräftelse eller bli eftertraktad, och självförverkligande kan för en individ 

innebära att nå sina karriärmöjligheter. Maslow (1954, ss. 80-82) menar att när det finns 

gott om mat och individen alltid får uppleva mättnad uppstår direkt högre behov som tar 

över, dessa är de psykologiska behoven. När dessa behov i sin tur är tillfredsställda menar 

han att individen kommer söka ännu högre behov. Med detta menar Maslow att människans 

behov är uppdelade i en hierarki efter deras relativa styrka eller kraft. 

 

 
Figur 2. Maslows behovshierarki 

Utifrån behovshierarkin menar Maslow (1954, s. 85) att människan inte kommer försöka nå 

självförverkligandet om inte alla de andra behoven är uppfyllda först, eftersom de 

fysiologiska behoven, behoven av trygghet, gemenskap och behovet av uppskattning har 

starkare drivkrafter. Utifrån dessa antaganden skulle klättrare som bestiger berg för att nå 

självförverkligande således behöva ha samtliga lägre behov tillfredsställda (jmf. Maslow, 

1954, s. 85; Tay & Diener, 2011, s. 361). Dock menar vissa forskare att det finns motbevis 

till den hierarkiska ordningen inom Maslows teori om människans motivation. Detta har till 

exempel identifierats av Jensen och Meckling (1994, ss. 26–27) som funnit att astronauter, 

skidåkare och racerförare accepterar mindre trygghet i utbyte mot rikedom, berömmelse 

eller bara spänningssökande. Dessutom förklarar de att på det sätt Maslow delar upp 

människors önskningar, tenderar Maslow att beskriva hur utgifter ökar med en ökad hälsa. 
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Jensen och Meckling påstår även att det inte är en hierarki utan att det snarare handlar om 

önskningar än behov. Gomes (2011, ss. 237–238) tar också en annan vinkel mot Maslow 

genom att argumentera att det är svårt att skapa kriterier för att rangordna behoven i en 

särskild ordning, eftersom hierarkin av behov är subjektiv och ofullständig. Han menar att 

behoven kan vara beroende av varandra eller överlappande, exempelvis frihet och politiskt 

deltagande. Gomes menar att vissa behov kan vara motstridiga, som behovet av fritid och 

behovet av att säkerställa finansiellt oberoende, där individer måste bestämma hur de 

fördelar resurser i form av tid mellan fritid och arbete. Vidare beskriver han även att behov 

kan uppstå på olika nivåer, allt från de individuella, till de sociala, nationella eller globala 

där prioritering mellan de individuella och kollektiva behoven kan vara en svår uppgift. 

Başlevent och Kirmanoğlu (2013, s. 550) menar även att individer snarare överväger många 

olika behov när de fattar beslut. Det bör även noteras att behov ofta värderas olika mellan 

individer och över samhället (Tay & Diener, 2011, s. 361; Başlevent & Kirmanoğlu, 2013). 

  

Vidare poängterar Maslow (1954, ss. 91–92) att olika typer av behov av självförverkligande 

varierar från person till person, det kan handla om att någon vill bli en perfekt mor medan 

en annan kanske vill bli atlet. Detta kan även ses inom bergsklättring. I en studie 

illustrerades att när klättrare möter fler utmaningar under expeditioner ökar deras kunnighet 

och skicklighet, vilket gör att de därefter väljer att söka sig till ännu svårare utmaningar för 

att främja personligt växande och utveckling (Fave et al., 2003, s. 94). Andra motiv som 

tidigare identifierats hos ledare inom bergsklättring är till exempel att ledare önskar bli 

eftertraktade genom att lyckas nå organisationens mål, att ta alla i gruppen upp till toppen 

och ner igen (Useem, 2001, s. 55). Mangoine och Nelson (2003, s. 361) har identifierat att 

motivet att nå toppen av berg finns hos alla individer som bestiger berg. Detta gör att vi kan 

se att det även ligger i ledarnas motiv. Vidare menar de att ledaren inom en bergsklättring 

även vill göra gruppen glad. Dock menar Burnette et al., (2011, s. 30) att en 

bergsklättringsexpedition är baserad på medlemmarnas engagemang att nå målet och inte 

på vänskap, gruppanda eller kamratskap. Tempest et al., (2007, s. 1046) argumenterar för 

att erfarna bergsklättrare ofta väljer att guida expeditioner för att de inte längre har råd att 

finansiera sin egen klättring, och i och med detta tillgodoser de även den ökade efterfrågan 

på extrema äventyr. Mangione och Nelson (2003, s. 361) fann när de studerade 

Everesttragedin 1996 att expeditionsledarnas mål var att försörja sig på något de älskade 

genom att bli framgångsrika, respekterade och bli kända för sina bedrifter. 

 

Palmer (2002, ss. 331–332) menar att eftersom klienterna betalar en stor summa pengar 

skapas ett ekonomiskt krav på ledare att hjälpa klienterna upp till toppen. Vidare menar hon 

att genom kommersialiseringen av Everest har den osjälviska etiken som en gång 

kännetecknade bergsklättring nu försvunnit. Slutligen menar Hällgren (2010, s. 105) att en 

projektledarens mål och uppgifter vanligtvis är lätta att se och öppna för granskning. 

Genom detta menar vi att det blir lättare att se ledares motiv inom en temporär organisation, 

vilket gör att det blir relevant att se hur ledarna fattar beslut utifrån koncepten, tid, uppgift, 

resurs och grupp. 

  

3.2 Temporära organisationer/projektledning tillsammans med bergsklättring  
Traditionell organisationsteori bygger på antagandet att organisationer är eller bör vara 

permanenta vilket gör att teorin om temporära organisationer är mindre utbredd (Lundin & 
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Söderholm, 1995, s. 437). Temporära organisationer är intressanta att undersöka eftersom 

de är effektiva och kan lösa problem som uppstår, på ett effektivt sätt (Lundin & 

Söderholm, 1995 s. 446). Hällgren (2010, s. 96) menar även att en temporär organisation är 

en organisationsform som innefattar egenskaper av projekt och projektliknande 

organisationer som snabbt kan anpassa sig om en oväntad händelse skulle uppstå. Dock 

hävdar Hällgren och Maaninen-Olsson (2009, s. 55) att oväntade situationer är 

problematiska och kräver mycket ansträngning av projektledarna. Vidare menar de att när 

en förändring sker ändras villkoren för projektet och måste därför anpassas. När en 

förändring sker förändras situationen vilket bör leda till att ledaren hamnar i en situation 

som är relativt okänd och leder till att ledaren inte längre kan fatta beslut som hon/han 

vanligtvis gör när denne är bekväm/bekant med situationen (jmf. Young et al., 2012, s. 

186). Detta kan i sin tur innebära att ledaren fattar ett beslut som baseras på vad som känns 

bäst för stunden vilket kan leda till felaktiga beslut på sikt. Det kan då handla om att 

individer agerar utifrån den subjektiva versionen av etisk egoism, vilket innebär att 

individer gör det som de för tillfället tror kommer gynna dem själva (Timmons, 2013, s. 

181). 

 

Ett projekt är definierat av Packendorff (1995, s. 320): 

 att den har en unik uppgift. 

 ett förutbestämt datum då den ska vara klar. 

 ska vara ett subjekt till en eller flera prestationsmål, såsom resursanvändning och 

kvalitet. 

 den ska bestå av ett antal aktiviteter, antingen komplexa och/eller ett antal 

aktiviteter som är beroende av varandra. 

 

En temporär organisation definieras av Packendorff (1995, s. 327): 

 att den har ett organiserat tillvägagångssätt som syftar till att frammana en icke 

rutinmässig process och/eller en produkt.  

 har en förutbestämd tid där organisationen upphör att existera, det vill säga när dess 

uppdrag förväntas vara klart.  

 har någon form av prestationskriterier.  

 är komplex i fråga om roller som behövs för medvetna organisationssatsningar, det 

vill säga ingen spontan självorganisering. 

 

Medlemmarna inom temporära organisationer går ihop för att utföra ett projekt, de har en 

gemensam nämnare, att projektet har ett mål som medlemmarna delar (Hällgren, 2010, s 

106). Liksom i bergsklättringsexpeditioner kommer många klättrare från hela världen, de 

har olika erfarenheter av klättring, olika utbildningar, olika bakgrunder och yrkesmässiga 

bakgrunder, men det de alla delar är en vilja att ta sig upp till toppen, och ner igen 

(Hällgren, 2010, s. 106). En bergsklättringsexpedition består av en ledarguide, sherpas, 

klienter och ibland även assisterade guider (Elmes & Barry, 1999, s. 167; Roberto, 2002, s. 

137). Dock är det inte ovanligt att gruppen inom ett projekt både innefattar klienter och 

anställda (Creigh-Tyte, 2005; Koslow et al., 2006). 

 

Enligt Lundin och Söderholm (1995, s. 439) kan en temporär organisation karakteriseras av 

fyra olika koncept, tid, uppgift, grupp och omvandling. Enligt Hällgren (2010, s 104) är en 
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bergsklättringsexpedition en temporär organisation, sett ur en organisationssyn. Vidare 

menar han att expeditionen startar när klättrarna anländer och förbereder sig, och slutar när 

klättrarna återvänder, precis som ett projekt har en given början och ett givet slut. Vidare 

inom en temporär organisation är tiden begränsad vilket kan ha en effekt på utförandet och 

skapar en känsla av brådskande att utföra projektet (Lundin & Söderholm, 1995, s. 439). 

Har ledaren istället mindre tidspress på sig borde det leda till att denne kan fundera över 

sina beslut och även tänka igenom vad som är rätt beslut att ta (Young et al., 2012, s. 179).  

 

Enligt Lundin och Söderholm (1995, ss. 438–439) är en temporär organisation beroende av 

en eller några få uppdrag som ska utföras, där meningen är att uppdraget/uppdragen ej 

genomförs av någon annan på samma sätt och vid samma tidpunkt. Vidare menar de att för 

att definiera en temporär organisation behövs även olika resurser. Tid och uppdrag är till 

viss del sedda som resurser, till exempel ekonomiska och materiella resurser. Däremot 

menar de att arbetskraft inte ingår inom tid och uppdrag vilket gör att gruppkonceptet är 

ytterligare ett bra koncept för att definiera en temporär organisation. Vidare förklarar de att 

gruppen bildas för att utföra uppdraget under den utsatta tiden och fokuserar både på 

individerna som resurser och som innehavare av föreställningar och attityder. Utöver detta 

poängteras att temporära organisationer normalt är skapade för att uppfylla ett specifikt 

syfte som innefattar element av förändring, där den temporära organisationens uppgift är att 

uppnå syftet. Fortsättningsvis förklarar de att det finns förväntningar om skillnader “före” 

och “efter” i den temporära organisationen. Ambitioner och prestationer som är kopplade 

till omvandlingen är av avgörande betydelse och är det fjärde konceptet som karaktäriserar 

en temporär organisation.  

  

Lundin och Söderholm (1995 s. 439) förklarar att alla organisationer kan beskrivas med 

samma koncept som en temporär organisation, men koncepten kan hjälpa att klargöra de 

allmänna särdragen som kännetecknar temporära organisationer. Vidare menar de att var 

och ett av de fyra koncepten ger vissa insikter i hur olika typer av begränsningar mellan den 

temporära organisationen och dess miljö kan definieras. De förklarar även att koncepten 

skiljer sig från viktiga koncept som definierar en permanent organisation. Mål, överlevnad, 

pågående arbete, produktionsprocess och kontinuerlig utveckling är koncept som mer 

definierar en permanent organisation där uppgift, tid, grupp och omvandling är mer 

relaterat till en temporär organisation. De nämner också att den traditionella litteraturen om 

projekt och projektledning lägger tonvikt vid att det är aktiviteterna som utförs inom ett 

projekt som avgör om projektet lyckas. Inom en bergsklättringsexpedition där majoriteten 

av gruppmedlemmarna är oerfarna kan det antas ligga ett ännu större ansvar på 

expeditionsledaren för att uppgiften ska lyckas (jmf. Elmes och Barry, 1999, s. 183; 

Tempest et al., 2007, s. 1054).  

  

Enligt Lundin och Söderholm (1995, s. 450) kan tiden i en temporär organisation ses som 

linjär, förutsägbar och går att planera, medan tiden i en permanent organisation ses som 

evig och dess allmänna mål är att överleva på lång sikt. Vidare är uppgiften den största 

anledningen till att skapa en temporär organisation och i jämförelse med en permanent 

organisation kan uppgiften liknas med målen och återkommande omarbetningar med mål 

som ska uppnås i den permanenta. De förklarar att det är viktigt att gruppen inom en 

temporär organisation fokuserar på sociala relationer, hur dessa ska kunna fungera i den 

kringliggande miljön genom att likheter identifieras inom gruppen. Fortsättningsvis menar 
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de att en annan viktig aspekt med en temporär organisation är omvandling, det vill säga 

någonting som behöver förändras över tiden för att den temporära organisationen ska vara 

lyckad. De poängterar även att i en permanent organisation ligger fokus på produktion 

istället för omvandling och när omvandling blir viktigt i en permanent är den temporära 

ofta skapad för att hantera detta. Inom exempelvis brandkåren och sjukhus skapas 

temporära organisationer för att till exempel rädda en människa i nöd där det finns en tydlig 

uppgift, det behövs en grupp individer, tiden är en faktor och en omvandling förväntas (jmf. 

Lundin & Söderholm, 1995, s. 439).  

 

För att ett projekt ska lyckas måste även projektledaren kunna influera medarbetarnas 

beteende (Lee-Kelly, 2002, s. 362). Inom projektplanering och kontroll menar Packendorff 

(1995, ss. 321–322) att de flesta metoderna är olika sätt att hitta den optimala sekvensen av 

aktiviteter och sedan fördela nödvändiga resurser till de olika aktiviteterna. Han förklarar 

även att det teoretiska området inom projektledning kan beskrivas i termer av planering, 

kontroll och utvärdering, och kärnan inom projektledning ligger i att planera projektet. 

Inom en bergsklättring bär en guide samma ansvar som en projektledare, vilken måste 

hantera transporter, intressenter, underleverantörer och klienter (Hällgren, 2010, s. 95). Yun 

et al., (2003, ss. 192, 194) illustrerar även detta i en krisorganisation där ledaren bär ett stort 

ansvar, även om medarbetarna har olika professionella utbildningar inom ämnet. De 

förklarar att den formella ledaren eller kirurgen bär det huvudsakliga ansvaret för att 

patientens omsorg genomförs på rätt sätt, samtidigt som de bär ansvaret för hela 

arbetsgruppens prestationer.  

 

Hällgren (2010, s. 105) menar att det kan vara lätt för en projektledare att hamna i fällan att 

sätta projektet före normala överväganden även om det inte finns någon tydlig avsikt att 

vara partisk i ledarskapet. Detta på grund av att projektledarens mål och uppgifter 

vanligtvis är lätta att se och öppna för granskning. Projektledning är tillämpning av 

kunskap, kompetenser och teknik att utföra projekt effektivt och ändamålsenligt, och för att 

bättre kunna konkurrera på marknader använder organisationer sig av projektledning som 

en strategi för att knyta projektresultat till verksamhetsmål (Project management institute, 

2014). Inom bergsklättringsexpeditioner menar Palmer (2002, ss. 327, 331–332) att det 

krävs en viss nivå av teknisk kompetens och en medvetenhet om lokala väderförhållanden 

för att utföra en aktivitet på ett säkert sätt. Trots detta förklarar hon att dessa aktiviteter säljs 

till oerfarna individer med liten eller ingen erfarenhet. Palmer påpekar att genom 

kommersialiseringen av exempelvis Everest har konkurrens skapats mellan expeditionerna 

eftersom framtida affärer är beroende av framgångsrika bestigningar, detta har gjort att 

pressen ökat bland organisationerna att få upp klienter till toppen. Genom att projektledare 

bär ett stort ansvar för såväl grupp som planering, kontroll och utvärdering kan det anses 

viktigt att de vet hur de ska anpassa sitt ledarskap till rådande förhållanden. Därav kommer 

situationsanpassat ledarskap inom beredskapsteorin förklaras. 

 

3.3 Beredskapsteorin och teorin om situationsanpassat ledarskap 
I slutet av 1970– och början av 80-talet föreslogs det flera typer av Beredskapsteorier 

(Contingency theories) (Yukl, 2013, s. 168). Dessa var; “path-goal theory, situational 

leadership theory, the LPC contingency theory, leader substitutes theory, cognitive 

resources theory, the multiplelinkage model och the normative decision model.” En del av 
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Beredskapsteorin beskriver hur ledarskapet kan påverkas av vilken situation ledaren 

befinner sig i och hur detta kan ändra ledarens inflytande och effektivitet (Yukl, 2013, s. 

169). En av Beredskapsteorierna är föreslagen av Hersey och Blanchard (1977). Denna 

teori behandlar det oförutsedda och kallas “Situational Leadership Theory” eller 

situationsanpassad teori. Yukl (2013, s. 171) beskriver vidare att denna teori specificerar 

den lämpliga typen av ledarskapsbeteende för den underordnade i olika situationer. Enligt 

Skog et al., (2012, s. 229) är effektiva ledare de som anpassar sitt ledarskap beroende på 

gruppmedlemmarnas kompetensnivå.  

  

Inom organisationer menar Yukl (2013, s. 42) att ledaren har en betydande roll vid 

beslutsfattande gällande mål, strategier, operativa rutiner och resursfördelning. Han 

beskriver att beslutsprocessen ofta involverar mer frustration och känslor än bara rationellt 

handlande. Fortsättningsvis förklarar han att stressade ledare är mer benägna att bemöta hot 

som uppstår genom att förlita sig på lösningar som använts tidigare eller genom att ta efter 

metoder som använts i andra företag. 

  

Lee-Kelly (2002, ss. 462–463) argumenterar för att det inte finns ett enda ledarsätt som 

passar alla typer av omständigheter, utan ledaren måste anpassa sitt sätt att leda till den 

rådande situationen. Hon hävdar att uppkomsten av detta situationsanpassade ledarskap 

skapar varierande och ofta motstridiga krav på ledaren. Detta på grund av att frågan blir om 

ledaren klarar av att förändra sitt ledarskap för att anpassa sig till den rådande situationen 

allt eftersom projektet fortskrider. Skog et al., (2012, s. 229) menar att vilken typ av 

ledarskapsstil som är bäst att applicera är beroende av flera olika faktorer. De förklarar att 

dessa kan vara: graden av expertis hos ledaren, den upplevda förmågan hos 

gruppmedlemmarna och omständigheterna i det rådande scenariot. De tar även upp att 

ledare kanske måste använda ett mer direktivt ledarskap när gruppmedlemmarna är 

oerfarna, och en mer stödjande ledarskapsstil när gruppen har mer erfarenhet.  

 

Lee-Kelly (2002, ss. 463–464, 474) argumenterar för att ledare som är motiverade av 

uppgiften som skall uppnås tenderar att gilla situationer som antingen är väldigt 

fördelaktiga eller ogynnsamma, medan en ledare som är relationsmotiverad varken gillar 

väldigt fördelaktiga eller mycket ogynnsamma situationer. Detta innebär att projektledaren 

borde söka sig till situationer som passar dennes stil att leda och borde undvika projekt som 

går emot hans/hennes preferenser. Vidare menar hon att det kan ses logiskt för de 

projektledare som vet vad deras ledarskapsstil är att sikta till att uppnå och upprätthålla en 

nivå av kontroll överensstämmande med det som förväntas av dem. På grund av detta beror 

därför projektets framgång på situationskontroll i termer av ledar- och anställdrelationen, 

uppgiftens struktur och befogenheten hos ledaren. Vidare menar vi att blir det angeläget att 

se till ledarskap inom extrema situationer för att se hur ledares motiv influerar beslut vid 

uppkomsten av en extrem situation. 

  

3.3.1 Ledarskap inom extrema kontexter och situationer 

Yukl (2013, s. 53) menar att när en oväntad händelse eller kris inom den normala 

verksamheten uppstår är det troligt att förväntningarna på ledarens roll förändras. Han 

förklarar att dessa utmaningar för ledaren kan uppstå av en mängd olika orsaker, 

exempelvis terroristattacker, naturkatastrofer, en allvarlig sjukdom eller en livsavgörande 
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olyckshändelse.  

  

Hanna et al., (2009, s. 900) förklarar att det är viktigt att belysa organisationer utifrån dess 

kontext, exempelvis har olika organisationstyper skilda sätt att hantera diverse hot och 

motgångar som kan uppstå. Vidare menar de att extrema situationer ofta kräver noggrann 

förberedelse och medvetenhet bland gruppen för att snabbt hantera uppkommande 

situationer. I detta fall är det viktigt att organisationen förlitar sig på att gruppen kan 

hantera uppkommande problem, vilket gör att det är viktigt att de lär sig av olika 

utmaningar (Kayes, 2004, s. 1264). Giannantonio och Hurley-Hanson (2013, s. 19) 

förklarar att regler för beslutsfattanden inom extrema situationer förenklat kan handla om, 

att följa tradition och göra det som tidigare resulterat i ett lyckat utfall. De påpekar även att 

ledare försöker lära från egna och andra ledares erfarenheter för att förbättra kvalitén på 

beslutsfattanden, och även projektets resultat.  

 

Även om det finns historier om hur ledare framgångsrikt lett organisationer genom stora 

utmaningar är kanske ledarskap i extrema kontexter ett av de minst undersökta områdena 

inom ledarskap (Hannah et al., 2009, s. 897). Extrema situationer kan uppstå i alla typer av 

organisationer, även de som inte vanligtvis är klassad i en extrem kontext (Hannah et al., 

2009, s. 898). Till exempel anser vi att en skola inte är en organisation som anses arbeta i 

en extrem miljö men om byggnaden skulle börja brinna uppstår en extrem situation. Enligt 

Hannah et al., (2009, s. 898) är det unika faktorer som påverkar ledarskap på ett viktigt sätt, 

beroende på när och hur det sker är relevant för den extrema händelsen och sammanhanget, 

både perioden före, under eller efter den extrema situationen. De fortsätter med att 

argumentera för att extrema kontexter skapar oförutsedda situationer och begränsningar, 

vilka kan leda till mer förödande konsekvenser, detta gör att forskare måste se till ledarskap 

inom dessa typer av kontexter som kontextualiserade. Vidare definierar de en extrem 

situation som en diskret händelse som kan resultera i en långtgående och oacceptabel 

omfattning av fysiska, psykiska eller materiella konsekvenser, i nära fysisk eller 

psykosocial närhet till en organisations medlemmar. De förklarar även att en extrem 

kontext är en sådan miljö där extrema situationer sker eller troligtvis förekommer. 

  

En bergsklättringsexpedition existerar i en extrem kontext där extrema situationer ofta 

uppstår, och i denna organisation existerar en grupp individer med en tydlig ledare (Elmes 

& Barry, 1999, s. 177). Därför blir ledarskapet inom extrema situationer viktigt att belysa 

för att förstå hur extrema situationer effektivt kan hanteras. Baran och Scott (2010, ss. 45–

46) beskriver att ledarskap inom extrema situationer ofta handlar om förmågan att snabbt 

känna igen miljön och kunna förutse gruppmedlemmars handlingar och intentioner, och 

därigenom skapa strukturer av snabba och uppmärksamma reaktioner. 

  

Ledarskap inom extrema kontexter kräver processer som uppmuntrar en kollektiv förmåga 

att förstå situationen och minska oklarheter av uppstående situationer (Bara & Scott, 2010, 

s. 64). Rosen, (2007, s. 149) påpekar även detta inom bergsklättring genom att förklara att 

gruppens förmågor tillsammans blir betydande för en framgångsrik bergsbestigning, men 

hävdar att det slutgiltiga avgörandet bottnar i varje individs personliga uthållighet, 

erfarenhet och kompetens. Vidare är det även viktigt att ledaren inom en 

bergsklättringsexpedition kan hantera sin strävan av att lyckas, samtidigt som han/hon 

behöver ha en medvetenhet om begränsningarna inom organisationen och kunna reflektera 
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över dessa (Tempest et al., 2007, s. 1040). Detta kan bli extra viktigt i 

bergsklättringsexpeditioner eftersom ledaren har mest kunskap om hur situationen bör 

hanteras och har det övergripande ansvaret över gruppen (Elmes & Barry, 1999, ss. 176–

177). Enligt Sims Jr et al., (2009, s. 156) kan direktivt ledarskap behövas när ledaren bland 

annat besitter mer kunskap än gruppmedlemmarna. Baran och Scott (2010, s. 45) förklarar 

även att ett flertal situationer som ledare och grupp möts av i extrema miljöer kräver 

omedelbara, avgörande, direktiva handlingar. För att skapa en djupare förståelse i hur 

beslut fattas vid uppkomsten av en extrem situation är det av vikt att se om ledarna väljer 

att lyssna till gruppmedlemmars åsikter eller om de väljer att utesluta dem i sitt 

beslutsfattande vid uppkomsten av en extrem situation. På grund av detta presenteras 

direktivt ledarskap.  

 

3.3.2 Direktivt ledarskap 

Enligt Sims Jr et al., (2009, s. 150) innebär ledarskap i stora drag att influera eller förmågan 

att influera andra och inkluderar en mängd olika beteenden avsedda att påverka andra. 

Vidare menar de att olika ledarskap är kategoriserade i typexempel som specificerar olika 

typer av beteenden som formar skilda ledarskap. 

  

Sims Jr et al., (2009) argumenterar för vilket ledarskap som passar bäst på ett traumacenter 

där de anställda jobbar i en miljö som snabbt kan förändras till en kritisk situation där 

människors liv kan vara i fara. De hittade att “directive” och “empowering” ledarskap var 

de två vanligaste förekommande, där empowering-teorin handlar om att ledaren i gruppen 

delegerar beslutsfattandet i till någon annan (Sims Jr et al., 2009, s. 153). Vi anser dock att 

empowering inte är relevant för oss i vår studie eftersom det knappast är troligt att någon av 

ledarna i en bergsklättringsexpedition skulle delegera ut ansvaret till någon av de andra i 

gruppen eftersom ledaren är den som är ansvarig för att se till att projektet blir utfört och 

klienter har betalt för att ledarna ska ta dem upp till toppen.  

  

Sims Jr et al., (2009, s. 152) tar vidare upp att tiden är av vikt, att gruppen som sätts ihop 

för att rädda en människa i nöd är ett intensivt korttidsteam och att uppgiften är tydlig, det 

handlar då om att rädda människan som är svårt skadad. Artikeln är högst väsentlig för oss, 

eftersom ett traumacenter är en temporär organisation där ett räddningsuppdrag är 

tidsbegränsat, en skillnad före och efter utförandet förväntas, består av en uppsättning 

människor som går ihop för att utföra en specifik uppgift, och att det ofta uppstår extrema 

situationer, lika väl som i bergsklättringsexpeditioner (jmf. Lundin & Söderholm, 1995, s. 

439). 

  

Sims Jr et al., (2009, ss. 152–154, 156) menar att kirurgen är den som är ledaren inom ett 

traumacenter och behöver ha förmågan att influera de anställda. De kom bland annat fram 

till att direktivt ledarskap var vanligt inom dessa typer av organisationer. Vidare förklaras 

att direktivt ledarskap innebär att ledaren tar besluten, informerar och delegerar uppgiften 

till de olika medarbetarna och detta är en vanlig typ av ledarskap inom organisationer som 

är av brådskande slag. De kom även fram till att denna typ av ledarskap användes när läget 

var väldigt kritiskt eftersom det då blev viktigt att den mest erfarna inom ämnet var den 

som borde ta besluten. Även tiden var en viktig faktor på grund av att när en väldigt kritisk 

situation uppstår är tiden mycket knapp. De kom fram till slutsatsen att ett direktivt 
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ledarskap behövs när uppgiften är tydlig, när ledaren har mer erfarenhet än resten av 

gruppen och att när korttidsmål, lärdom och samtycke är viktigare än att medarbetarna 

utvecklas. 

  

Burnette et al., argumenterar i sin artikel (2011, s. 34) att inom Mount Everestexpeditioner 

använder expeditionsguiden oftast ett direktivt ledarskap. De fortsätter med att argumentera 

för att denna typ av ledarskap används när målet är ostrukturerat och komplext och när 

ledaren har mer erfarenhet än de andra i gruppen. Vidare talar de om att bergsklättrare vid 

en bergsklättringsexpedition på Mount Everest fortsatte upp mot toppen på grund av ett 

direktivt ledarskap även fast gruppen borde ha vänt om och gått ner igen. Kayes (2004, s. 

1276) kom fram i sin artikel om katastrofen vid Mount Everest 1996 där åtta människor 

dog att kommunikationen av ett vagt definierat mål, ett direktivt ledarskap eller dåligt 

definierat problem är faktorer som kan leda till misslyckade event.  

  

Martin och Cambell (2013) undersökte skillnaden mellan ett direktivt och ett 

“empowering” ledarskap. Enligt Martin och Campbell (2013, s. 1386) visar forskning 

indirekt att det finns en koppling mellan direktivt ledarskap och skicklighet att utföra 

uppgiften och att ett direktivt ledarskap förbättrade beteendet hos de som var nöjda med sin 

ledare. Vidare kom de fram till att ledare inte bara kan dedikera behovet av ett proaktivt 

resultat utan måste snarare inspirera och motivera sina medarbetare till ett önskat resultat. 

De fortsatte argumentera för att det är viktigt att anpassa ledarskapet till medarbetarnas 

förväntningar på ledaren. Ett direktivt ledarskap kan även vara att föredra när det gäller 

lönsamhet och speciellt när uppgiften är formaliserad och standardiserad (Martin & 

Campbell, 2013, s. 1388). En förutsättning för ett lyckat direktivt ledarskap är att ledaren 

kan ta hänsyn till gruppens motiv och inte bara egna motiv. I detta förklarar Aronson (2002, 

s. 251) att etisk egoism nära motsvarar direktivt ledarskap. Aronson menar då att den etiska 

direktiva ledarens beslut är beroende av sannolikheten att beslutet kommer leda till att 

ledaren når sina personliga mål samtidigt som ledaren tar hänsyn till gruppens motiv och 

deras mål. Dock poängterar han att besluten handlar om ledarens egna mål och strategier.  
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4. Praktisk metod 

 
I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi gått till väga i denna studie. Vi börjar presentera 

de organisationer och respondenter vi valt att undersöka och varför dessa är av vikt för vår 

studie. Vi förklarar vad som är viktigt att ta hänsyn till vid en undersökning, hur vi 

utformat våra intervjuguider och varför vi utformat intervjuerna på detta sätt. Vidare 

förklaras hur vi hanterat insamlingen av data. Avslutningsvis beskriver vi vårt hanterande 

av empirin och analysframställningen. 

  

4.1 Urval  
Vi har valt att genomföra vår studie på temporära organisationer som befinner sig inom 

extrema kontexter, därför görs undersökningen på bergsklättringsexpeditioner där extrema 

situationer är vanligt förekommande. För att säkerställa att de expeditioner vi valt att 

undersöka befinner sig inom extrema kontexter har vi valt expeditioner som genomförs på 

berg över 8000 meter mätt över havet. Vi har valt dessa temporära organisationer för att 

tiden och uppgiften blir två kritiska faktorer för ledaren att hantera då det fattar beslut vid 

uppkomsten av en extrem situation. Genom att de beslut ledare fattat i dessa förhållanden 

kan ha avgörande betydelse för om organisationen lyckats uppnå målet, utgörs urvalet av 

ledare inom dessa organisationer. 

 

För att ledarna ska utgöra ett lämpligt urval ska de ha genomfört en 

bergsklättringsexpedition över 8000 meter över havet. Denna höjd har valts eftersom 

bergsexpeditioner vid denna höjd anses som "high altitude climbing" (everestnews.com), 

där risken är stor att extrema händelser uppstår. Detta var av vikt för oss, för att bidra till 

forskning inom temporära organisation inom extrema kontexter. Vi valde att inrikta oss på 

ledare för att få en ökad förståelse för hur de fattar beslut under en expedition och vid 

uppkomsten av en extrem situation. Fortsättningsvis ska dessa ledare även ha lett en 

kommersiell expedition eftersom ledarna har ett ansvar för gruppen samt att det 

förekommer en finansiell aspekt. Genom att vi intervjuat dessa ledare kunde vi få fram ett 

lämpligt empiriskt material för att uppfylla studiens syfte, att skapa en förståelse för hur de 

motiv som finns hos ledare inom temporära organisationer kan påverka hur ledarskap och 

beslut förändras vid uppkomsten av en extrem situation. De kvalitativa intervjuerna 

möjliggjorde att vi kunde utföra denna studie under den utsatta tidsramen, ledarna berättade 

om olika situationer/expeditioner, samt hur de själva hanterade situationer. Intervjuerna 

byggde på respondenternas egna tolkningar av sin verklighet, vilket gjorde att våra 

subjektiva värderingar kunde reduceras.    

 

För att även få en annan synvinkel på ledarnas beslutsfattande vid dessa expeditioner valde 

vi att intervjua individer som varit med på någon av dessa ledares 

bergskättringsexpeditioner. Dessa individer var klienter som betalat för att vara med på en 

expedition. Frågorna till klienterna riktades alltså mot ledaren men utifrån synen klienterna 

hade på ledaren. För att få fram ett lämpligt urval satte vi ut kriteriet om att alla våra 

respondenter skulle varit med om en bergsklättringexpedition över 8000 meter över havet, 

för att det då är troligare att de varit med om en extrem situation. Dock uppfyllde inte en av 

de klienter vi intervjuade vårt kriterium, utan han hade bestigit ett berg som var över 7000 
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meter vilket kan ha gjort att hans svar blev lite annorlunda i jämförelse med de 

respondenter som bestigit berg över 8000 meter. Vi ansåg dock att detta inte påverkat vårt 

resultat nämnvärt eftersom det inte var hans motiv vi var intresserade av utan den ledare 

han klättrade med.  

 

När vi började detta arbete hade vi som mål att intervjua fem expeditionsledare och fem 

klienter. Det slutade med att vi fick tag på fem ledare och två klienter. En anledning till att 

vi inte fick kontakt med fler respondenter kan ha berott på att under första halvåret gör sig 

bergsklättrare i ordning och åker ut på bergsklättringsexpeditioner vid 8000 meters höjd. En 

annan faktor som kan ha spelat in när vi försökte hitta respondenter är att vårt urval är 

relativt litet eftersom det är relativt få människor som bestigit berg på denna höjd, och 

därmed uppfyller kriteriet om att ha arbetat inom en extrem kontext. Vidare eftersom vi 

ville att klienterna skulle ha varit klienter till precis de ledare vi intervjuat begränsades 

urvalet ytterligare. Vi har således intervjuat fem stycken ledare och två stycken klienter. Vi 

är medvetna om att klienter till de tre övriga ledarna kunnat ge studien ett annat utfall. 

Dock valde vi att inte bortse från våra två klienter då dessa kunnat bidra med andra 

synvinklar på ledarnas egna tolkningar av sin verklighet, samt bekräftat många av dessa två 

ledares svar. Fem ledare och två klienter ansågs således som ett tillräckligt stort urval, detta 

för att fler respondenter inte nämnvärt skulle tillföra något nytt till studien då vi både 

lyckats identifiera motiv och hur ledarnas motiv påverkar beslutsfattande. Utifrån 

respondenterna har vi kunnat dra relevanta slutsatser och bidragit till forskning inom vårt 

studerade fenomen, eftersom de alla var bekanta med temporära organisationer och extrema 

kontext. Dessutom berörde samtliga respondenter de valda teorierna vid något tillfälle 

under intervjun trots att öppna frågor ställdes.  

  

Tillvägagångssättet för att få kontakt med våra respondenter var att vi först hörde av oss till 

en av professorerna här på Umeå universitet som jobbar med projektet TripleED. Vi fick då 

kontaktuppgifter till fyra av våra respondenter. Samtliga intervjuer gjordes genom Skype, 

vilket tillät oss att även se respondenterna, hur de rörde sig och deras ansiktsuttryck när de 

svarade på frågorna. Dock förekom vissa tekniska störningar i webbkommunikationen 

vilket gjorde att vi valde att utesluta tolkningar av kroppsspråk och ansiktsuttryck.  

 

Vid varje intervju frågade vi respondenterna om de kände till någon annan 

expeditionsledare eller klient som de trodde skulle vilja ställa upp på en intervju. I och med 

detta gjordes ett snöbollsurval som är ett icke-sannolikhetsurval. Enligt Johansson-Lindfors 

(1993, s. 95) innebär ett icke-sannolikhetsurval att forskaren själv väljer sina respondenter 

ur populationen och avgör själva om dessa är representativa för undersökningen. Vidare 

menar hon att det kan bli problematiskt med användandet av denna typ av urval eftersom 

det medför en begränsning av representativiteten och generaliseringsmöjligheterna. Dock 

ansåg vi att detta inte var ett problem eftersom vi försökte finna en djupare förståelse kring 

de studerade fenomenen vilket andra kan dra lärdom av, snarare än att direkt överföra 

resultatet på andra temporära organisationer inom extrema kontexter. Enligt Robinson 

(2013, s. 32) innebär snöbollsurval att forskaren utgår från kända representanter som 

innehar en speciell egenskap, sedan frågar forskaren om dessa känner någon annan som 

innehar denna egenskap, vilken forskaren i sin tur kommer i kontakt med och intervjuar. 

Slutligen innebär detta att forskaren kan fånga in en större del av populationen. Efter 

intervjuerna med de fyra första respondenterna fick vi genom dessa tag i ytterligare tre. För 
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att få tag i fler respondenter använde vi oss av den internetbaserade sökmotorn Google för 

att hitta människor som uppfyllde vårt kriterium om att ha bestigit och lett en expedition på 

ett berg över 8000 meter över havet. Vi skickade ut 20 stycken personliga mail riktade 

direkt till en specifik individs mail och tio stycken mail till företag som arrangerar 

bergsklättringsexpeditioner. Dessa utskick resulterade i att vi inte fick tag i någon som ville 

ställde upp på en intervju. En del svarade att de inte hade tid eftersom de var på väg till en 

bergsklättringsexpedition och andra svarade inte alls. För att minska bortfall försökte vi 

även ta kontakt med respondenter via telefon men inte heller detta gav oss fler 

respondenter.  

 

4.2 Forskningsetik 
När vi skickade ut förfrågan om att delta i vår intervju informerade vi våra respondenter om 

syftet med studien med undantag från att vi inte berättade om att vi skulle undersöka deras 

motiv, för att inte påverka respondenternas svar. Att vi undanhöll denna information kan ha 

ansetts som etiskt fel av oss. Dock berättade vi efter att vi ställt alla frågor att vi undersökt 

motiv och gav dem möjlighet att välja om de fortfarande ville delta i studien. Vidare kan 

det även setts som etiskt tvivelaktigt att vi frågade klienter om ledarna och deras 

beslutsfattande. Dock var det ledarna själva som tipsade oss om klienter efter vi gjort 

intervjun vilket gjorde att de visste att vi skulle ställa frågor om dem och ungefär vilka 

frågor vi skulle ställa. Genom att vi informerade respondenterna om syftet skapade vi 

förtroende, trygghet och medvetenhet hos respondenterna om intervjuns betydelse både för 

oss och för dem, vilket gjorde att vi tog hänsyn till informationskravet. Informationskravet 

innebär att forskaren måste informera berörda parter om syftet med forskningen (Patel, 

2011, s. 63). Vidare informerade vi även dem om att deltagandet är frivilligt och att de 

kunde välja att avsluta intervjun när de ville eller välja att inte svara på frågor om de inte 

ville. Detta går i enlighet med samtyckeskravet. Att en forskare tar hänsyn till 

samtyckeskravet betyder att respondenterna själva bestämmer om och hur mycket de vill 

delta (Patel, 2011, s. 63). 

  

Vi upplyste även i de mail som skickades ut och vid varje intervju att respondenterna fick 

vara anonyma om de ville. Enligt Patel (2011, s. 63) ska en forskare ge respondenterna 

största möjliga konfidentialitet och de personuppgifter som samlas in skall förvaras på ett 

sätt vars obehöriga ej kan få tag i det insamlade materialet. Våra respondenter uppgav dock 

att vi fick uppge deras namn, och koppla namnet till vem som sagt vad. Trots detta valde vi 

att behandla samtliga svar anonymt för att skydda deras personliga integritet.  

  

Vi talade även om för våra respondenter att intervjuerna spelades in men att den insamlade 

data endast var till för denna studie och skulle därför bara nyttjas till forskningsändamålet. 

Detta innebär även att vi uppfyller nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att forskaren 

endast får använda det insamlade data till forskningsändamålet och ingenting annat (Patel, 

2011, s. 63). Dessa fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet som vi nämn här är viktigt vid ett forskningsarbete och kallas 

etikregler. Etikreglerna innebär i stora drag att en forskare noga ska överväga de 

forskningsetiska aspekterna för att forskningen ska ta fram kunskap som i högsta grad är 

trovärdig, och som är viktig för samhällets utveckling och oss som individer (Patel, 2011, s. 

62). 
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4.3 Utformning av intervjuer 
I denna studie ville vi få djupa och berikande svar för att skapa en bra förståelse för hur 

olika motiv hos ledaren kan påverka beslutsfattandet i extrema situationer inom en 

temporär organisation. Valet av att göra en kvalitativ intervju var av stor vikt för oss 

eftersom vi sökte en djupare förståelse. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få en 

förståelse av ämnet som undersöks utifrån den intervjuades eget perspektiv där 

intervjuförfarandet är ungefär som ett vanligt samtal men med ett visst angreppsätt och en 

viss frågeteknik (Kvale & Brinkman, 2009, s. 39). Vi valde att utforma två 

halvstrukturerade intervjuguider för att analysera och svara på vår problemformulering. 

Detta för att vi skulle ha en grundstruktur när vi ställer våra intervjufrågor och för att det 

ska finnas möjlighet för oss att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar. En 

halvstrukturerad intervju innebär att intervjuguiden endast innehåller ett fåtal intervjufrågor 

som är kopplade till det temat som undersöks vilket gör att dialogen som blir mellan 

intervjuaren och respondenten utvecklas genom vilka svar som ges (Fejes & Thornberg, 

2009, s. 126). 

  

De frågor vi ställde vid varje intervju var utformade utifrån våra valda teorier. Detta för att 

frågorna skulle vara underbyggda och relevanta för vårt studerade ämne, samt kunna 

besvara vår problemformulering och uppnå vårt syfte med studien. Vidare hade vi även 

skrivit ner vissa följdfrågor för att få tillräckligt utförliga svar och för att få en djupare 

förståelse. Genom att vi valde att göra två halvstrukturerade intervjuer lämnade vi öppet för 

respondenterna att själva styra intervjun, detta för att lägga en grund för att respondenterna 

skulle känna sig bekväma och ge mer omfångsrika svar. Fejes och Thornberg (2009, s. 126) 

menar att det är viktigt att forskare som utför halvstrukturerade intervjuer får utförliga svar, 

vilket gör att en forskare bör ställa uppföljande frågor för att fördjupa och utvidga ett 

samtal. Genom hela intervjun satt vi och visade att vi förstod vad respondenterna svarade 

och visade intresse genom att nicka, säga uttrycksord som ja/nej och le och skrattade när 

det passade. Vi spelade även in intervjuerna och transkriberade dem för att kunna göra en 

bra analys av våra intervjuer. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 126) är det viktigt att 

forskaren visar sitt intresse till det respondenterna säger, och för att arbetet med analysen av 

intervjun ska kunna göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt ska intervjun spelas in och 

skrivas ner. 

  

För att skapa våra intervjuguider valde vi att använda oss av våra teorier tillsammans med 

en fråga om respondenternas bakgrund. Som inledande bad vi respondenterna att berätta 

lite om sig själva. Till ledarrespondenterna ställdes även följdfrågan om hur de allmänt var 

som ledare. Detta var bland annat för att se om de beskrev en specifik ledarskapsstil samt 

hur de fattade beslut. Om det istället var klienter som intervjuades bad vi dem beskriva 

ledarens sätt att leda i expeditionen som de medverkat i. Att be respondenterna att berätta 

lite om sig själva gav oss en förståelse i vilka personerna är och vad de med egna ord anser 

är viktiga egenskaper som de besitter. Vi ansåg även att ett bra sätt att öppna upp en 

intervju med var att ställa en öppen fråga för att skapa en bra stämning inför de frågor som 

konstruerats och var mer specifik för ämnet vi studerade. Det var även bra att veta hur de 

såg sig själva inför analysen av hur respondenterna svarat på de andra frågorna. Genom den 

inledande frågan kunde även respondenternas syn på sig själva sättas i kontext till de svar 
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vi fått på de mer styrda frågorna. Fortsättningsvis frågade vi varför ledarna vi intervjuat valt 

att bli ledare, detta eftersom vi var intresserade av ledarnas motiv till att bli ledare/guide. 

När det var en klient frågade vi istället varför de valde just den ledaren. Detta för att se vad 

ledaren hade för rykte om sig. Bakgrundsfrågan berör tema ett i vår intervjuguide. De andra 

två frågorna berör tema två och är inspirerade av teorin om direktivt ledarskap och 

Maslows teori om människans motivation. 

  

Tema tre i vår intervjuguide innehöll frågor om hur respondenterna fattade beslut och hur 

dessa beslut kommunicerades till gruppmedlemmarna. I fallet när respondenterna var 

klienter berörde detta tema istället hur respondenterna uppfattade att deras ledare tog beslut 

och hur klienterna ansåg att ledaren motiverat gruppmedlemmarna att följa dennes beslut 

och instruktioner. Frågorna inom detta tema var inspirerat från vår valda teori om direktivt 

ledarskap och hjälpte oss i vår analys, om ledarna valde att fråga gruppmedlemmarna om 

deras åsikter innan ledarna tog beslut eller om de enväldigt bestämde hur saker skulle 

göras. Nästa tema, tema fyra var kopplat till Maslows teori om mänsklig motivation och 

vad ledarna motiverades av när de tog sina beslut, men även vilken relation de hade till 

gruppen för att se om relationen var av betydelse vid beslutsfattandet. Respondenter som 

var klienter fick istället frågor om de ansåg att ledaren tog gruppens åsikter i beaktande vid 

beslutsfattande och hur de ansåg att ledarens relation var till gruppen. 

  

Tema fem var utformad för att skapa en förståelse för om situationen kan ha påverkat hur 

ledaren fattar beslut och om besluten kan ha påverkat gruppens säkerhet. Detta tema 

berörde därför våra valda teorier om ledarskap inom olika situationer. De respondenter som 

var ledare fick därför svara om de hade erfarenhet från att vara ledare i andra situationer 

och om deras beslut ändrades på grund av att situationen inte var densamma. Alternativa 

frågor som ställdes till klienterna var istället om de ansåg att ledarens beslut ändrades när 

situationen ändrades, och om de kunde se någon skillnad mellan expeditionsledarens 

beslutsfattande och andra ledare de hade erfarenhet av, från andra situationer. 

  

Avslutningsvis berörde tema sex teorin om temporära organisationer. Detta för att få en 

ökad förståelse i om faktorerna som är viktiga vid en temporär organisation kan ha påverkat 

ledarnas beslut. Detta berörde frågor gällande ledarens anseende om att besluten han eller 

hon fattande var beroende av målet och tiden, och om ledarskapet ändrades på grund av 

dessa faktorer. 

  

Genom att det ansetts svårt att undersöka någons motiv vilka kan vara egoistiskt eller 

altruistiskt influerade, har dessa genomsyrat de flesta av våra frågor. Detta eftersom det kan 

vara svårt att ställa en fråga rakt ut om individerna anser att deras motiv är egoistiskt eller 

altruistiskt influerade. Utifrån de frågor vi ställde har vi kunnat se vilka motiv som dessa 

ledare hade, eftersom när vi skrev frågorna hade vi hela tiden de valda teorierna i åtanke, 

men samtidigt var vi medvetna om att vi förmodligen behövde gå tillbaka till teorierna igen 

för att kunna analysera data ytterligare. Att vi argumenterar för att motiv som kan finnas 

hos ledarna är någonting som genomsyrar de flesta av våra frågor och att vi kunde hitta 

dessa på ett relevant sätt är även någonting som bekräftades vid genomförandet av vår 

testintervju som nämns i 4.3.1.  

  



 30 

4.3.1 Testintervju 

För att besvara studiens problem “Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet vid 

uppkomsten av en extrem situation inom en temporär organisation?” genomfördes en 

testintervju på en erfaren projektledare. Denna testintervju gjordes med anledning av att 

försäkra att motiv gick att urskiljas hos denne projektledare. Samtidigt ville vi försäkra att 

intervjufrågorna inte var ledande utan gav djupa svar. Testrespondenten är ITchef på Jeld-

Wen Sverige och har flera års erfarenhet av projektledning och leder ett flertal projekt idag. 

Han blev redan i tjugo års ålder tilldelad arbetet som arbetsledare vilket kan ses som en 

fördel eftersom han besitter ledaregenskaper. Genom att vi intervjuat ledare som kan besitta 

liknande ledaregenskaper kunde testintervjun därmed öka studiens trovärdighet genom att 

vi fick besvarat det vi ämnade undersöka. Andra aspekter som också kan liknas mellan 

testrespondenten och ledarna som intervjuat kan vara tid, uppgift, resurser och omvandling 

genom erfarenhet från projekt. Dock besatt testrespondenten inte kunskap om extrema 

situationer eller ledarskap inom organisationer i extrema kontexter. 

  

I genomförandet av testintervjun bad vi först personen presentera sig själv både privat och 

jobbmässigt, detta för att få en uppfattning av testrespondenten. Respondenten talade 

mycket om hans ambitioner relaterat till yrkeslivet, och hur han hamnat där han är idag. 

Utifrån detta fann vi att göra karriär uppfattades ytterst viktigt för respondenten vilket kan 

ses som ett motiv vilket kan vara egoistiskt influerat, att nå målet. Vid besvarandet av 

frågan varför respondenten valt att bli ledare svarade han i korthet att han hade förmågan 

att få med sig andra och uppskattade att vara ledare främst för att få arbeta med människor.  

 

Gällande beslutsfattande svarade vår testrespondent att han ansåg att kommunikationen är 

ytterst viktig. Han förklarade att mindre beslut inom arbetsgruppen diskuterades med grupp 

där gruppmedlemmar fick möjlighet att påverka besluten. När beslut fattades från högre 

ledning som varken projektledare eller grupp kunde påverka, förklarade vår testrespondent 

att han tydliggjorde för gruppen att beslutet fattats högre upp och att beslutet måste 

accepteras för att inte skapa missnöje mot honom som chef. Vår tolkning kopplat till detta 

svar indikerade att motivet hos denna ledare var egoistiskt influerat, att uppleva status och 

uppskattning. Han förklarade även vikten av att tydliggöra för alla individer varför besluten 

tagits för att motivera dem att utföra uppgifter och acceptera förändringar. 

Testrespondentens tillvägagångssätt vid förmedlande av besluten kan enligt vår tolkning 

också bekräfta att testrespondenten ville känna uppskattning från grupp och organisation. 

Testrespondenten visade vidare att relationen till gruppmedlemmarna spelade en viktig roll 

och att han ville känna sig som en i gruppen, vilket tyder på ett altruistiskt influerat motiv. I 

slutet av intervjun hade respondenten inte visat några tecken på att finansiell säkerheten låg 

i dennes motiv.  

  

Genom att testrespondenten inte svarade på några frågor relaterat till extrem situationer 

berättade han istället om hans ledarroll i projekt. Han berättade att i projekt som ansågs 

viktigare än andra tenderade han bli mer bestämd mot gruppen. På grund av tidsbrist hade 

han ibland fattat snabbare beslut utan att noggrant funderat över andra alternativ. Utifrån 

detta kunde vi se att tiden och uppgiften var av stor betydelse. Vidare berättade 

respondenten om en annan ledare han inte försökte efterlikna. Han beskrev denne ledare 

som mycket självcentrerad och att denne avsaknade förmågan att ta in gruppens åsikter, 

istället hade ledaren fattat beslut mot gruppens vilja vilket hade resulterat i ett stort 
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missnöje bland gruppen.  

  

Vidare bad vi även professorn på Umeå universitet som är med i projektet TripleED att titta 

på vårt arbete och våra intervjufrågor för att säkerställa att vi ställde relevanta frågor för det 

studerade ämnet. 

  

4.3.2 Intervjuarens roll 

Genom att vi gjorde en kvalitativ undersökning var vi medvetna om att vi som forskare bar 

ansvaret att försöka skapa ett bra samspel med våra respondenter. Detta försökte vi göra 

genom att börja hela intervjun med att presentera oss själva och berätta varför vi kontaktat 

just dem. Under hela intervjun försökte vi låta respondenterna ta den tid de behövde till att 

besvara varje fråga. Vi var vaksamma att inte tvinga respondenterna att svara på våra 

frågor, utan påpekade att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville. Vi försökte 

tala tydligt, ställa korta och enkla frågor för att respondenterna skulle förstå frågorna. Detta 

för att vi skulle få mer utförliga svar. Kvale och Brinkmann (2009, s. 182) argumenterar för 

att det är viktigt att intervjuaren vid en intervju är tydlig, ställer enkla och korta frågor. 

Vidare anser de också att intervjuaren ska vara vänlig vid intervjun och tillåta 

respondenterna att svara på frågorna i sin egen takt. 

  

För kunna utföra våra intervjuer valde vi att genomföra dessa genom ett 

kommunikationsverktyg som heter Skype och för att ostört kunna tala med våra 

respondenter bokade vi grupprum på Umeå universitet under intervjusamtalen. Detta för att 

minska risken för att viktig information skulle kunna gå förlorad om vi skulle komma av 

oss när vi ställde frågorna eller om respondenternas svar skulle bli avbrutna. Genom att 

intervjuerna hölls över Skype hade respondenterna möjlighet att välja var de ville sitta och 

det kan då tänkas att de kände sig mer bekväma under intervjuerna. Under intervjuerna var 

vi båda närvarande och ställde varannan fråga. Genom att intervjun utfördes genom Skype 

upplevde vi att det inte blev en pressad situation att vi var två som höll i intervjun. Som 

sagt hade vi under intervjun ansvaret för varannan fråga men detta innebar inte att Viola 

inte kunde ställa följdfrågor på frågor som Frida ställde och vice versa. Vi upplevde att det 

var positivt att vi var två intervjuare eftersom detta gjorde att vi var två som kunnat tolka 

och ställa följdfrågor för att få djupare svar. I vissa fall var det svårt att inte ställa ledande 

följdfrågor, dock är detta något vi haft i beaktning när vi tolkade det empiriska resultatet. 

  

Vid varje intervju talade vi även om för våra respondenter att vi skulle spela in intervjun 

och frågade om de samtyckte till detta, vilket de alla svarade att de gjorde. Att vi bandat 

intervjuerna gjorde att vi på ett bättre sätt kunde tolka de svar vi fick genom att vi kunde 

säkerställa att det vi kom ihåg från intervjuerna stämde överens med var individerna 

faktiskt svarat. Innan vi gjorde våra intervjufrågor läste vi in oss på de teorier vi valt i vår 

uppsats och läste även på om bergsklättring. Inför varje intervju läste vi dessutom på om 

våra respondenter genom information från bland annat intervjuer de tidigare medverkat i, 

om vilka de var och vilka typer av expeditioner de varit med om. Detta gjordes genom att vi 

använde oss av Google. Detta för att lättare kunna förstå vilka de var och situationen våra 

respondenter befunnit sig i när de varit på dessa expeditioner. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 182) är det viktigt att intervjuaren är inläst på ämnet som studeras för att kunna 

föra ett bra samtal om det. 
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4.3.3 Praktiskt förfarande av intervjuer 

Våra intervjufrågor ställdes utifrån de teorier vi valt, detta för att säkerställa att de frågor vi 

ställde under intervjuerna berörde ämnet vi undersökte. Vid genomförandet av intervjuerna 

intervjuades varje respondent separat för att de alla skulle kunna ge sin egen syn på varje 

fråga. En av intervjuerna tog drygt 30 minuter och resterande cirka 60 minuter exklusive 

småprat. Vid genomförandet av intervjuerna fick vi möjlighet att se våra respondenter och 

gav dem möjlighet att se oss. Detta var något bra eftersom vi inte kunde träffa dem i 

person. Genom att Skype möjliggjorde att vi kunde se våra respondenter kändes det mer 

personligt än vad ett telefonsamtal hade gjort. Som nämnts tidigare har vi spelat in varje 

intervju utom en intervju som gjordes vid det första tillfället. Detta på grund av att när vi 

avslutat intervjun hade programmet vi använde oss av för att spela in slagits av och vi hade 

bara fått med ett fåtal minuter. Vi hade testat inspelningsprogrammet precis innan genom 

att vi ringde till en anhörig via Skype för att säkerställa att allt spelades in korrekt och att 

ljudet var tillfredsställande men trots detta slog programmet av. Vi anser dock att detta inte 

har påverkat analysen i stort eftersom Frida förde anteckningar om vad som sas under hela 

intervjun och vi båda var med och lyssnade under hela intervjun. Vidare skrev vi båda ner 

var för sig vad vi kom ihåg från varje svar direkt efter intervjun och la sedan ihop våra 

anteckningar till en. De anteckningar vi gjorde från intervjun skickade vi även till 

respondenten för att säkerställa att allt var sanningsenligt och för att möjliggöra eventuella 

tillägg. Under alla följande intervjuer såg vi till att ha två inspelningsverktyg igång för att 

säkerställa att något garanterat fungerade och för att få bästa kvalitén på våra samtal. 

  

Nästan alla av våra respondenter kom från länder runt om i världen vilket gjorde att vi 

utförde nästan alla intervjuer på engelska. Eftersom engelskan inte är vårt modersmål 

behövde mycket av vår tolkning av det insamlade materialet gå till att tolka från ett annat 

språk till vårt eget. Vi tror dock inte att detta påverkat vårt empiriska material i sin helhet. 

Vi ser inte detta som något problem då vi båda läst många kurser på Umeå universitet som 

har varit på engelska och vi har haft litteratur i våra kurser som varit på engelska. Dessutom 

har vi båda varit på utbytesstudier där vi kommunicerade på det engelska språket. Detta 

gjorde att vi upplevde att kommunikationen inte utgjorde något hinder. Annat som kunnat 

påverka vår studie kan ha varit kulturella skillnader, exempelvis har respondenterna varit 

från flera delar av världen exempelvis USA, Nederländerna och Nya Zeeland vilket gör att 

kulturella skillnader och språkliga hinder till viss del kan ha begränsat respondenternas 

svara. De kan exempelvis ha undanhållit viss information genom att inte svara på frågorna 

lika djupgående som de kunde ha gjort om de kommunicerat på sitt modersmål. Dock 

verkade samtliga respondenter bekväma med att kommunicera på det engelska språket och 

tycktes prata på obehindrat. 

 

Som tidigare argumenterats kring, kan motiv som är egoistiskt respektive altruistiskt 

influerade vara svåra att uppfatta hos individer. Vi uppmärksammade exempelvis att en av 

ledarna gav ett annat svar i jämförelse med vad dennes klient berättade, vilket kan tyda på 

att ledaren försökte försköna sina svar istället för att svara sanningsenligt. Samtidigt kan det 

bero på att respondenterna syftade till olika expeditioner vilket gjort att vi inte kunnat göra 

några specifika uttalanden om detta. Genom att vi genomgående tänkte på dessa problem 

och har haft detta i beaktning när vi ställt frågorna, har vi kunnat observera olika motiv som 
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vi ämnade göra.  

  

4.4 Transkribering av intervjuer 
Efter genomförandet av varje intervju satte vi oss ner och transkriberade var och en av 

intervjuerna. Detta för att få en överblick över vad våra respondenter sagt vid våra 

intervjuer, vilket i sin tur ledde till att vi på ett bra sätt kunde presentera empirin och 

analysera våra respondenters svar på ett tillfredsställande sätt. Vid transkriberingarna var vi 

noga med att skriva ner de ord som våra respondenter uttalade, såsom interjektioner, skratt, 

betoningar och pauser. Vidare antecknade vi även när störningar uppstod då samtalet 

avbröts på grund av att uppkopplingen på internet försämrades. Vi ansåg att det var viktigt 

att vi skrev ner kommunikationen särskilt ordagrant för att lägga grund till vårt tolkande av 

det insamlade materialet. 

  

Vi använde oss av ett transkiberingsprogram, Express scribe, för att kunna reglera 

hastigheten på det inspelade materialet. Detta transkiberingsprogram var ett bra verktyg för 

oss eftersom en del av våra respondenter talade fort. Genom användandet av programmet 

kunde vi sakta ner samtalshastigheten för att kunna vara säkra på att det vi skrev ner var det 

som verkligen sas. Vi har däremot i våra transkriberingar valt att inte ordagrant skriva ner 

vissa delar av samtalet eftersom vi ansåg att det inte var relevant för vår analys och istället 

skriva ner en sammanfattning av vad som sas vid dessa tillfällen. Dessa tillfällen är när vi 

informerade respondenterna om det som rör forskningsetiken, småprat och när vi berättade 

mer om vår uppsats. 

 

4.5 Empiri- och analysframställning 
Efter att intervjuerna transkriberats bearbetades det empiriska materialet. Först 

sammanställdes bakgrundsinformation om varje respondent i en tabell. Därefter 

framställdes svaren från respektive respondent, ledare först och därefter hur klienterna 

upplevt ledaren. Frågor som besvarades berör våra valda teorier om direktivt 

ledarskap/gruppens involverande i besluten, motivation utifrån Maslows behovshierarki, 

situationsanpassat ledarskap och temporära organisationer. Dessa kan även avläsas i vår 

halvstrukturerade intervju (se appendix I & II). Eftersom vi gjorde två halvstrukturerade 

intervjuer lämnade vi öppet för respondenterna att styra intervjuerna, detta resulterade i att 

respondenternas svar i vissa fall även berörde andra frågor i intervjuguiden. Det som 

presenteras i empirin ligger således inte alltid efter intervjusamtalens kronologiska ordning. 

Efter sammanställningen av empirin påbörjades tolkningsprocessen mellan empirin och de 

valda teorierna.  

 

Vid tolkningen identifierades olika motiv hos ledarna. Detta gjorde att vi behövde gå 

tillbaka till teorin för att se om vi kunde skapa kriterier av motiv för att på ett bättre sätt 

analysera det empiriska materialet. De kriterier vi satte upp är inspirerade av de olika 

motiven inom Maslows hierarki (utan rangordning), det som andra forskare identifierat som 

motiv hos bergsklättrare, rationell egoism, objektiv/subjektiv egoism, altruism och de 

faktorer som karaktäriserar en temporär organisation (se figur 3). Dessa kriterier av motiv 

är: målet att själv nå toppen, bli en eftertraktad ledare genom att uppfylla organisationens 

mål om att alla ska ta sig upp till toppen och ner igen, känna gemenskap till gruppen, leda 
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för att kunna fortsätta klättra. Vidare kunde de olika motiven identifieras vid olika tillfällen 

under intervjun vilket gjort att analysen först beaktar de uppfyllda kriterierna hos respektive 

ledarrespondent och därefter förklaras hur de kopplas till de valda teorierna. Genom detta 

har vi ökat förståelsen för motiv som kan finnas hos ledare och huruvida de kan vara 

egoistiskt eller altruistiskt influerade, slutligen har vi kunnat identifiera om motiven hos 

ledarrespondenterna kan ha påverkan på beslutsfattandet i extrema situationer. 

 
Figur 3. Utformning av kriterier 
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5. Empiri

 
I detta avsnitt presenteras den data vi samlat in genom våra intervjuer. Vi presenterar data 

genom att gå igenom varje respondent var för sig och vad de svarat på de olika frågorna. 

Vi presenterar först vad ledarna svarat och därefter vad klienterna svarat. Genom denna 

data ämnar vi besvara problemet “Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet vid 

uppkomsten av en extrem situation inom en temporär organisation?” 

 
Respondent Intervjutid Bakgrundsinformation 
Ledare A < 60min Professionell klättrare, leder diverse expeditioner. Bor i USA. 
Ledare B < 30min Guidat expeditioner i sju år. Bestigit sex av de “seven summits” som 

assisterande guide. Driver idag två företag inom bergsklättring. Bor i USA. 
Ledare C < 60min Arrangerar och leder guidade expeditioner. Bor i Nederländerna. 
Ledare D < 60min Fjorton års erfarenhet av Himalaya klättring, åtta års erfarenhet av klättring i 

allmänhet. Assisterande guide, även utbildad fysioterapeut. Bor i  
Nya Zeeland. 

Ledare E < 60min Professionell klättrare i nio år. Introvert och flexibel person. Säger sig vara 

naturlig ledare. Bor i USA. 
Klient F < 60min Atlet. Guidad av ledare B under en Everestexpedition. Arbetar som säljare. 

Bor i Sverige. 
Klient G > 60min Tävlingscyklist. Guidad av ledare C. Arbetar som Civilingenjör. Bor i 

Nederländerna. 
Tabell 1. Bakgrundsinformation 

5.1 Empiri ledarrespondenter 
För att se frågorna till ledarna i sin helhet, se appendix 1. 

 

5.1.1 Ledare A 

Vi bad ledare A beskriva sitt sätt att leda en expedition, varpå han svarade “jag motiverar 

människor genom min personlighet”. Ledare A beskrev sig själv som en coach och mentor, 

att han tyckte om att involvera alla i gruppen och var noga med att kommunicera målet. 

Han menade att vara ledare innebar mycket planering och ansvar och att han har ansvaret 

för att gruppen når målet, “men om vi misslyckas tar jag på mig ansvaret för 

misslyckandet”. Vidare menade ledare A att han kommunicerade ut alla beslut och att han 

alltid såg till att lyckas med det han tog sig an. När vi frågade varför han valde att bli guide 

svarade han att det kom sig naturligt för honom, att han levde i den miljön, han gillar 

utmaningar och andra människor brukar peka på honom när det blir fråga om vem som ska 

vara ledare. När vi frågade Ledare A hur han tog sina beslut och om han lät gruppen 

influera besluten eller inte, berättade han att han aldrig lät gruppen influera när risken var 

mycket hög eller när det handlade om mycket viktiga beslut. Dock sa han att när det 

handlade om fritt val eller nöje lät han gruppen influera. Vi frågade varför, och han 

förklarade att det handlade om risk och säkerhet, kommunikation och respekt.  

 

Vi frågade hur han motiverade gruppen att följa hans beslut. Han uttryckte då 

“gruppmedlemmar tycker om att följa mina beslut och blir inspirerade av min 

personlighet”. Fortsättningsvis frågade vi om han hade någon erfarenhet av att pressa 

gruppen över deras förmågor. På denna fråga förklarade han, att som ledare handlar det ofta 
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om att pressa gruppen över deras förmåga. Han menade att det är då de får mest ut av 

expeditionerna och det är också då de visade mer tacksamhet mot honom, vilket resulterade 

i att de rekommenderade honom som guide. Som ledare förklarade han att han sällan når 

sina gränser vilket han menade kännetecknar en bra ledare, “att kunna ta hänsyn till 

gruppens förmågor”. 

 

På frågan om Ledare A varit tvungen att omvärdera sitt beslut på grund av att gruppen hade 

andra förslag, berättade ledare A att han på en kanottävling varit tvungen att ge upp sin 

egen åsikt. Detta på grund av att majoriteten i gruppen ville någonting annat och att han 

inte längre orkade argumentera för sin sak. Han talade samtidigt om att han hela tiden visste 

att gruppens beslut var fel och att det i slutet visade sig vara fel beslut eftersom de förlorade 

tävlingen. När ledare A beskrev vilken relation han hade till gruppen svarade han “jag är 

ledaren” men samtidigt sa han även att det är viktigt att visa gruppen respekt och 

kommunicera med dem. Sedan frågade vi ledare A hur han använder sig av andra ledares 

sätt att leda. Han svarade att det handlar om att ge och ta och att ledare i allmänhet är bra på 

att dela med sig. Detta betyder att om han tycker att någon ledare sagt någonting bra är han 

inte främmande för att anamma det. Han delade även gärna med sig av sina egna 

erfarenheter till andra ledare. På frågan om hur han hanterade en extrem situation svarade 

han “krissituationer händer hela tiden, det är jag som tar besluten och jag blir motiverad av 

pressen att behöva ta snabba beslut”. Han menade att det är han som har ansvaret och måste 

ta besluten utifrån det.  

 

Vi frågade ledare A om hans ledarskap ändrades beroende på uppgiften. Han berättade då 

att andra brukar peka på honom när det blev fråga om vem som skulle vara ledare i olika 

situationer men att hans ledarskapsstil inte ändras speciellt mycket. Dock ansåg han att 

situationen är av betydelse eftersom en bergsklättringsexpedition innebär mycket risk, 

vilket resulterar i att han behöver vara mer beslutsam än vid andra situationer. Ledare A 

svarade att hans karisma och ledarskapsstil förändrades en del beroende på uppgiften 

eftersom klättring involverar mer risker. Han påpekade även att riskerna gjorde att hans 

ledarskap förändrades beroende på situationen genom att han behövde ta hänsyn till 

gruppens säkerhet. När vi frågade ledare A om uppgiftens betydelse att nå toppen när han 

fattar beslut svarade han “väldigt mycket, målet är allting, det är bara att se till att ta sig 

upp, att lyckas”. Vidare förtydligade han även vikten av att alltid lyckas. Slutligen frågade 

vi om tidens betydelse varpå Ledare A svarade att tiden är mycket avgörande, men att 

tidspressen samtidigt motiverade honom, och att han inte såg tiden som något problem. 

 

5.1.2 Ledare B 

Ledare B beskrev att hur han är som ledare beror på situationen men att han försöker vara 

en samstämmig ledare som samlar gruppen och diskuterar. Han fortsatte med att berätta att 

han i vissa situationer blev en mer diktatorisk ledare, i situationer som kan leda till skada, 

död eller andra bakslag. Sammanfattningsvis menade han att i baslägret försökte han leda 

med samstämmighet och berättar för gruppen vad det är som behöver göras i olika steg, och 

på berget är han en mer diktatorisk ledare och säger åt gruppen “detta är vad som ska göras 

och det ska göras nu”. Vidare talade ledare B om situationsledarskap, att det handlar om 

“tell, show, do” och att han undermedvetet använde sig av denna typ av ledarskap. När han 

talade om varför han valde att bli guide uttryckte han “det var ett sätt för mig att kunna 
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fortsätta att klättra” och “en sak jag gillar med att guida är att hjälpa människor nå deras 

mål att nå toppen” för att kunna dela den glädjen människorna får ut av att nå målet. 

 

Vi frågade Ledare B hur han fattar beslut och om han låter gruppen influera besluten eller 

inte. Ledare B svarade att vissa människor är väldigt rationella och andra inte när det 

kommer till beslutsfattande på berget. Han förklarade att situationsanpassat ledarskap är 

grunden till allt för att kunna göra rätt bedömning och fatta bra beslut för framtiden, vilket 

gjort att han ibland dikterar arbete och ibland konsulterar. Vidare gav han ett exempel som 

hände vid hans senaste expedition på Everest då åtta klättrare var med. Av dessa åtta var tre 

mycket erfarna vilket ledde till att det inte fanns anledning för honom att vara dikterande 

mot dem. Han förklarade att det i det fallet handlade om att han behövde ha samförstånd 

med dem och hjälpa dem att nå de beslut som var bäst för dem. “I sådana situationer brukar 

jag använda en mer kommersiell stil”. Vidare uttryckte han “i en situation då jag har en 

klättrare som inte borde vara på berget använder jag en mer dikterande ledarskapsstil 

genom hela expeditionen för denna person”. Fortsättningsvis menade han att i grupper med 

cirka 25 personer måste han också vara mer diktatorisk. När det kom till att motivera 

gruppen att följa instruktionerna förklarade ledare B att det även handlar om att antingen 

konsultera eller diktera vissa gruppmedlemmar, “är deras erfarenheter bristfälliga dikterar 

jag dem”. Han beskrev att han dikterade hur det fungerar och att det handlar om att förklara 

att det är allt eller inget som gäller eftersom de själva valt att lita på att ledaren tar dem 

säkert upp och ner för berget. Han påpekade även att om han inte tror att han kan få upp 

gruppen på toppen och återvända säkert hjälper han gruppen att fatta beslutet att inte 

fortsätta. 

 

Vidare när ledare B beskrev sin erfarenhet av att pressa gruppmedlemmarna över deras 

förmågor förklarade han att det ofta handlar om att försöka få gruppmedlemmarna att 

övervinna sin mentala spärr och hjälpa dem förstå att den motivation som fanns när de 

bestämde sig för att ta sig an utmaningen också är den motivationen som kan ta dem hela 

vägen till toppen. Han svarade även att det är väldigt lätt att överskatta någons förmågor 

och att han på berget förväntar sig att alla i gruppen ska ha förmågan att klara av alla de 

uppgifter han ger dem. Vidare berättade han att i baslägret tar han sig tid att se till att alla i 

gruppen vet hur de ska göra för att klara av det han kommer kräva av dem. Ledare B 

svarade att han var tvungen att omvärdera sina beslut i de fall då någon i gruppen blivit sjuk 

eller inte orkade fortsätta. Han gav oss ett exempel på detta genom att berätta om en 

situation då två av hans gruppmedlemmar blivit sjuka och inte kunde fortsätta upp mot 

toppen även om schemat visade att det var rätt läge att fortsätta. Ledare B talade om för oss 

att han samlat gruppen för att höra om de ville dela på sig och gå upp på toppen olika dagar 

eller om de ville vänta på de två som blivit sjuka och klättra upp en annan dag. Gruppen 

hade tagit det gemensamma beslutet att vänta tills de två sjuka blivit friska. Detta menade 

ledare B var ett “gruppbeslut och inte ett enväldigt beslut från honom”. På frågan om hur 

ledare Bs relation till gruppen är svarade han att han ser sig själv både som en 

gruppmedlem och en ledare och “det är så du måste göra det”. 

 

När vi frågade ledare B hur han använder sig av andra ledares sätt att leda i hans eget sätt 

att leda svarade han att han försöker hämta in så mycket information som möjligt. Han sa 

“jag tror att bra ledarskap handlar om att samla all den informationen som är tillgänglig och 

ta ett beslut väldigt snabbt”. Han svarade att inom bergsklättring är det viktigt att fatta 
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snabba beslut eftersom det är dessa som räddar liv vilket gör att det inte går att vänta på all 

information innan han tar ett beslut eftersom det alltid kommer finnas mer information att 

ta in. Han fortsatte med att berätta att en del av detta är att använda sig av andra erfarna 

ledares erfarenheter och hur de hanterat samma faktorer och situationer som han befinner 

sig i. Ledare B talade om för oss att han hanterade extrema situationer genom att samla in 

all den tillgängliga informationen och fattar ett beslut så fort som möjligt “i en extrem 

situation har du aldrig något bra alternativ”. Ledare B berättade att han hade erfarenhet från 

ledarskap bortsett från expeditionerna där skillnaden i besluten inom en expedition handlar 

om liv eller död medan det i andra företag handlar om vinst eller förlust, som går att 

åtgärda. 

 

Ledare B svarade att hans ledarskap kan ändras för en specifik uppgift och att personernas 

villighet och förmåga att utföra uppgiften avgör vilken ledarskapsstil han använder. Han 

talade om att när personer har mycket erfarenhet går han inte igenom alla instruktioner 

medan med oerfarna personer går han igenom allt mer i detalj. Vidare när vi frågade om 

målets betydelse förklarade han att målet för honom alltid kommer i andrahand och svarade 

“när det kommer till guidande expeditioner kommer jag alltid fatta beslut som bibehåller 

människoliv framför att nå toppen”. Ledare B fortsatte beskriva att tidsbegränsningen är 

relativ genom att det handlar om varje persons förmågor och att det tar olika lång tid för 

varje person att ta sig upp. Han påpekade även att hans beslut beror på hans känsla av att 

någon inte tar sig framåt i tillräckligt bra tempo ”där det finns risk att de inte tar sig upp 

säkert fattar jag beslutet att de inte ska fortsätta alls”. När vi frågade om han någon gång 

behövt ge upp på grund av tidsbegränsningar svarade han att det har hänt men att tid inte 

varit den enda faktorn, utan att det ofta snarare handlar om väderförhållanden, lavinrisken 

eller liknande. Samtidigt förklarade han att tiden även har en betydelse i detta, exempelvis 

att ta sig förbi ett riskfyllt parti före kvällen. 

 

5.1.3 Ledare C  

Ledare C berättade att han gillar projekt med tidspress där han inte vet om de kommer att 

lyckas eller inte, och på så sätt har han lärt sig mer om sig själv och de styrkor som finns 

hos hans gruppmedlemmar. Vidare berättade ledare C att som ung var han gruppmedlem 

men när han blev äldre fick han egna åsikter och strategier, och hittade sina egna 

gruppmedlemmar som kallar honom expeditionsledare. Han fortsatte dock med att säga att 

han inte ansåg att det viktigaste var vem som hade ledarskapet utan att det viktigaste var att 

hitta de rätta människorna som går ihop för att de delar samma dröm. “att alla kan lämna 

allt bakom sig för att nå målet som du redan jobbat på i ett till två år”. Sedan bad vi honom 

beskriva sitt sätt att leda varpå han berättade att han på sätt och vis fick agera som 

affärsman eftersom det är pengar involverade. Ledare C berättade vidare att han inte kunde 

beordra personer att göra saker, utan att det är medlemmarnas egen motivation och dröm 

som kommer att få dem att nå målet och att “genom att jobba tillsammans kommer vi 

förhoppningsvis upp till toppen”. 

 

Ledare C svarade att han blivit mer envis i sitt beslutsfattande med åren, på grund av att 

han fått mer erfarenhet. Han beskrev att när det uppstår en tvekan om vad som bör göras 

har de flesta oftast en åsikt, i dessa situationer uttryckte han, “jag frågar alltid 

gruppmedlemmarna om vad de tycker och vad de har för strategier”. I stora drag svarade 
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han att han försökte ha kontroll över allt, exempelvis väderprognoser men också över 

pengar och annat, men när det handlade om detaljer betonade ledare C, att gruppen behövs 

för att nå målet. Ledare C fortsatte beskriva att det enklaste sättet att få gruppen att följa 

hans beslut och instruktioner är att visa figurer, exempelvis väderprognoser. Han uttryckte 

vidare att det var viktigt att alla tror på sig själva, för det enda sättet att övervinna stora 

problem menade han beror på motivationen hos varje individ, “detta är något du inte kan 

kontrollera, bara försöka influera”. För att lyckas få med sig gruppen förklarade han att det 

kan handla om att ge dem rätt mat, skapa en bra atmosfär där gruppen får skratta och känna 

att de är säkra. Han menade att detta kommer leda till att alla följer besluten för att alla har 

ett gemensamt mål, att nå toppen. På frågan om ledare C någon gång pressat gruppen över 

deras förmågor svarade han att han hade erfarenhet från att en döv person en gång varit 

med och klättrat. Utifrån att han var ledare menade han att han bar ett större ansvar 

eftersom personen inte hörde om det exempelvis skulle falla en sten eller något liknande. I 

detta förklarade han att den döva personen visade att han inte ville gå längre. Ledare C 

hade trots detta försökt motivera den döva personen att ta sig upp vilket var svårare när det 

inte gick att kommunicera via tal. Avslutningsvis förklarade ledare C att han lyckas få upp 

personen till toppen men att det var en riskfylld situation. 

 

Ledare C berättade att han ibland kunde vara alltför envis men när det fanns någon i 

gruppen som han respekterar, och har lika mycket erfarenhet som honom, försökte ledare C 

att lyssna till denna person och omvärdera sina beslut utifrån denna persons förslag. Han 

berättade att “jag tror inte att en person alltid tar de rätta besluten”. Ledare C ansåg att han 

har en bra relation till gruppen. Han menade att det är viktigt med kommunikation och att 

lösa alla problem eftersom det inte går att komma ifrån gruppen när han väl befinner sig på 

en expedition. Vidare berättade han “att det är viktigt att dela med sig av sina åsikter 

eftersom de behöver varandra och de måste hitta ett sätt att arbeta tillsammans”. Han 

betonade vikten av kommunikation “exempelvis om två eller tre i gruppen bestämmer sig 

för att inte berätta hur de mår, går det inte att bestiga ett berg”. 

 

Vi frågade ledare C om han använder sig av andra ledares erfarenheter i sitt sätt att leda. 

Han berättade, att när han började klättra som ung lärde han sig av andra ledare och gav ett 

exempel på ett ledarsätt han inte tyckte om. Detta exempel var en ledare som hela tiden 

berättade vad gruppen skulle göra vilket resulterade i att gruppen blev missnöjda även om 

de hade lyckats ta sig till toppen. Han menade att det inte blev någon bra atmosfär och 

genom det såg han det som ett misslyckande i alla fall. Han sa “du kan verkligen använda 

dig av kapaciteten och färdigheterna hos varje gruppmedlem för att få dem att känna sig 

viktig i gruppen”. Vid en extrem situation berättade ledare C att han förlitade sig på sin 

grupp eftersom det är endast med alla gruppmedlemmars hjälp som alla kan överleva. 

Ledare C har erfarenhet från ledarskap bortsett från expeditioner genom att han driver ett 

företag som arrangerar äventyr hemma i Nederländerna. Den största skillnaden menar han 

är tidsramen. Om det är ett projekt är det tydligare vad människorna behöver göra för att 

lyckas med projektet, medan i en permanent organisation finns det egentligen inga tydliga 

tidsramar vilket gör att människorna inte förstår varför de ska jobba fortare. 

 

Ledare C talade om för oss att hans ledarskap ändras beroende på människorna i gruppen 

snarare än uppgiften. Han tydliggjorde att det handlar om att han ser det specifika projektet 

framför sig och försöker välja lämpliga personer med rätt kompetens utifrån uppgiften. Vi 
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frågade om hur målen påverkade hans handlingar varpå han svarade att hans ambitioner 

och drömmar att bestiga de högsta bergen nu fått honom att inse att det inte är möjligt utan 

hjälp från andra. Detta förklarade han påverkar handlingar att nå toppen på ett sådant sätt 

att han respekterar och försöker lära av andra. Vidare förklarade Ledare C att det är viktigt 

att tänka rätt när tiden är begränsad och när det handlar om att behöva ge upp på grund av 

tidsaspekten försöker han lära av misstag och anpassa sig till naturen istället för tvärt om. 

  

5.1.4 Ledare D 

När ledare D började beskriva sitt ledarskap förklarade hon att hennes arbete ser väldigt 

olika ut beroende på om hon gör bergsklättringen för sig själv eller som en professionell 

guide. Hon uttryckte att under en egen expedition tog hon alla beslut själv, eftersom att 

budgeten är låg och besluten tas i förhållande till gruppmedlemmarnas erfarenhet. Hon 

beskrev att en kommersiell bergsklättring mer liknar ett företag vilken är funktionellt 

orienterad. Vi frågade henne om varför hon valde att bli guide varpå hon svarade ”Jag ville 

komma tillbaka till de stora bergen och jag ville resa”. 

 

Ledare D berättade att hon använder sig av heuristiska faktorer när hon fattar beslut och 

beskrev att dessa faktorer belyser de grundläggande mänskliga faktorerna som påverkar 

beslutsfattandet. Hon menade att det kan handla om medvetenheten av faktorer som 

påverkar grupptryck, gudskomplex, och kunskap. Hon förklarade att dessa faktorer är 

viktiga att bergsklättringsguider är medvetna om och hur dessa psykologiska faktorer 

negativt kan påverka beslut som guiderna inte är medvetna om. Därför poängterade hon att 

när stora beslut ska tas vars konsekvenser är mer omfattande, fattas dessa beslut i samarbete 

med andra expeditionsguider. I detta belyste hon att i kommersiella expeditioner görs 

beslutsfattande mer i samarbete med andra guider. I mindre expeditioner förklarade hon att 

beslutsprocessen ser annorlunda ut eftersom beslut fattas tillsammans med vänner. 

Fortsättningsvis ansåg hon att under en kommersiell expedition motiveras klienterna att 

följa hennes beslut genom att de betalat för att hon ska guida dem och har själva valt att ta 

sig dit. Hon förklarade även att genom hennes erfarenheter av att ha bestigit Everest tre 

gånger och klättrat utan syrgas kan gruppen motiveras att följa hennes beslut på det sätt att 

de vet vilken kunskap hon besitter.  

 

Vidare berättade ledare D att hon även fattar tydligare beslut särskilt för krävande klienter 

med en stolthet i sin natur, trots att de kanske inte har mycket erfarenhet. Hon menade att 

det krävs mer auktoritet från hennes sida för dessa personer. Vidare berättade hon att när 

hon är med andra klättrare som inte har dessa krävande egenskaper förklarar hon att de 

förmodligen skulle skratta om hon skulle använda samma auktoritet mot dem. När vi 

frågade om hon hade erfarenhet av att pressa gruppen över deras förmågor svarade hon att 

hon inte skulle kunna göra det, men att hon ibland uppmuntrat dem till att gå längre än vad 

de trodde deras förmågor var. Vidare förklarade hon att det är farligt om hon skulle pressa 

gruppen över deras förmågor på hög höjd men ibland behöver vissa uppmuntras för att ta 

sig ur sin bekvämlighetszoon. Fortsättningsvis sa hon att det ibland kan vara tråkigt att få 

dem att förstå att allt inte är bekvämt i livet. 

 

Ledare D sa att hon trodde att hon brukar omvärdera sina beslut ibland. Hon menade att 

hon är mer lättsam längre ner på berget men att när de kommer upp högre där 
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konsekvenserna kan bli större, blir hon mer auktoritär och kontrollerar situationen. När vi 

frågade henne hur hennes relation är till gruppen svarade hon “vissa gillar jag och andra 

inte” och att det är viktigt vilka hon jobbar med. Hon menade “varje individ bli irriterande 

eftersom de blir krävande (…) älskvärda människor blir väldigt tacksamma vilket leder till 

att du uppskattar dem mer än vad du förmodligen skulle ha gjort i en vanlig situation”. 

 

Vi frågade Ledare D hur hon använder sig av andra ledares erfarenheter i sitt eget sätt att 

leda. Hon svarade att hon diskuterar idéer och koncept med sin partner som också är guide. 

Hon berättade även att i situationer där människor blir sjuka på berget söker hon sig till 

människor som har stor erfarenhet av höga höjder och har en medicinsk utbildning. På 

frågan om hur hon hanterar en extrem situation svarade hon att hela gruppen jobbar 

tillsammans för att söka skydd. Hon menade att det är i dessa situationer som, “dina 

tekniska och mentala erfarenheter blir mycket viktiga och du gör dina beslut i förhållande 

till den erfarenhet som du och dina partner har”. Vidare hade ledare D inga erfarenheter 

från ledarskap i andra situationer än expeditionerna. Vi frågade ledare D om hennes 

ledarskap förändras beroende på uppgiften. Ledare D förklarade att hennes ledarskap 

ändras beroende på hur säker hon känner sig och vad hon gör. Hon poängterade att hon 

vanligtvis delade med sig av sitt beslutsfattande när hon känner sig mindre säker och ofta 

valde att samarbetar med andra. Hon påpekade även att beslutsfattandet ändras beroende på 

om det är en kommersiell eller en fritidssituation. Vidare när hon besvarade frågan hur 

hennes beslut påverkas relaterat till att hon själv vill nå toppen, svarade hon att hennes 

beslut blir mer riskfyllda på högre höjder när målet är nära. Dock förklarade hon att hon 

inte bryr sig om att nå toppen eftersom hon har ett ansvar för gruppen. Relaterat till tiden 

svarade hon, “Oh ja, tidsbegränsningarna är allt” och att tidsbegränsningarna styr mycket, 

särskilt inom bergsklättring där tid kan handla om överlevnad. 

 

5.1.5 Ledare E  

När vi bad ledare E beskriva sitt sätt att leda svarande han att hans sätt att leda en 

expedition skiljer sig från hans sätt att leda i andra situationer i livet. Han uttryckte, “till 

exempel vid högintensiva situationer ser gruppen upp till dig och förväntar sig att jag ska 

komma med svaren, ta besluten och vara ledare, vilket leder till att jag måste vara en mer 

definitiv ledare”. Vidare svarade han att han försöker leda ur ett demokratiskt perspektiv, 

varpå han försöker lyssna på allas åsikter, inte för att han alltid tar hänsyn till åsikterna utan 

för att han anser att det är viktigt att människor tror att de varit delaktiga i beslutsfattandet. 

Vid bergsklättringsexpeditioner svarade han att det däremot kan vara svårt att lyssna till 

alla eftersom en del beslut kan vara livsavgörande och tiden är knapp. Han ansåg även att 

lyssna på allas åsikter kan fungera i små grupper men att vid större grupper är det bättre att 

inte ta till sig allas åsikter eftersom, “ju fler kockar desto sämre soppa”. Vi bad honom även 

berätta varför han valt att bli guide. På den frågan svarade han att det var för att han till 

naturen, är född ledare och det faller sig naturligt för honom att vara ledare vare sig han vill 

eller inte. 

  

När Ledare E berättade hur han fattar beslut förklarade han att det är viktigt att han som 

ledare visar tydliga gränser om vad som är kompromisslöst, men även kunna visa en 

självsäkerhet i situationen. Han beskrev vidare att i scenarion som ligger utanför hans 

område är han mindre benägen att fatta svåra beslut och tar då in flera människor i 



 42 

beslutsfattandet. När det handlar om områden där han har erfarenhet, exempelvis klättring 

förklarade han att han har fastare och mer tilltro till sig själv. Fortsättningsvis berättade han 

att han har små förväntningar på människor och att han är flexibel både socialt och vid 

beslutsprocesser. Han beskrev även att han har starka åsikter i vad han tror på och det 

reflekteras i alla beslut han tar, även vid bergsklättringsexpeditioner. Vidare förklarade han 

att han värdesätter en demokratisk process, och att han strävar efter att vara bättre 

informerad för att det hjälper honom att fatta bättre beslut. Han poängterade att han inte tror 

att det är lika viktigt att alla i gruppen känner sig delaktiga i beslutsfattandeprocessen i en 

grupp med fler än tre till fyra personer. Detta eftersom det kan uppstå problem av att det 

kan upplevas som att det finns mer än en ledare. Detta hade han nyligen upplevt själv, “det 

fanns en tydlig ledare som var jag i det fallet, jag lämnade över ansvaret till gruppen att 

fatta ett beslut (…) och det sättet jag gjorde det på fallerade på grund av att jag var för 

demokratisk”. Vidare belyste han att det är en balansgång att känna av vad som är rätt eller 

fel, speciellt när det handlar om svåra konsekvenser, han menade att ledarrollen inte är lätt 

eftersom det finns tusentals skador som ledaren bär ansvar över.  

 

Ledare E påpekade även att han inte anser att leda guidade turer var någonting han gillade 

eftersom det läggs ett stort ansvar på ledaren att ta hand om oerfarna gruppmedlemmar. Då 

ledare E skulle förklara hur han motiverade gruppen att följa hans instruktioner påpekade 

han att han inte varit speciellt framgångsrik som motivatör, när människor tappat förtroende 

för hans ledarskap upplevde han det svårt att återfå deras förtroende. Vidare förklarade han 

vikten av att gruppen känner ett förtroende för honom som ledare för att de ska vilja följa 

hans beslut. Fortsättningsvis beskrev ledare E att han hade erfarenhet av att pressa gruppen 

över deras förmågor eftersom han är en mycket stark atlet och har förmågan att stå ut i en 

miljö som inte ens hans kollegor klarar av. Han förklarade även, “det kan bli problematiskt 

i gruppdynamiken eftersom jag pressat gruppen fysiskt över deras förmågor”. Han fortsatte 

med att ge oss ett exempel där han flertal gånger missbedömt förmågan hos den 

långsammaste personen i gruppen och därför utsatt personen för fara. 

 

På frågan om ledare E omvärderat sina beslut på grund av gruppen svarade han att han 

definitivt fått göra det, att det görs på individnivå och att han både gjort det med lyckat och 

misslyckat resultat. Han talade om ett exempel då han varit ovillig att ändra sig vilket 

resulterade i att två personer hoppade av. Detta ledde till att gruppdynamiken försämrades 

och de personer som gått ihop för att utföra projektet inte längre pratade eller jobbade 

tillsammans, “det är svårt att lösa relationen vid den punkten”. Vi frågade Ledare E om hur 

hans relation är till gruppen. Han svarade att det är viktigt att gruppdynamiken fungerar och 

att det är av stor vikt att gruppen har förtroende för honom i kombination med att han 

värdesätter en demokratisk process.  

 

Ledare E berättade att han tar till sig av andra ledares erfarenheter genom att observera 

dem, och om det är någonting han anser är bra låter han det influera sitt sätt att leda. En sak 

som han sa att han anammat genom att observera andra ledare, som han respekterar, är att 

fatta besluten långsamt utifrån tidsramen “de reagerar inte på situationer utan svarar på 

situationer”. Han fortsatte med att säga att ibland måste snabba beslut tas men de ledare han 

hämtar erfarenhet från är beräknade, har förmågan att se saker globalt och har ett objektivt 

synsätt på situationen. Vidare frågade vi ledare E hur han hanterar en extrem situation. Han 

svarade att i extrema situationer, “det är då människor verkligen söker sig efter en ledare 
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när de är rädda”. Han berättade vidare att han förr i tiden var väldigt lugn och säker men att 

han idag lider av posttraumatiskt stress på grund av alla olyckor han varit med om, vilket 

gör att hans ledarskap har förändrats. Han menade att när självförtroendet försvinner 

minskar även förmågan att fatta beslut. Han avslutade frågan om hur han hanterar en 

extrem situation med att säga, “i miljön är det helt avgörande och kanske en av de största 

faktorerna hur du ser dig själv för att vara en framgångsrik ledare”. När han besvarade 

frågan om vad skillnaden är mellan att leda en expedition jämfört med en annan situation 

gav ledare E oss ett exempel. När alla har samma mål både gruppmedlemmarna och 

ledaren så tar ledaren beslut både för gruppen och för sig själv, och när situationen handlar 

om att ledaren ska uppfylla gruppens mål om att ta sig upp på berget handlar det om att 

ledaren tar på sig ansvaret för gruppen. Vidare sa han att i scenario ett skulle han vara mer 

benägen att låta gruppen vara med och bestämma men att i scenario två där han och 

gruppen har olika mål, där hans mål är att ta dem upp och ner på ett säkert sätt, medan 

deras mål är att ta sig upp till toppen så skulle han vara mer diktatorisk. 

 

Ledare E berättade att hans ledarskapsstil förändras beroende på uppgiften. Han förklarade 

att han har låtit andra i gruppen vara mer självstyrande och lämnat över ansvaret till andra, 

men när konsekvenserna uppkommer tenderar han att tydligt sätta de slutgiltiga gränserna. 

Därefter förklarade han att målet att nå toppen har begränsad påverkan på hans handlande 

eftersom han är mer angelägen av människornas säkerhet och av att få ner dem säkert, 

särskilt i en guidesituation där målet att nå toppen oftast inte är lika viktigt för honom som 

det är för övriga gruppen. I en situation där hans mål är detsamma som övriga gruppen 

uttalade ledare E att han skulle lägga upp strategier med gruppen hur de ska ta sig förbi 

hinder och att han också skulle ta mer offensiva räddningsbeslut. Vidare berättade han om 

tidsbegränsningarna, att hans beslut relaterat till tiden skiljer sig mycket beroende på 

gruppen. I en guidad expedition tydliggjorde han att han tenderar att inte bli influerad av 

tiden lika mycket i beslutsfattandet.  

 

5.2 Empiri klientrespondenter 
För att se frågorna till klienterna i sin helhet, se appendix 2 och 3. 

 

5.2.1 Klient F 

Vi frågade klient F om han kunde beskriva ledare Bs sätt att leda, varpå han svarade att han 

ansåg ledare B vara en modern ledare som mer kändes som en coach istället för en ledare. 

Han förklarade även att ledare B var ledare för det västerländska teamet som klient F 

tillhörde. Han berättade även att han hade upplevt, när han anlände dagen före expeditionen 

skulle starta, att det fanns något behov hos de expeditionsansvariga att underhålla honom. 

 

Sett till beslutsfattandet beskrev klient F att beslut fattades mellan ledare B och en annan 

erfaren person. Klient F förklarade att ledaren egentligen aldrig behövde motivera gruppen 

att följa besluten som togs eftersom gruppen litade på att ledare B fattade rätt beslut 

tillsammans med en annan erfaren ledare. Dock hade de lite problem med en annan 

gruppmedlem enligt klient F, men han förklarade att de beslut som togs alltid var inom 

ramen för vad som skulle göras. Problem som uppstått med denna gruppmedlem var att han 

varit missnöjd med det kontrakt han skrivit på, eftersom han ansåg att det framgått genom 
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kontraktet att han skulle ha den bästa sherpan vilket han inte hade fått. Han hade även haft 

invändningar mot det han fått betala för en extra natt då han mått dåligt och behövt stanna 

vid lägret. Utifrån detta problem förklarade klient F att detta snarare berodde på miss från 

dem som arrangerat expeditionen och inte från ledare Bs sida. Vidare berättade klient F att 

han inte hade någon direkt erfarenhet av att ledaren pressat någon i gruppen över deras 

förmågor, om någon mådde dåligt kunde gruppen tillsamman med ledaren besluta om de 

skulle stanna en extra dag. Klient F berättade dock att ledarna ibland kunde uppmana 

långsammare gruppmedlemmar att röra sig snabbare framåt för att ta sig förbi något farligt 

parti. Det handlade om att ta sig fort förbi de riskfyllda partierna men att det också var upp 

till var och en att ta sig fram snabbare. Klient F uttryckte, “det ju liksom upp till var och en 

också, att man vet ju att det är risker där och då vill man ju fort som attan igenom där och 

man försöker ju dra på, trycker på lite extra där så att man minimerar tiden i riskzonen”. 

Vidare berättade han även att det skedde en del förändringar som gjorde att gruppen var 

tvungen att anpassa sig, exempelvis att de behövde välja vilka dagar de skulle ta sig upp till 

toppen, och då var alla i gruppen tvungna att anpassa sig efter gruppens bästa, inte bara att 

var och en fick ta sig upp själv. 

 

När vi frågade klient F om ledare B någon gång behövt omvärdera sina beslut svarade han 

att han inte varit med om att ledare B omvärderat sina beslut. Han menade att detta berodde 

på att ingen i gruppen ifrågasatte något av besluten, eftersom ledare B var den som var 

mest erfaren och visste vad som var bäst om det skulle uppstå några farliga situationer. 

Klient F berättade även att han hade tyckt till om vissa saker men att han hade fått förklarat 

från ledare B att det inte gick att göra på det sättet. I detta fall hade klient F inte lagt något 

större värde i detta eftersom ledare B hade mer kunskap och klient F förlitade sig på att 

denne visste bättre. 

 

När vi bad klient F att jämföra ledare Bs sätt att leda med ledare inom icke extrema 

kontexter svarade han att ledare B var duktig på att få alla att känna som om de var 

delaktiga i besluten även fast de kanske inte var det. Han relaterade ledare Bs sätt att leda 

genom att säga “precis som en bra ledare i affärslivet, att alla är delaktiga i ett beslut även 

att det kanske inte alltid är så”. Klient F berättade att de inte befunnit sig i någon extrem 

situation under expeditionen som han var med på men att det blev en situation där ledare B 

tog beslutet att det var för riskabelt att fortsätta och att de behövde vänta. Detta ledde till att 

gruppen blev frustrerade eftersom de såg att andra grupper fortsatte upp mot toppen. Senare 

visade det sig att beslutet ledare B tagit om att vänta hade varit det rätta beslutet eftersom 

de andra grupperna inte tagit sig upp. Han berättade även att efter att en lavin gått hade 

ledare från andra expeditioner valt att inte delta i räddningsexpeditionerna, en hade uttryckt 

“jag tar hand om mina klienter och mina sherpas, de jag går med”. 

 

Klient F berättade att ledare Bs sätt att leda ändrades när det blev skarpare lägen genom att 

ledare B blev mer allvarsam. Vanligtvis var det mycket skratt och trevlig stämning 

berättade han men när läget blev skarpare märktes detta tydligt på ledare B, “då var det inte 

skoj”. Vidare berättade klient F att han uppfattade att ledare B främst baserade besluten på 

det som uppfattades rätt för både honom och gruppen. Klient F fortsatte med att besluten 

baserades på att få alla inom gruppen upp till toppen och han hade fått uppfattningen om att 

bonusen för ledare B blev att även han kom upp på toppen men att främsta beslut togs efter 

det gruppen efterfrågade. Klient F berättade vidare att målet att nå toppen inte utmärkte sig 
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tydligt hos ledare B men att, “han vill väl upp som alla andra”. Dock berättade han att 

under tiden när ledare B var på väg upp till toppen hade ledare B blivit medvetslös och en 

läkare hade varit tvungen att ge honom en adrenalinspruta. “skulle man prata om säkerhet 

skulle man gått ner i det läget (...) på den höjden tar man inte ner folk, då lämnar man dem 

bara”. Vidare förklarade klient F att han inte upplevde en tydlig tidspress. Vissa i gruppen 

hade dock fått tillåtelse att gå i förväg. Det klient F märkte ändrades när tiden blev knapp, 

var att ledare B manade på gruppen mer att skynda sig för att minimera tiden över 8000 

meter. 

 

5.2.2 Klient G  

Vi frågade klient G hur han ansåg att ledare C var som ledare. Han svarade att han ansåg 

ledare C vara väldigt direkt och att han var tydlig med att det mål han satt upp var det som 

gällde. Klient G berättade att ledare C är en välkänd klättrare i Nederländerna och att han 

kom i kontakt med honom genom en välgörenhetsorganisation där ledare C hade frågat 

klient G om han ville följa med på en av hans expeditioner. Vi frågade klient G om ledare 

C involverade gruppen i beslutsfattandet. Han svarade att ledaren i vissa fall lät gruppen 

influera besluten men att det också handlar om att gruppen måste förlita sig på att ledaren 

fattar många viktiga beslut på höga höjder. Han förklarade att ledaren oftast visste bäst vad 

som borde göras. Från hans erfarenhet hade ledare C bestäm vad som skulle göras i större 

expeditioner eftersom det var han som var den mest erfarna. Vidare svarade klient G att alla 

i gruppen såg upp till och litade på ledare C eftersom de visste hur mycket erfarenhet han 

hade och därför accepterade de alla beslut som togs. Därefter förklarade klient G att han 

inte hade någon erfarenhet av att ledaren pressat någon i gruppen över deras förmågor 

eftersom han ansåg, “på berget är det alltid ditt eget beslut och om du inte känner dig 

bekväm med något så behöver du inte göra det”. Vidare berättade han att ledaren kan säga, 

“nu slutar det, du går inte längre”. Detta på grund av att klient G menade att ledarna vet hur 

vägen ser ut och vet om det är säkert att fortsätta eller inte.  

 

Klient G svarade att han inte hade varit med om att ledare C varit tvungen att omvärdera 

sina beslut under den expedition som han varit med på. Detta på grund av att han uttryckte 

att det var vad ledare C sa som gällde och sen fick var och en välja om de ville följa eller 

inte. Klient G berättade att ledare C en gång sagt till honom “ingen stoppar mig från att ta 

mig till toppen när jag har möjligheten, om någon är sjuk eller svag får de vända om men 

jag vänder inte tillbaka”. Vidare berättade klient G att det var någonting som han beundrade 

“i den miljön måste du gå för dina egna mål”. När vi frågade honom om hur ledare Cs 

relation var till gruppen svarade han att han tyckte den var bra, eftersom alla är där för att 

de har samma mål att nå toppen “det kommer att bli tufft och ibland kommer det vara 

bakslag men du kommer över det och ledare C motiverar dig till att göra det”. Klient G 

berättade att han under expeditionen blivit sjuk och varit tvungen att stanna i lägret, var på 

ledare C gick upp på toppen med en annan person. När klient G senare blev frisk besteg 

han berget själv med uppmuntran från ledare C. 

 

Vi bad klient G att jämföra ledare Cs ledarskapsstil med någon annan ledare i ett annat 

sammanhang och om han ansåg att ledarskapet blev annorlunda beroende på olika 

situationer. Han svarade att ledare C hade ett strikt program på hur saker skulle göras och 

att det var bara att hänga med för att inte hamna efter. Klient G ansåg att det var på det 
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sättet ledarskapet borde vara vid bergsklättringsexpeditioner. Han fortsatte med att säga att 

en ledare i en vanlig organisation tillåter att det diskuteras mer och att alla får säga sin 

synpunkt men vid en expedition “är en riktig ledare en som tar ledningen i allt”. Han 

jämförde även ledare Cs sätt att leda med en annan ledare vid en annan expedition och 

berättade att den ledaren inte hade influerat gruppen tillräckligt mycket, vilket resulterade i 

att gruppen inte tog honom seriöst och förlorade därför förtroendet för honom. Vidare 

frågade vi klient G om ledare Cs ledarskap förändrades när en extrem situation uppstod. 

Klient G svarade att de inte hade varit med om någon direkt extrem situation under 

expeditionen han var med på, men uttryckte, “det viktigaste i sådana situationer är att hålla 

sig till planen så att alla vet vad som ska göras eftersom det kan handla om liv eller död”. 

Klient G berättade för oss att ledarskapet förändras beroende på uppgiften genom att 

ansvaret inte är lika stort för gruppmedlemmarna inom en vanlig organisation som vid en 

expedition. Detta genom att besluten ofta kan ”handla om liv eller död i en expedition 

medan det inte gör det i en vanlig organisation”. 

 

När klient G berättade om ledare Cs beslut relaterat till att ledaren också har målet att nå 

toppen svarade han att under en expedition över 8000 meter har förmodligen guiden 

annorlunda beslutsfattande eftersom att målet då är viktigare för honom eller henne. I 

bergsklättringsexpeditioner på höjden 7000 till 8000 meter förklarade han att målet för 

guiden istället är att få upp så många gruppmedlemmar som möjligt på toppen. Under 

expeditioner över 8000 meter förklarade han, “du måste göra det själv, guiden är bara där 

för att ge hans kunskap, hans erfarenheter och du kan lita på honom, men du måste göra det 

själv”. Gällande tidsbegränsningar förklarade han att det för honom varit en kritisk faktor 

eftersom han kom försent till toppen och därför kommit tillbaka till lägret mycket sent. 

Vidare förklarade han att beslutsfattandet på höga höjder relaterat till tiden påverkas av att 

allt går långsammare, människor tar inte saker på allvar och tänker långsamt på grund av 

syrebristen. 
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6. Analys

 
I detta kapitel applicerar vi vår teoretiska referensram på det empiriska materialet. 

Analysen presenteras utifrån de motiv vi identifierat hos respektive ledare. För att 

undersöka hur motiven hos ledarna påverkar beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem 

situation utgår vi från motiven hos ledarna, och analyserar hur respektive ledare fattar 

beslut i extrema situationer. 

 

6.1 Kriterier av motiv  
Motiven visade sig olika hos ledarna utifrån de uppsatta kriterierna av motiv: målet att själv 

nå toppen, leda för att kunna fortsätta klättra, bli en eftertraktad ledare genom att uppfylla 

organisationens mål om att alla ska ta sig upp till toppen och ner igen, och motivet att 

känna gemenskap till gruppen. För sammanställning se tabell 2. 

 

Det första kriteriet, målet att själv nå toppen kan liknas vid motivet av självförverkligande 

inom Maslows teori om människans motivation (se figur 2). Maslow (1954, ss. 91–92) 

argumenterar för att självförverkligande kan handla om att någon vill bli en perfekt mor 

medan en annan kanske vill bli atlet. Mangoine och Nelson (2003, s. 361) har identifierat 

att, målet att själv nå toppen, finns hos alla individer som bestiger berg, vilket gör att vi kan 

dra slutsatsen att det även ligger i ledarnas motiv. Hade det istället handlat om att de valt att 

bli ledare för att de trivs med ledarrollen hade de lika gärna kunnat söka sig till en annan 

organisation där risken för skador inte är lika stor. Om ledaren ser att gruppen inte kommer 

att ta sig upp till toppen och istället väljer att gå upp själv, kan detta motiv innebära att det 

endast gynnar ledaren. Vidare kan det även tänkas gynna ledaren på kort sikt eftersom 

ledaren förmodligen upplever ett självförverkligande när de når toppen, men förmodligen 

får ledaren negativ respons från gruppmedlemmarna och media vilket inte gynnar ledaren 

(jfr. Hällgren, 2010, s. 103). Detta gör att motivet kan tänkas vara influerat av den 

subjektiva versionen av etisk egoism. Timmons (2013, s. 180) beskriver, att den subjektiva 

versionen av etisk egoism handlar om vad individen för tillfället tror kommer gynna denne. 

Motivet, målet att själv nå toppen, utmärkte sig hos ledare A och ledare C. När vi frågade 

ledare A hur viktigt målet för honom var att själv nå toppen svarade han ”Jag ser alltid till 

att lyckas (...) väldigt mycket, målet är allting, det är bara att se till att ta sig upp, att 

lyckas”. Detta motiv identifierades även hos ledare C genom svaret från klient G som 

berättade att ledare C sagt “Ingen stoppar mig från att ta mig till toppen när jag har 

möjligheten, om någon är sjuk eller svag får de vända om men jag vänder inte tillbaka”. 

Utifrån vad klienten berättade för oss, kom vi fram till att ledare C uppfyllde motivet målet 

att själv nå toppen. Dock framgick inte detta utifrån intervjun med ledare C. 

  

Vi kunde inte se hos ledare B, ledare D och ledare E att det var viktigt för dem att själva nå 

toppen vid expeditioner som de guidade. Exempelvis svarade ledare B “när det kommer till 

guidande expeditioner kommer jag alltid fatta beslut som bibehåller människoliv framför 

att nå toppen”. Klient F berättade att han inte upplevt att det var tydligt att ledare B hade 

motivet målet att själv nå toppen mer än att, “han vill väl upp som alla andra”. Dock 

berättade klient F att under tiden när ledare B var på väg upp till toppen hade ledare B 

blivit medvetslös och en läkare hade varit tvungen att ge honom en adrenalinspruta. “skulle 
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man prata om säkerhet skulle man gått ner i det läget (...) på den höjden tar man inte ner 

folk, då lämnar man dem bara”. Däremot visste inte klient F om ledare B pressat sig för att 

stötta gruppen eller för sin egen del, vilket gör att vi inte kan bekräfta detta motiv.  

 

Ledare D svarade att hon inte brydde sig om att nå toppen när hon hade ett ansvar som 

ledare och ledare E svarade att han var mer angelägen om gruppens säkerhet än att själv nå 

toppen. Dessa tre ledares motiv kan istället tänkas vara altruistiskt influerade eftersom de 

ser till andra individers nytta istället för sin egen. Altruistiska motiv innebär att en individ 

fattar beslut som gynnar andra (Timmons, 2013; Avolio & Locke 2002). 

  

Det andra kriteriet, bli en eftertraktad ledare genom att uppfylla organisationens mål om 

att alla ska ta sig upp till toppen och ner igen, togs fram utifrån Maslows teori om 

människans motivation av uppskattning/status (se figur 2). Detta förutsätter att ledaren 

sökte uppskattning från gruppen genom att ta gruppen upp till toppen och ner igen. Kriteriet 

togs även fram utifrån det gemensamma målet inom en temporära organisation eftersom 

gruppen troligtvis kommer att visa uppskattning för ledaren när denne får upp gruppen till 

toppen och ner igen. Detta har även identifierats av Useem (2001, s. 55) som menar att 

ledare som lyckas nå organisationens mål om att ta alla i gruppen upp till toppen kommer 

att bli eftertraktade. Liksom i en temporär organisation skapas organisationen för att 

uppfylla en specifik uppgift (Lundin & Söderholm, 1995, s. 450). Motivet styrks även av 

Başlevent och Kirmanoğlu (2013, s. 550) som hävdar att uppskattning/status kan innebära 

att få bekräftelse eller bli mer eftertraktad. I denna studie kan det handla om att ledarna vill 

bli mer eftertraktade genom att lyckas med det organisatoriska målet, vilket kan resultera i 

att de får leda fler temporära organisationer i framtiden. Detta kriterium fann vi hos ledare 

A och ledare B. Ledare A berättade att han pressat gruppen över deras förmåga eftersom det 

är då gruppmedlemmarna får mest ut av expeditionen, vilket gjorde att de visade honom 

tacksamhet och rekommenderade honom som guide. Ledare B sa, ”En sak jag gillar med att 

guida är att hjälpa människor nå deras mål, att nå toppen”, för att han ville dela glädjen som 

människorna får ut av att nå målet. Sett till att detta motiv gynnar ledarna i framtiden 

genom att efterfrågan på deras expeditioner ökar kan detta motiv vara influerat av den 

rationella egoismen. Enligt Rand (1964, s. 47) innebär den rationella egoismen att individer 

gör de val som gynnar dem långsiktigt.  

 

Vi hittade inga tecken som tydde på att ledare C, ledare D och ledare E hade pressat 

gruppen för att själv få uppskattning. Ledare C hade visserligen pressat en döv person över 

dennes förmåga men han visade inga tydliga tecken på att han gjort det för att han skulle få 

uppskattning, och uttryckte dessutom att det hade varit en riskfylld situation. Ledare D 

berättade till exempel att det är farligt om hon skulle pressa gruppen över deras förmågor 

på hög höjd. Slutligen visade inte heller ledare E några tecken på att han pressat gruppen 

för att få känna uppskattning. Han hade snarare märkt att det lett till någonting negativt att 

pressa gruppen över deras förmåga. Han uttryckte “det kan bli problematiskt i 

gruppdynamiken eftersom att jag pressat gruppen fysiskt över deras förmågor”.  

  

Det tredje kriteriet, känna gemenskap till gruppen, är influerat av Maslows teori om 

människans motivation av gemenskap (se figur 2). Başlevent och Kirmanoğlu (2013, s. 

550) ger exempel på att gemenskap kan innebära samhörighet till en social grupp. Vi 

länkade även detta kriterium till temporära organisationer genom att gruppen samverkar i 



 49 

den kringliggande miljön, vilket kan leda till att ledaren väljer att involvera gruppens 

åsikter för att själv känna gemenskap med gruppen. Grupp inom temporära organisationer 

fokuserar på sociala relationer, hur dessa ska kunna fungera till följd av uppbyggande av 

engagemang och samverkan med den kringliggande miljön, genom att likheter identifieras 

inom gruppen (Lundin och Söderholm, 1995, s. 450). Dock menar Burnette et al., (2011, s. 

30) att en bergsklättringsexpedition inte är baserad på vänskap, gruppanda eller kamratskap 

utan istället på gruppmedlemmarnas engagemang. Vi ville ändå se om detta motiv kunde 

ses hos våra respondenter utifrån vårt förda resonemang om att en temporär organisation 

fokuserar på sociala relationer. Vi observerade detta motiv hos samtliga ledare bortsett från 

ledare D. Detta tyder på att gemenskap och sociala relationer är en viktig aspekt inom 

temporära organisationer och ett motiv som kan finnas hos ledare inom temporära 

organisationer.  

 

Motivet känna gemenskap till gruppen kan antas vara altruistiskt influerat, vilket handlar 

om att ledaren vill gynna andra individer i gruppen, exempelvis genom att få dem att känna 

sig delaktiga i besluten (jmf. Avolio & Locke, 2002, s. 169). Motivet kunde ses genom att 

ledarna valt att använda sig av demokratiska processer i sina ledarskap och valt att 

involvera gruppmedlemmarnas åsikter när de fattade beslut. Vi menar att ledarna sökte 

gemenskap genom detta, om ledarna bryr sig om en social gemenskap kan det antas vara 

viktigt för ledarna att gruppen känner sig delaktiga i besluten. Ledare A uttryckte att han 

tyckte om att involvera och kommunicera ut målet och ledare B talade om att han såg sig 

själv som både gruppmedlem och ledare ”det är så du måste göra det”. Ledare Bs motiv om 

att vilja känna gemenskap till gruppen bekräftades även av klient F, som menade att ledare 

B mer var som en coach än en ledare. Klient F berättade även att ledare B hade låtit honom 

tycka till om vissa saker även om han hade fått förklarat att det inte gick att göra på det 

sättet som han föreslog. Fortsättningsvis berättade ledare B om en händelse där gruppen 

hade tagit det gemensamma beslutet att vänta med att gå upp till toppen tills de två som 

blivit sjuka blev friska. Detta menade Ledare B var ett “gruppbeslut och inte ett enväldigt 

beslut från honom”. Vidare berättade ledare C att det viktigaste är att gå ihop med andra 

människor med samma dröm och yttrade, ”jag frågar alltid gruppmedlemmar om vad de 

tycker och vad de har för strategier”. Detta bekräftades dock inte av klient F som ansåg att 

ledare C hade varit väldigt direkt och tydlig med att det mål han satt upp var det som 

gällde. Ledare E bekräftade detta altruistiska motiv genom att han sa att han värdesatte en 

demokratisk process. Ledare D var den enda som inte uppfyllde detta kriteriet, vi tolkade 

det som att hon var mer intresserad av att känna samhörighet med specifika individer 

istället för en kollektiv samhörighet. Hon uttryckte “vissa gillar jag och andra inte” och att 

det är viktigt vilka hon jobbar med. 

 

Fjärde kriteriet, leda för att kunna fortsätta klättra, uppmärksammades hos ledare B och 

ledare D. Detta har även identifierats av Tempest et al., (2007, s. 1046) genom att de 

hävdar att erfarna bergsklättrare vänder sig till att guida expeditioner för att de inte längre 

har råd att finansiera sina egna klättringar. Vidare kan detta motiv även relateras till att 

individen försöker tillgodose finansiell säkerhet, som kan relateras till behovet av säkerhet 

inom Maslows behovshierarki (Başlevent & Kirmanoğlu, 2013, s. 550). Motivet att leda för 

att kunna fortsätta klättra observerades hos ledare B i hans svar ”Det var ett sätt för mig att 

kunna fortsätta klättra”, vilket även identifierades och hos ledare D som svarade ”Jag ville 

komma tillbaka till de stora bergen och jag ville resa”. Vidare kan det vara svårt att hävda 
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att detta endast tydde på en finansiell säkerhet eftersom motivet även kan innebära att få 

mer fritid. Exempelvis menar Gomes (2011, ss. 237) att fritid och behovet av att säkerställa 

finansiellt oberoende kan vara motstridiga eftersom individer måste avgöra hur de fördelar 

resurser i form av tid, mellan fritid och arbete. Dock kan det ses som att ledare B och 

ledare D lyckats kombinera fritid med arbete. Vidare kan antas att detta motiv kommer 

gynna individerna på lång sikt eftersom det förmodligen leder till att individerna får mer tid 

till att göra det de tycker om, samtidigt som de upplever trygghet. Motivet kan vara 

influerat av den rationella egoismen eftersom den maximerar individens nytta på lång sikt. 

Enligt Rand (1964, s. 47) bygger den rationella egoismen på att individer objektivt agerar i 

det som maximerar den egna nyttan, genom att de gör de val som gynnar dem långsiktigt. 

  

Motivet att leda för att kunna fortsätta klättra kunde inte observeras hos varken ledare A, 

ledare C eller ledare E. Detta med anledning av att ledare A och ledare E inte uttryckte 

något om den finansiella aspekten utan betonade att det fallit sig naturligt och att människor 

brukade peka ut dem som ledare. Ledare C visade inte heller att den finansiella säkerheten 

låg i hans motiv, utan svarade att han brinner för expeditionerna och tycker om när han inte 

vet om projekten kommer att lyckas. 
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Kriterier av motiv Ledare A Ledare B Ledare C Ledare D Ledare E 

  
Målet att själv nå 

toppen 

”Jag ser alltid 

till att lyckas”. 
”Väldigt 

mycket, målet 

är allting, det är 

bara att se till 

att ta sig upp, 

att lyckas” 

  Enligt 

gruppmedlem G 

hade ledaren sagt 

”Ingen stoppar mig 

från att ta mig till 

toppen när jag har 

möjligheten, om 

någon är sjuk eller 

svag får de vända 

om men jag vänder 

inte tillbaka” 

    

Bli en efterfrågad 

guide genom att 

uppfylla 

organisationens 

mål om att alla 

ska ta sig upp till 

toppen och ner 

igen 

Pressat 

gruppen över 

dess förmåga 

eftersom att det 

är då de får 

mest ut av 

expeditionen. 

”En sak jag 

gillar med att 

guida är att 

hjälpa 

människor nå 

deras mål att nå 

toppen” 

  
  

    
  

  
Känna gemenskap 

till gruppen 

Tycker om att 

involvera och 

kommunicera 

ut målen. 

Ser sig själv 

som både 

gruppmedlem 

och ledare ”det 

är så du måste 

göra det” 

Viktigaste är att gå 

ihop med andra 

människor med 

samma dröm. 
”Jag frågar alltid 

gruppmedlemmar 

om vad de tycker 

och vad de har för 

strategier”. 

  Värdesätter en 

demokratisk 

process. 

  
Leda för att 

kunna fortsätta 

klättra 

  ”Det var ett sätt 

för mig att 

kunna fortsätta 

klättra” 

  ”Jag ville 

komma 

tillbaka 

till de 

stora 

bergen 

och jag 

ville 

resa”. 

  

Tabell 2. Kriterier av motiv 

6.2 Beslutsfattande i extrema situationer 
Utifrån att vi sett att alla ledare uppfyllt någon typ av motiv, analyseras fortsättningsvis hur 

ledarna fattat beslut vid uppkomsten av en extrem situation som uppstår inom en temporär 

organisation. Det är viktigt att en ledare som arbetar inom en extrem kontext kan hantera 

sin strävan av att lyckas, samtidigt som hon eller han behöver ha en medvetenhet om 

begränsningarna inom organisationen och kunna reflektera över dessa (Tempest, et al., 

2007, s. 1040). Inom extrema situationer argumenterar Giannantonio och Hurley-Hanson 

(2013, s. 19) att ledare bör lära sig av egna och andra ledares erfarenheter för att förbättra 

kvalitén på beslutsfattandet och projektets resultat. Vi fann att samtliga ledarrespondenter 

försökte använda sig av erfarenheter från andra ledare i sina beslutsfattanden. Ledare B 

uttryckte till exempel “jag tror att bra ledarskap handlar om att samla all den informationen 
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som är tillgänglig och ta ett beslut väldigt snabbt”. Ledare E sa att han försöker anamma 

erfarenheter från ledare som fattar beslut långsamt utifrån tidsramen, “de reagerar inte på 

situationer utan svara på situationer”. Även Yukl (2013, s. 42) anser att ledarens roll vid 

beslutsfattande är av betydelse, att beslutsprocessen ofta involverar mer frustration och 

känslor än bara rationellt handlande, dessutom tenderar stressade ledare att bemöta hot som 

uppstår genom att förlita sig på lösningar som använts tidigare. Exempelvis uttryckte ledare 

D, “dina tekniska och mentala erfarenheter blir mycket viktiga och du gör dina beslut i 

förhållande till den erfarenhet som du och dina partner har”. I jämförelse med andra studier 

fann Boyce och Bischak (2010, s. 519) att ledare som hade mer erfarenhet inte förbättrade 

resultatet. Dock bekräftades inte detta av respondenterna eftersom de uttryckte att 

erfarenhet har en avgörande roll för ett lyckat resultat. 

  

Baran och Scott (2010, ss. 45–46) beskriver att ledarskap inom extrema situationer ofta 

handlar om förmågan att snabbt känna igen miljön och kunna förutse gruppmedlemmars 

handlingar och intentioner, och därigenom skapa strukturer av snabba och uppmärksamma 

reaktioner. Inom bergsklättringsexpeditioner kan detta anses vara svårare eftersom 

majoriteten av gruppen är oerfarna, vilket kan göra att det blir svårare att veta hur gruppen 

kommer att reagera vid uppkomsten av en extrem situation. Exempelvis uttryckte ledare B 

att han i baslägret tar sig tid att se till att alla i gruppen vet hur de ska göra för att klara av 

det han kommer kräva av dem. Ledare E berättade däremot att han ett flertal gånger 

missbedömt gruppmedlemmars förmågor vilket lett till att han utsatt dem för onödiga 

risker. Ledare E påpekade även att han inte gillade tanken på guidade 

bergsklättringsexpeditioner på grund av att för mycket ansvar läggs på ledaren att ta hand 

om oerfarna klienter. Ledare Es svar kan relateras till Lee-Kelly (2002, s. 463) som 

argumenterar för att ledare som är relationsmotiverade varken gillar väldigt fördelaktiga 

eller mycket ogynnsamma situationer. 

  

Även om temporära organisationer är snabba på att anpassa sig i fall av en oväntad 

händelse är dessa ändå problematiska. Som Hällgren och Maaninen-Olsson (2009, s. 54) 

argumenterar för, är oväntade situationer problematiska och kräver mycket ansträngning av 

projektledaren. Flera av ledarna antydde att de tog på sig ansvaret för gruppen, försökte 

skapa kontroll genom väderprognoser, informera alla i gruppen och vara noga med att 

kommunicera ut beslut till gruppen. Ledare E belyste att det är en balansgång att känna av 

vad som är rätt eller fel när det är svåra konsekvenser, han menade att ledarrollen inte är lätt 

eftersom att det finns tusentals skador som ledaren bär ett visst ansvar för. Detta bekräftar 

att det krävs mycket ansträngning från ledarna vid oväntade situationer. 

  

På grund av att det kunde uppstå extrema situationer ansåg klient F att det var bra att ledare 

B fattade besluten genom att ledare B var den mest erfarna. Klient F förklarade även att 

ingen i gruppen ifrågasatte något av besluten eftersom ledare B visste vad som var bäst för 

gruppen. Ledare B poängterade även att han gjorde klart för gruppmedlemmarna att det var 

allt eller inget som gällde eftersom gruppen förlitat sig på att ledaren skulle ta dem upp och 

ner säkert. I likhet med Cousquer och Beames (2013, s. 194) resonemang litar 

gruppmedlemmarna inom organisationer i extrema kontexter på att de professionella 

ledarna fattar fördelaktiga beslut och kan lösa de problem som uppstår eftersom det är 

ledarna som har kunskapen. Klient G förtydligade även han att gruppen aldrig behövde 

ifrågasätta ledare Cs beslut eftersom ledaren var den mest erfarne och tyckte att det var bra 
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att ledare C var direktivt. Dock menar Kayes (2004, s. 1276) att konsekvenserna kan bli 

mycket negativa om gruppen förlitar sig alltför mycket på ledaren, detta kanske främst för 

att ledaren då begränsar gruppens kreativa förmåga att hantera uppkommande problem. 

  

Jensen och Meckling (1994, s. 21) påpekar att vissa uppenbara val som gynnar den enskilde 

individen kan vara begränsade och beroende av exempelvis konsekvenser och miljön som 

individen befinner sig i. Exempelvis uttryckte klient G att beslutsfattandet på höga höjder 

relaterat till tiden påverkas av att allt går långsammare, människor tar inte saker på allvar 

och tänker långsamt på grund av syrebristen.  

 

Utifrån kriterierna av motiv som kunnat antas vara egoistiskt influerade kan ett direktivt 

ledarskap tänkas infinna sig hos ledare för att kunna driva igenom motiven. Aronson (2002, 

s. 251) förklarar att etisk egoism nära motsvarar direktivt ledarskap, med anledning av att 

ledarens beslut genom detta ledarskap baseras på motiv som gynnar ledaren. Sett till 

kriterierna av motiv kommer teorin om direktivt ledarskap analyseras tillsammans med hur 

ledarna fattar beslut vid uppkomsten av en extrem situation. 

  

6.3 Direktivt ledarskap inom extrema situationer 
Baran och Scott (2010, s. S45) menar att extrema situationer kräver omedelbara, avgörande 

och direktiva handlingar. Vi fann att samtliga ledarrespondenter vid något tillfälle använt 

sig av ett direktivt ledarskap, dock var det inte alla som enbart använde sig av ett direktivt 

ledarskap vid uppkomsten av extrema situationer. Enligt Martin och Campbell (2013, s. 

1386) visar forskning indirekt att det finns koppling mellan ett direktivt ledarskap och 

skicklighet att utföra uppgiften, där ett direktivt ledarskap förbättrade beteendet hos de som 

var nöjda med sin ledare. Utifrån vår tolkning var det tydligt att ledare A, ledare B och 

ledare E ändrade sitt ledarskap till ett direktivt vid uppkomsten av en extrem situation. Att 

ledare B ändrade sitt ledarskap till ett direktivt ledarskap vid uppkomsten av en extrem 

situation bekräftades av klient F. Han påstod att ledare B hade blivit mer allvarsam när 

läget blev skarpare och uttryckte, “då var det inte skoj”. Ledare A svarade att han aldrig lät 

gruppen influera besluten när risken var mycket hög eller när det handlade om mycket 

viktiga beslut, men när det handlade om fritt val eller nöje lät han gruppen influera 

besluten. På frågan om hur han hanterade en extrem situation svarade ledare A 

“Krissituationer händer hela tiden, det är jag som tar besluten och jag blir motiverad av 

pressen att behöva ta snabba beslut”. Genom att ledare A motiverades av tidspressen kan vi 

även se att han gynnas av att jobba inom temporära organisationer där tiden är av stor vikt. 

Relaterat till Packendorff (1995, s. 327) har en temporär organisation en utsatt tid då 

uppgiften ska vara slutförd. Även ledare C kan tänkas gynnas av att jobba inom temporära 

organisationer utifrån vad han berättade, att han gillar projekt med tidspress där han inte vet 

om det kommer att lyckas. Detta går i enlighet med det Lee-Kelly (2002, s. 463) 

argumenterar för, att ledare som är motiverade av uppgiften som skall uppnås tenderar att 

gilla situationer som antingen är väldigt fördelaktiga eller ogynnsamma. 

  

Ledare B visade att han blev mer direktiv i en extrem situation genom att han förklarade att 

han blev mer diktatorisk i situationer som kan leda till skada, död eller andra bakslag. Detta 

går i enlighet med direktivt ledarskap som innebär att ledaren tar besluten, informerar och 

delegerar uppgiften till medarbetarna, vilket är ett vanligt ledarskap inom organisationer av 
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brådskande slag (Sims Jr et al., 2009, s. 153). Dock menar Kayes (2004, s. 1276) att ett 

direktivt ledarskap kan ha varit en orsak till katastrofen vid Mount Everest 1996. Ledare B 

berättade att han hanterar extrema situationer genom att samla in all den tillgängliga 

informationen och fattar ett beslut så fort som möjligt, han påstod, “I en extrem situation 

har du aldrig något bra alternativ”. Ledare E uttryckte att i extrema situationer “Det är då 

människor verkligen söker sig efter en ledare, när de är rädda”. Han poängterade även, “till 

exempel vid högintensiva situationer ser gruppen upp till dig och förväntar sig att jag ska 

komma med svaren, ta besluten och vara ledare vilket leder till att jag måste vara en mer 

definitiv ledare”. Ledare Es sätt att hantera extrema situationer går i enlighet med hur 

Martin och Campbell (2013, s. 1386) anser att ledarskapet bör anpassas, som menar att det 

är viktigt att anpassa ledarskapet efter medarbetarnas förväntningar på ledaren. 

Fortsättningsvis berättade ledare E att det inte är lika viktigt att alla i gruppen känner sig 

delaktig i beslutsprocessen genom att det kan uppstå problem om flera upplever att det 

finns mer än en ledare. Han gav oss ett exempel när det lett till någonting negativt då han 

involverat gruppen “det fanns en tydlig ledare som var jag i det fallet, jag lämnade över 

ansvaret till gruppen att fatta ett beslut (…) och det sättet jag gjorde det på fallerade på 

grund av att jag var för demokratisk”.  

  

Till skillnad från ett direktiv ledarskap, vid uppkomsten av extrema situationer, tolkade vi 

att ledare C och ledare D förlitade sig mer på hela gruppens kompetens, och hur de 

tillsammans skulle fatta beslut vid dessa situationer. Ledare C berättade att vid en extrem 

situation förlitade han sig på sin grupp eftersom han anser att det endast är med alla 

gruppmedlemmars hjälp som alla kan överleva. Vid extrema situationer förklarade ledare 

D, “dina tekniska och mentala erfarenheter blir mycket viktiga och du gör dina beslut i 

förhållande till den erfarenhet som du och dina partner har”. Dessa två ledares sätt att 

hantera en extrem situation kan istället kopplas till en argumentation som förs av Hannah et 

al., (2009, s. 900) som menar att i extrema situationer krävs det ofta noggrann förberedelse 

och medvetenhet bland gruppen för att snabbt hantera uppkommande situationer. Dock har 

vi i vår studie inte undersökt hanterandet av en extrem situation från grupperspektivet.  

  

Ledare D antydde att hon använde ett direktivt ledarskap beroende på vart på berget de 

befann sig. Hon menade att hon är mer lättsam längre ner på berget men på högre höjder 

där konsekvenserna är större blir hon mer auktoritär och kontrollerande över situationen. 

Beroende på vilken typ av personlighet gruppmedlemmarna hade kunde hon bli mer 

auktoritär mot dessa individer genom hela expeditionen. Ledare B visade även att han 

använde ett direktivt ledarskap beroende på gruppens kompetens, han menade att det 

handlar om att antingen konsultera eller diktera vissa klienter, “Är deras erfarenheter 

bristfälliga dikterar jag dem” och “I en situation då jag har en klättrare som inte borde vara 

på berget använder jag en mer dikterande ledarskapsstil genom hela expeditionen för denna 

person”. Dessa två ledares sätt att använda sig av ett direktivt ledarskap går i enlighet med 

att den som har mest kunskap är den som borde ta besluten. Sims Jr et al., (2009, s. 153) 

kom fram till att direktivt ledarskap används när läget är mer kritiskt eftersom det blir 

viktigt att den mest erfarna inom ämnet är den som borde ta besluten. 

  

Samtliga ledare hade någon gång använt sig av ett direktivt ledarskap. Genom att 

expeditionerna är temporära organisationer där uppgiften är given kan det tyda på att det 

var därför de använt sig av ett direktivt ledarskap. Martin och Campbell (2013, s. 1388) 
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förklarar att ett direktivt ledarskap kan vara att föredra när det gäller lönsamhet och 

speciellt när uppgiften är given och standardiserad. Eftersom att ledarna någon gång använt 

ett direktivt ledarskap men samtidigt uttryckte att de vid olika tillfällen ser till gruppens 

bästa kan det tyda på att de fört ett lyckat direktivt ledarskap i enlighet med Freidson 

argument. Freidson (2001, s. 207) menar att en förutsättning för ett lyckat direktivt 

ledarskap är att ledaren även kan ta hänsyn till det som gynnar gruppen. 

 

Enligt Sims Jr et al., (2009, s. 150) innebär ledarskap i stora drag att influera eller förmågan 

att influera andra och inkluderar en mängd olika beteenden avsedda att påverka andra, 

vilket innebär att oavsett ledarskap behöver ledaren ha en förmåga att influera gruppen att 

följa besluten som tas. Vidare styrks även detta av Lee-Kelly (2002, s. 362) som menar att, 

för att ett projekt ska lyckas måste även projektledaren kunna influera medarbetarna. När vi 

frågade ledare A hur han motiverar grupper att följa hans beslut svarade han 

“gruppmedlemmar tycker om att följa mina beslut och blir inspirerade av min 

personlighet”. Ledare B beskrev att han dikterar hur det fungerar och att det handlar om att 

förklara att det är allt eller inget som gäller, och att de trots allt själva valt att lita på att 

ledaren tar dem säkert upp och ner för berget. Ledare C beskrev att för att lyckas få med sig 

gruppen kan det handla om att ge dem rätt mat, skapa en bra atmosfär där gruppen får 

skratta och känna att de är säkra. Han menade att detta kommer leda till att alla följer 

besluten för att alla har ett gemensamt mål, att nå toppen. Ledare D förklarade att hon 

motiverar klienterna att följa hennes beslut genom att de betalt för att hon ska guida dem 

och att de själva har valt att ta sig dit. Hon förklarade även att genom hennes erfarenheter 

av att ha bestigit Everest tre gånger och klättrat utan syrgas kan gruppen motiveras att följa 

hennes beslut på det sätt att de vet vilken kunskap hon besitter. Ledare E förklarade vikten 

av att gruppen känner ett förtroende för honom som ledare för att de ska vilja följa hans 

beslut. 

  

6.4 Temporära organisationer 
En temporär organisation är karaktäriserad utifrån de fyra koncepten, tid, uppgift, 

omvandling och resurser (Lundin och Söderholm, 1995, s. 439; Packendorff, 1995, s. 327). 

Ledare A, ledare B och ledare E berättade att deras ledarskap ändrades beroende på 

uppgiften. Ledare B berättade även att hans ledarskap är beroende av personernas villighet 

och förmåga att utföra uppgiften. Dessa tre ledares sätt att leda kan anses vara bra i 

temporära organisationer genom att dessa organisationer är skapade för att utföra en 

specifik uppgift. Flera av ledarna betonade även situationens betydelse, exempelvis 

förklarade ledare A att hans ledarskap även berodde på riskerna sett till situationen. Han 

menade att han ibland behöver ta mer hänsyn till gruppens säkerhet, detta tyder även på att 

ledarna också använde sig av ett situationsanpassat ledarskap. Lee-Kelly (2002, s. 462–463) 

menar att det inte finns ett enda ledarsätt som passar till alla typer av omständigheter, utan 

ledaren måste anpassa sitt sätt att leda till den rådande situationen. Till skillnad från ledarna 

som uttryckte att ledarskapet ändrades med hänsyn till uppgiften svarade ledare C att hans 

ledarskap ändrades beroende på människorna i gruppen snarare än uppgiften. Ledare Cs 

sätt att leda kan kopplas till argumentationen som förs av Skog et al., (2012, s. 225) om att 

effektiva ledare är de som anpassar sitt ledarskap utifrån anhängarnas kompetensnivå. 

Slutligen talade ledare D om att hennes ledarskap ändrades beroende på hur säker hon 

känner sig och vad det är hon gör. 
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Genom att tiden är en kännetecknande faktor inom en temporär organisation blir det viktigt 

att se hur ledarna hanterar tidspress. Inom en temporär organisation är tiden begränsad 

vilket kan ha en effekt på utförandet genom att det skapar en känsla av brådskande att 

utföra uppgiften (Lundin & Söderholm, 1995, s. 438). Samtliga ledarrespondenter 

framhävde tidens betydelse vid utförandet av uppgiften. Ledare A berättade till exempel att 

han ansåg att tiden var mycket avgörande, men att tidspressen samtidigt motiverade honom 

och att han inte såg tiden som något problem. Ledare D sa, “Oh ja, tidsbegränsningarna är 

allt” vidare berättade hon att tidsbegränsningarna styr mycket, särskilt inom bergsklättring 

där tid kan handla om överlevnad. Samtliga ledarrespondenter berättade även att de någon 

gång varit tvungna att ge upp en expedition på grund av tidsbristen. Genom att de varit 

tvungna att avsluta en expedition på grund av tiden kan de även tänkas ha tagit hänsyn till 

det som gynnar gruppen före det som gynnar dem själva. I likhet med det Freidson (2001, s. 

207) argumenterar för bör de professionella prioritera det som gynnar andra framför det 

som endast gynnar dem själva. Detta behöver inte enbart relateras till tid utan kan även 

handla om andra motiv, exempelvis uttryckte ledare B att han hjälpt gruppen att fatta 

beslutet att inte fortsätta när han inte trodde att han kunde få upp gruppen på toppen och 

återvända säkert, vilket visar på ett altruistiskt motiv. Tidsaspekten som utmärker en 

temporära organisation och ett projekt observerades även genom ledare Cs särskiljning 

mellan att leda projekt och leda permanenta organisationer. Ledare C förklarade att den 

största skillnaden är tidsramen genom att i ett projekt är det tydligare vad människorna 

behöver göra för att lyckas med projektet medan i en permanent organisation finns det 

egentligen inga tydliga tidsramar, vilket gör att människorna inte förstår varför de ska jobba 

fortare.  
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7. Slutsatser

 
I detta avsnitt uppfylls studiens syfte som var att “skapa en förståelse för hur de motiv som 

finns hos ledare inom temporära organisationer kan påverka vilket ledarskap och vilka 

beslut ledarna fattar vid uppkomsten av en extrem situation”. Vidare kommer således 

problemformuleringen besvaras, “Hur påverkar ledares motiv beslutsfattandet vid 

uppkomsten av en extrem situation inom en temporär organisation?” Avslutningsvis 

presenteras det teoretiska och praktiska bidraget följt av framtida forskning och 

samhälleliga och etiska aspekter. 

 

7.1 Studiens slutsatser 
Utifrån kriterierna vi utformat för att studera ledarnas motiv, som antingen kan vara 

egoistiskt eller altruistiskt influerade kunde vi tolka hur beslutsfattande i extrema 

situationer ändrades i relation till ledarnas motiv. Vi fann att tre av fyra ledare som 

uppfyllde kriterium tre ändrade sitt ledarskap till ett mer direktivt vid uppkomsten av en 

extrem situation. Detta visar att tre av de fyra ledarna som var måna om att känna 

gemenskap blev mer direktiva vid uppkomsten av en extrem situation. Ledare C avvek från 

detta eftersom han uppfyllde kriterium tre men ansåg sig inte bli mer direktiv vid 

uppkomsten av en extrem situation. Ledare C uttryckte istället att han blev direktiv när de 

människor han klättrade med var oerfarna vilket kan tyda på att klient G var mindre erfaren 

eftersom att han påstod att ledare C varit direktiv genom hela expeditionen. 

Sammanfattningsvis kan ledare Cs svar bero på att han utgick från att gruppen besatt mer 

erfarenhet medan de andra tre ledarna som uppfyllde motivet, känna gemenskap till grupp 

utgick från att gruppmedlemmarna var oerfarna. Utifrån detta tolkar vi att gruppens 

erfarenhet är något som ledare utgår från vid uppkomsten av en extrem situation utifrån att 

de söker gemenskap till gruppen.  

 

Ledare D var den enda av ledarrespondenterna som inte uppfyllde kriteriet för 

gruppgemenskap, och vid uppkomsten av en extrem situation var hon även den enda som 

svarade att hon sökte sig till andra erfarna ledare. Hon berättade även att hennes ledarskap 

förändrades beroende på hur säker hon kände sig i situationen vilket kan tyda på att hon i 

extrema situationer kände sig mindre säker och därför valde att involvera andra erfarna 

ledare innan hon fattade ett beslut. Samtidigt uttryckte hon att hon använde sig av ett 

direktivt ledarskap mot gruppmedlemmar med särskilda personligheter och beroende på 

vart på berget expeditionsgruppen befann sig. Detta kan istället visa att hon använde sig av 

ett direktivt ledarskap på grund av att de befann sig i en extrem kontext, vilket vi anser 

märkligt eftersom hon i extrema situationer förlitade sig på andra ledare. Hon var dock den 

enda som endast uppfyllde motivet leda för att kunna fortsätta klättra som enskilt motiv 

utifrån kriterierna, vilket gör att vår slutsats är att ledare som endast söker finansiell 

trygghet också tenderar att förlita sig mer på andra erfarna ledare vid uppkomsten av en 

extrem situation. Eftersom tidigare studier visat att ett direktivt ledarskap kan ha varit 

orsaken till tidigare misslyckanden, kan det indikera att ledare C och ledare D hanterar 

extrema situationer bättre när de även tar in andras åsikter, till exempel genom att förlita sig 

på hela gruppens kompetens eller andra ledares kompetenser. Dock kan detta även skapa 

problem vid uppkomsten av en extrem situation om ledaren söker sig till andra ledare eller 
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gruppmedlemmar eftersom det kan resultera i att ledaren inte hinner fatta beslut tillräckligt 

snabbt. Ledare E svarade inte att han sökte sig till andra ledare men däremot hade han varit 

med om att han involverat för många i gruppen i beslutsprocessen, vilket lett till förödande 

konsekvenser och gruppdynamiken fallerade. Detta visar också att en för demokratisk 

ledare kan vara negativt vid uppkomsten av en extrem situation, där istället ett direktiv 

ledarskap ändå kan vara att föredra. Dessutom svarade samtliga ledare att de varit direktiva 

vid något tillfälle men samtidigt bekräftade att de oftast såg till gruppens bästa vilket visar 

att direktivt ledarskap även kan användas när motiven har altruistiska inslag. 

  

Ledare A och Ledare C var de enda som uppfyllde motivet målet av att själv nå toppen 

samtidigt som de var de enda som uttryckte att de motiverades av tidspress och risk. Genom 

att dessa ledare inte antydde att de sökte efter finansiell trygghet kan det tyda på att ledare 

som inte söker finansiell trygghet drivs mer av tidspressen och osäkerhet kring om målet 

ska lyckas. Dock kunde detta inte bekräftas av ledare E som inte heller uppfyllde kriteriet 

för finansiell trygghet eftersom han inte antydde att tidsaspekten och osäkerheten 

motiverade honom. Att ledare A och ledare C drevs av tidspress och risk kan vidare tyda på 

att ledare med motivet målet att själv nå toppen passar i temporära organisationer inom 

extrema kontexter där en känsla av tidspress och risk är mer påtaglig. 

 

Ledarna hade olika sätt att motivera gruppen att följa deras beslut inom en extrem kontext. 

Vi fann att ledare A och ledare C som båda uppfyllde kriteriet målet av att själv nå toppen 

och känna gemenskap till gruppen hade liknande sätt att motivera sina gruppmedlemmar att 

följa deras beslut. De båda ledarna försökte att få gruppen att må bra genom karisma 

respektive skapa en bra atmosfär. Vi menar att få gruppen att må bra är ett sätt att både 

kunna driva igenom sina egna motiv samtidigt som ledaren tar hänsyn till gruppens motiv 

och får dem att känna som om det är någonting positivt att även ledaren får uppnå sitt mål.  

 

Vi fann även likheter mellan de två ledarna som hade motivet leda för att kunna fortsätta 

klättra sett till hur de motiverade sina gruppmedlemmar att följa deras beslut. Både ledare 

B och ledare D motiverade sina gruppmedlemmar genom att lyfta fram 

gruppmedlemmarnas egna motivationsfaktorer, om att gruppmedlemmarna var de som valt 

att följa med på expeditionen och betalat en stor summa pengar. Vår tolkning blir att ledare 

som själv motiveras av ett finansiellt motiv också motiverar klienter genom att de betalt för 

äventyret och genom att de också motiveras av att klättra. Slutligen såg vi att ledare E var 

den enda som endast hade altruistiskt influerade motiv. Denna ledare hade även ett 

annorlunda sätt att motivera gruppen jämfört med de övriga ledarna. Ledare E belyste 

vikten av att skapa förtroende för att kunna motivera gruppmedlemmar att följa hans beslut. 

Vi kom fram till slutsatsen att en anledning till varför ledare E motiverar på detta sätt beror 

på att han endast visade tecken på altruistiska motiv och önskningar om att gruppen ska 

accepterar honom som en i gruppen, och inte som en fristående individ som endast är där 

för att vara ledare. Dessutom kan dessa motiv av gruppgemenskap innebära att ledare E 

varken gillar väldigt fördelaktiga eller mycket ogynnsamma situationer när en uppgift ska 

uppnås. Detta uppmärksammades även när han berättade att han inte tycker att guidade 

expeditioner är någon bra ide eftersom det ligger ett för stort ansvar på ledaren att ta hand 

om oerfarna klienter.  

  

Vi såg att oberoende av vilket typ av motiv ledarna drevs av, anammade samtliga ledare 
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erfarenheter från andra ledare när de fattade beslut. Genom att detta är ett identifierat sätt 

att hantera en extrem situation av andra forskare kan det tyda på att ledarna förlitade sig på 

hur andra ledare fattat beslut när de inte hann utvärdera sina alternativ. Vi fann även att 

vissa av ledarna ändrade sitt sätt att leda till ett mer direktivt vid uppkomsten av en extrem 

situation medan andra använde sig av ett direktivt genom hela expeditionen. Genom detta 

tolkar vi att oberoende av vilka motiv som finns hos ledarna används ett direktivt ledarskap 

snarare på grund av att de befinner sig i en extrem kontext. 

 

Sammanfattningsvis är vår tolkning att ledares motiv som är egoistiskt influerade inte utgör 

något problem när ledaren även har inslag av altruistiska motiv. Däremot om ledaren endast 

har motivet av att nå sitt eget mål, eller som i denna studie, att nå toppen, kan det skapa 

problem om ledaren är den som har mest kunskap, om ledaren väljer att lämna gruppen 

utan vägledning för att uppnå sitt självförverkligande. Vidare kan även detta bli problem 

vid uppkomsten av en extrem situation, om ledaren endast försöker rädda sitt eget liv. Dock 

argumenterar vi för att det inte heller är bra om ledare endast har altruistiskt influerade 

motiv, eftersom de då tar hänsyn till allas åsikter. Vid uppkomsten av en extrem situation 

kan det bli problematiskt om de inte kommer fram till ett beslut inom tidsramen, genom att 

de tar hänsyn till allas åsikter innan beslutet fattas, förödelsen kan då vara ett faktum. 

  

7.2 Teoretiskt bidrag 
Genom att vi tog en annorlunda tillämpning av Maslows behovshierarki genom att koppla 

dessa drivfaktorer till egoistiska eller altruistiska motiv hos ledarna, har vi bidragit med 

insikter till forskning hur motiv kan påverka ledares beslutsfattande. Vidare har denna 

studie bidragit till en ökade förståelse för vilka faktorer som kan influera ledares 

beslutsfattande i temporära organisationer inom extrema kontext. Dessutom har studien 

bidragit till nytt perspektiv på hur ledare hanterar extrema situationer utifrån faktorer som 

uppfattas viktiga hos ledarna. Genom att vi studerat ledare, vilka möter extrema situationer 

dagligen kunde vi se att dessa ledare tenderade att använda ett mer direktivt ledarskap vid 

uppkomsten av en extrem situation eller när gruppmedlemmar var oerfarna oberoende av 

motiv. Utifrån detta har antagen från teorin om direktivt ledarskap bekräftats genom denna 

studie. 

  

7.3 Praktiska rekommendationer 
Studien har haft för avsikt att skapa nya insikter till hur temporära organisationer och 

projektledning inom extrema kontexter kan bli bättre på att hantera extrema situationer 

genom att ta hänsyn till ledares motiv. Vi fann inga tydliga svar att det är av betydelse om 

ledare har egoistiskt eller altruistiskt influerade motiv vid uppkomsten av en extrem 

situation. Vi såg däremot att samtliga ledare någon gång använt sig av ett direktivt 

ledarskap och detta var även något som gruppmedlemmarna ansåg var positivt. Den 

praktiska rekommendationen blir därför att ledare bör vara mer direktiva vid uppkomsten 

av en extrem situation eftersom det är viktigt att någon tar initiativen och skapar en känsla 

av trygghet.  

 

Det kan bli problematiskt om ledares motiv endast utgörs av gruppgemenskap, eftersom 

beslutsprocessen tar längre tid vid uppkomsten av en extrem situation på grund av att ledare 
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försöker ta in allas åsikter innan de fattar beslut. Rekommendationen blir således att ledare 

reflekterar över situationen och kan ta initiativ till att bli mer direktiv när det krävs. Till 

temporära organisationer och projektledning inom extrema kontext, som har ledare som 

endast söker finansiell trygghet, blir rekommendationerna att öka ledarens känsla av 

säkerhet när det uppstår en extrem situation genom att fokusera på mer träning för, och 

mellan ledare och grupp. Det vill säga, i organisationer inom extrema kontexter där 

gruppen också har mycket erfarenhet blir rekommendationen att fokusera på att stärka 

befintliga grupper och få mer tid till att arbeta med samma människor, detta för att ledaren 

lättare ska kunna förutse gruppmedlemmars intentioner. Till organisationer inom extrema 

kontexter som jobbar med många oerfarna gruppmedlemmar blir istället 

rekommendationen att lägga mer tyngd på förberedelser mellan ledare och grupp, men även 

skärpa kraven för kompetensnivå inför en expedition där livet står på spel. Vidare sett till 

bergsklättringsexpeditioner och andra extrema guidade expeditioner blir 

rekommendationen att inte välja ledare som endast har altruistiska motiv eftersom ledare 

visat att det inte gillar situationer som varken är väldigt gynnsamma eller mycket 

ogynnsamma. Fortsättningsvis bör ledare vara direktiva vid uppkomsten av en extrem 

situation oavsett motiv så länge de har influenser av både egoistiska och altruistiska motiv. 

  

7.4 Framtida forskning 
Studien har lagt en grund för ett nytt sätt att se på motiv hos ledare utifrån både mänskliga 

motivationsfaktorer och hur dessa motiv kan vara egoistiskt eller altruistiskt influerade, 

utifrån denna grund finns det mycket att vidareutveckla. Genom en undersökning med 

större urval hade generalisering kunnat möjliggöras, samt undersöka om det finns ett tydligt 

samband mellan vilka motiv som förekommer hos ledare och hur dessa fattar beslut i 

extrema situationer. Det vore intressant att även studera motiv hos ledare inom permanenta 

organisationer utifrån mål inom organisationen och individens motivationsfaktorer, för att 

se om de har någon påverkan vid beslut eller val av ledarstil i andra situationer. För att 

undersöka motiv och huruvida de kan vara egoistiskt eller altruistiskt influerade ytterligare, 

föreslår vi att framtida forskning även bör observera ledare i deras rätta element för att 

kunna skapa en djupare förståelse och kunna göra tydligare uttalanden om motiven. 

  

Ett annat förslag är att framtida forskning genomför en kvantitativ studie till exempel 

genom en enkät där ledarrespondenterna får rangordna de olika kriterierna för att även testa 

Maslows teori om att det finns en hierarkisk ordning. Utifrån detta även ta hänsyn till om 

det är skillnad till exempel mellan kön, ålder och kultur. Dock bör poängteras att det kan bli 

svårt att uttala sig om motiven är egoistiskt eller altruistiskt influerade genom en kvantitativ 

studie. Detta för att forskare menar att egoistiska motiv inte går att empiriskt kontrollera om 

inte observationer görs eller intervjuer med öppna frågor genomförs vid upprepade tillfällen 

under en viss period.  

  

Många av ledarrespondenterna belyste gruppmedlemmarnas förmågor och att de fattade 

beslut utifrån vilken erfarenhet gruppmedlemmarna hade. Det vore därför intressant för 

framtida forskning att undersöka hur ledare fattar beslut vid uppkomsten av en extrem 

situation beroende på gruppens erfarenheter. Det vore även intressant att se vilka motiv som 

kan ligga hos gruppmedlemmarna och hur det kan påverka villigheten att samarbeta.  
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7.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
Vi har tidigare tagit upp att det kan vara svårt att fånga någons motiv och huruvida det var 

etiskt rätt av oss att studera ledares motiv vilka kan vara egoistiskt eller altruistiskt 

influerade utifrån klienternas syn på ledaren. Vidare även att inte informera respondenterna 

före intervjun att deras motiv skulle bli observerade. Eftersom vi utgått från ledares motiv 

när vi studerat hur de fattar beslut i extrema situationer kan detta i sig leda till att anställda 

och kunder inom organisationer kan börja ifrågasätta sina ledares motiv vid beslutsfattande 

och det ledarskap ledaren utövar. Förtroendet för ledare är av väsentlighet, genom att 

ledarna bär det övergripande ansvaret för de beslut som fattas och har ett ansvar att både se 

till sitt eget och gruppens intresse. Detta leder även till att studien har en samhällelig 

påverkan vilket gör att det är viktigt att upprätthålla ett förtroende för ledare och belysa 

problemet för att motverka misstro. Vårt resultat visade att ledares motiv bör vara både 

egoistiskt och altruistiskt influerade, vilket stärker tilltron på ledare förutsatt att ledarens 

motiv både är egoistiskt och altruistiskt influerade. 
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8. Sanningskriterier 
 

Syftet med studien har varit “att skapa en förståelse för hur de motiv som finns hos ledare 

inom temporära organisationer kan påverka vilket ledarskap och vilka beslut ledarna fattar 

vid uppkomsten av en extrem situation”. I detta avsnitt presenteras bedömningskriterierna 

av vår studie för att visa trovärdigheten och äktheten av studien. 

  

8.1 Trovärdighet 
För att skapa tillförlitlighet till studien har studien utförts enligt de rådande reglerna. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades, med godkännande från respondenterna, vilket 

har möjliggjort att vi kunnat gå tillbaka och lyssna igenom inspelningarna igen om vi varit 

osäkra för att säkerställa att tillförlitliga tolkningar gjorts. Utifrån dessa argument anser vi 

att vår studie uppfyllt kriteriet om tillförlitlighet trots att ingen respondentvalidering gjorts. 

Genom att hänsyn tagits till regler och resultat rapporterats till respondenter som är en del 

av den sociala verkligheten, kan tillförlitlighet i resultatet skapas (Bryman & Bell, 2011, s. 

403).  

  

Genom att ge en utförlig beskrivning av hur bergsklättringsexpeditioner är temporära 

organisationer och projekt inom extrema kontexter kan överförbarhet till dessa 

organisationer göras. De motiv som ledarna i studien har, kan där av även appliceras på 

ledare i andra temporära organisationer inom extrema kontext. Vidare har samtliga ledare 

erfarenhet av extrema situationer vilket gör att andra ledare inom extrema kontexter kan dra 

lärdom av dessa ledares sätt att hantera en extrem situation, vilket även visar på en 

överförbarhet. Johansson-Lindfors (1993, s. 169) menar att överförbarhet innebär en 

bedömning av huruvida studiens resultat kan återges till andra grupper eller kontext. 

Utifrån studiens slutsatser kan de insikter vi fått av våra intervjuade ledare överföras till 

andra temporära organisationer inom extrema kontext. Sett till att ledares motiv studerats 

kommer även temporära organisationer inom extrema kontexter kunna göra en bedömning 

över lämpliga projektledare och bli bättre på att hantera extrema situationer. Temporära 

organisationer som har exempelvis ledare vars motiv är trygghet kan fokusera på träning 

mellan ledare och arbetsgrupp men även med ledaren enskilt för att denne ska känna sig 

tryggare i sin roll som ledare.    

  

De vetenskapliga artiklar och litteratur vi använt oss av i vår studie har vi tillsammans gått 

igenom för att bekräfta att vi båda tolkat informationen på samma sätt för att minska 

misstolkning. Vi har även kritiskt granskat de valda källorna som vi beskrivit under rubrik 

2.7. Vidare har vi i avsnitt 4.0 försökt att på ett utförligt sätt beskriva hur vår empiriska 

studie genomförts för att ge transparens i studien och skapa förutsättningar för att andra 

kritiskt ska kunna granska studiens trovärdighet. Slutligen har handledaren under studiens 

gång läst och granskat vårt arbete. Utifrån dessa argument bedömer vi att vi uppfyllt 

kriteriet pålitlighet. Pålitlighet innebär att en forskare har säkerställt att alla delar inom 

forskningsprocessen är redovisade för att det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska 

studien genom och efter processen (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 

  

De intervjuer som genomförts kan anses tillräckliga eftersom samtliga ledare som 
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intervjuats arbetar inom extrema kontexter och har liknande erfarenheter av extrema 

situationer. Vid genomförandet av intervjuerna upplevde vi att samtliga respondenter 

tenderade att beröra samma områden och teorier även när frågorna inte uppenbart kunde 

kopplas till de valda teorierna. Genom detta har vi kunnat dra slutsatser och ökat förståelsen 

för det studerade fenomenet. Den informationen vi fick från de sju respondenterna gav oss 

tillräckligt underlag för att kunna dra slutsatsers om ledares motiv kopplat till hanterandet 

av extrema situationer inom temporära organisationer. Respondenternas svar gav ett samlat 

intryck av förekommande av motiv inom temporära organisationer vilket innebar att fler 

intervjuer inte hade bidragit med någon ny information till det studerade fenomenet, detta 

gör att vi uppfyller kriteriet giltighet. Enligt Johansson-Lindfors (1993 s. 165) måste en 

studie av företagsekonomiskt fenomen omfatta tillräckligt många individer för att kunna 

pröva den teori som är uppställd för att målet om giltighet ska kunna uppnås. Vidare menar 

hon att datainsamlingen ska vara så stor att även om mer data samlas in bidrar det inte till 

någon ny information. 

  

Vid varje intervju var vi tydlig med att berätta ingående om fenomenet vi ämnade studera. 

Våra respondenter hade dessutom tidigare vana från att bli intervjuade och visste att vi 

skulle tolka deras svar och accepterade detta. Vi framförde även för respondenterna att om 

de var intresserade av slutresultatet skulle vi kontakta dem och skicka uppsatsen. Utifrån 

dessa argument har vi uppfyllt intersubjektivitet. Johansson-Lindfors (1993, s. 166) menar 

att intersubjektivitet innebär att gjorda tolkningar ska kunna accepteras av respondenterna 

såväl som av andra forskare och praktiker, och att detta kan uppnås genom att det 

insamlade materialet återförs till de individer som studerats. 

  

Även om vårt resultat inte är generaliserbart, anser vi ändå att temporära organisationer och 

projektledning inom en extrem kontext kan dra lärdom av informationen och få en 

förståelse i hur motiv kan påverka beslutsfattandet vid uppkomsten av en extrem situation. 

De praktiska rekommendationerna som presenterats utifrån studiens resultat visar att 

studien har en praktisk användbarhet. Detta går i enlighet med Johansson-Lindfors (1993, s. 

167) som menar att teorins praktiska användbarhet är uppfyllt när andra personer eller 

organisationer kan ha användning av studiens resultat för att få en ökad förståelse.  

  

8.2 Äkthet 
Vi anser att respondenterna kan öka sin förståelse om det studerade fenomenet om de tar 

del av vår studie, eftersom vår studie vilar på den ontologiska utgångspunkten 

konstruktivism. Vidare menar vi att genom vår interaktion med respondenterna också 

bidragit till att deras förståelse för det studerade fenomenet har ökat eftersom vi har en mer 

teoretisk bild av fenomenet. Samtalen med respondenterna kan således ökat 

respondenternas förståelse för beslutsfattande utifrån motiv, extrema situationer och 

temporära organisationer. Bryman och Bell (2011, s. 405) menar med ontologisk 

autenticitet att respondenterna ska öka sin förståelse om den sociala situationen och den 

sociala miljön de lever i genom att delta i studien. Genom att vi valt att intervjua både 

ledare och klienter anser vi att ledarna kan lära sig hur klienterna uppfattar den miljön de 

befinner sig i och klienterna kan lära sig hur ledarna uppfattar saker och ting genom att läsa 

vår studie. Eftersom vi intervjuat beslutsfattandet utifrån ledare och klienter anser vi att vi 

uppfyllt kriteriet om pedagogisk autenticitet. Pedagogisk autenticitet innebär att de 
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individer som deltagit ska ha ökat sin förståelse i hur andra i den studerade miljön upplever 

saker och ting (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 

  

Genom att ledarrespondenterna genom sin medverkan fått insikter i hur de fattar beslut och 

hur klienterna uppfattar dem, kan respondenterna genom detta förändra sin situation om de 

önskar. Fortsättningsvis innebär detta att vi uppfyllt kriteriet om katalytisk autenticitet. 

Enligt Byman och Bell (2011, s. 405) innebär katalytisk autenticitet att respondenterna kan 

förändra sin situation genom sin medverkan (Bryman & Bell, 2011, s. 405). De praktiska 

rekommendationerna har även möjliggjort för respondenterna att vidta åtgärder, exempelvis 

kan de öka den upplevda säkerheten genom mer träning och förberedelser med gruppen. 

Detta kan i sin tur bekräfta att taktisk autenticitet uppfyllts, vilket innebär att 

respondenterna fått större möjligheter att vidta åtgärder som krävs genom att de medverkat 

i studien (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Dock menar vi att det är upp till respondenterna 

själva att välja om de vill till sig av studiens rekommendationer. 
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Appendix 1. Intervjuguide: Ledare 

 
Tema   Fråga 

 
Bakgrundsinformation        Give a presentation of yourself as a person.

Ledarskapsstil och         Describe your way of leading.                                    

  

Motiv utifrån Maslow         Why did you choose to become a guide?

 
Direktivt ledarskap How do you make decision, in what circumstances 

do you let the group influence the decisions/ work 

tasks (and when do you not let the group 

influence)? Why?  

 How do you motivate the group to follow your 

decisions and instructions? 

 Have you experience from pushing the group over 

their limits? How did you motivate the group? 

 

Gemenskap utifrån Maslow Have you sometimes given up your own opinion to 

satisfy the group? 

How is your relation to the group members? 

 
Situationsanpassat ledarskap In which way do you use experience from other 

leaders and guides in your way of leading the 

expedition? 

 How do you handle an extreme situation? and how 

does a crisis situation affect your decision making. 

Have you experience from leadership apart from 

the expeditions? -what is the main differences 

between leading an expedition and leading another 

group? 

 

Temporära organisationer Does your leadership change depending on the 

task? (climbing, basket team, workgroup etc?) 

How does the goal of reaching the top affect your 

actions.  

Regarding the time limitation, how does that 

infuence your decisions? Have you experienced 

that you had to give up because of the limited time.  
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Appendix 2. Intervjuguide: Klienter 

 
Tema   Fråga 

 
Bakgrundsinformation        Give a presentation of yourself as a person.

Ledarskapsstil och                    Describe the leader style of the guide 

Motiv utifrån Maslow                    How did you choose that guide? 

 
Direktivt ledarskap Did your guide asked what the group thought 

before he made the decisions? 

 How did the guide motivate the group to follow 

his/hers decisions and instructions? 

 Do you have any experience from your guide 

pushing the group to the limit, how did he/she do 

to motivate the group to do it? 

 

Gemenskap utifrån Maslow Did your guide have to reconsider his decision 

because of the group and their suggestions? 

How was the guides´ relation to the group 

members? 

 
Situationsanpassat ledarskap How did the guide differ in his/her way of leading 

from other experiences you had from other leaders 

in other situations? 

 Did the guide act differently in his/her way of 

making a decision in an extreme situation? 

(whether changes or so) 

If you compare the guide and his/her way of 

leading with a leader in another situation, -what 

differences in the decision making do you see? 

 

Temporära organisationer Do you think that the leadership change depending 

on the task? (climbing, basket team, workgroup 

etc?) 

Do you see trends of the guide making their 

decisions based on that target is also important for 

him/her? (What the leaders aiming) 

  

Did you see any changes in the decision making 

when the time became scarce   
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Appendix 3. Intervjuguide: Svensk klient 

 
Tema   Fråga 

 
Bakgrundsinformation       Ge en presentation av dig själv?

Ledarskapsstil och                   Beskriv din guides sätt att leda. 

Motiv utifrån Maslow                   Varför valde du den guiden? 

 
Direktivt ledarskap Frågade din guide vad ni i gruppen tyckte innan 

han/hon fattade beslut? 

 Hur motiverade guiden gruppen att följa 

hans/hennes beslut och instruktioner? 

Har du någon erfarenhet av att guiden “pushed you 

over the limit”? -Hur motiverade han/hon er att 

göra det? 

 

Gemenskap utifrån Maslow Var guiden tvungen att omvärdera sina beslut på 

grund av att gruppen hade andra förslag? 

Hur var guidens relation till gruppmedlemmarna? 

 
Situationsanpassat ledarskap Hur skiljer sig guidens sätt att leda från andra 

ledare i andra situationer som du har erfarenhet 

av? 

 Agerade guiden annorlunda i sitt beslutsfattande 

vid uppkomsten av en extrem situation (t.ex. 

väderväxling, sjukdom) 

Om du jämför guiden med en annan ledare i en 

annan situation, vad är skillnaden i deras 

beslutsfattande? 

 

Temporära organisationer Anser du att ledarskapet ändras beroende på 

uppgiften? 

 

Ser du trender av att guiden fattar beslut utifrån att 

målet även är viktigt för honom/henne? exempel/ 

hur?  

Förändrades beslutsfattandet när tiden blev knapp? 

på vilket sätt? 
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